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Abstract 
 
According to statistics from Statistiska Centralbyrån just over 92,000 condominiums and 
50,000 houses were sold in Sweden during 2011. Locally in Borås, 248 condominiums and 
houses were sold during the period from November 2012 to January 2013. The figures 
suggest that the housing market is attractive and several real estate agencies are located in 
Borås. The competition means that customers may find it difficult to separate the different 
real estate agencies apart. For this reason, we chose to examine how the real estate agencies in 
Borås are working to differentiate its brand. 
Melins dissertation regarding brand building process is described in six stages: product 
attributes, brand identity, core value, positioning, marketing communications and internal 
brand loyalty, which has been the basis for how the examination developed. Qualitative 
interviews were carried out with four real estate agents on their respective firms in Borås. The 
questions asked were about the brand and how the real estate agencies work with the brand. 
Observations of how the brand is exposed in and around the real estate agencies office and the 
design of the logo has been carried out as a complement to the interviews. 
The services real estate agencies can offer the customer are similar which leads to a need for 
the use of other attributes to differentiate themselves from competitors. Brand identity in the 
form of brand and logo are real estate agencies best way to attract customer's attention. A 
company's core values must be difficult for competitors to imitate. However, the results show 
that many of the surveyed companies share core values such as safety and dedication, which 
is a clear sign that it is difficult for the industry to differentiate themselves with the help of 
core values. The interviewed real estate agencies agreed that the brand is important when the 
customer is in the choice of which real estate agency they will use. The final decision is made 
after the customer has met the real estate agent who will pass on their property, because the 
relationship between them is central. 
Real estate agencies should review how well the real estate agents exposes the company's 
brand when they are visiting a customer, in order to differentiate themselves against 
competitors and to create a clearer market positioning. On this basis, internal training courses 
should be designed so that all employees help to strengthen the internal brand.  
For further notice we want to make you aware that this study is written in Swedish. 
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II 

Sammanfattning 
 
Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån såldes det 2011 strax över 92 000 bostadsrätter 
samt 50 000 småhus och äganderätter i Sverige. Lokalt i Borås förmedlades 248 bostäder 
under perioden november 2012 till januari 2013. Siffrorna tyder på att bostadsmarknaden är 
attraktiv och i Borås agerar flera olika fastighetsmäklarbyråer. Konkurrensen medför att 
kunderna kan ha svårt att särskilja de olika fastighetsmäklarbyråerna åt. Med anledning av 
detta valde vi att undersöka hur fastighetsmäklarbyråerna i Borås arbetar med att driva och 
differentiera sitt varumärke.  
Melins doktorsavhandling gällande varumärkesuppbyggnadsprocessen beskrivs i sex olika 
steg; produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och 
intern märkeslojalitet, vilken har legat till grund för hur undersökningen utformats. 
Kvalitativa intervjuer utfördes med fyra fastighetsmäklare på deras respektive 
fastighetsmäklarbyrå i Borås. De frågor som ställdes behandlade varumärket och arbetet kring 
detta. Observationer av hur varumärket exponerades i och omkring fastighetsmäklarkontoren 
samt utformningen av logotypen har utförts som ett komplement till intervjuerna.  
De tjänster fastighetsmäklarbyråerna kan erbjuda kunden är likartade vilket leder till att de 
behöver använda andra attribut för att särskilja sig från konkurrenterna. Märkesidentiteten i 
form av bland annat varumärke och logotyp är fastighetsmäklarbyråernas bästa möjlighet att 
påkalla kundens uppmärksamhet. Ett företags kärnvärden skall vara svåra att för 
konkurrenterna att imitera. Dock visar resultatet att flera av de undersökta företagen delar 
kärnvärden såsom trygghet och engagemang, vilket är ett tydligt tecken på att det inom 
branschen är svårt att differentiera sig med hjälp utav kärnvärdena. De intervjuade 
fastighetsmäklarbyråerna var överens om att varumärket är av största vikt när kunden är i 
valet om vilken fastighetsmäklarbyrå de skall anlita. Det slutgiltiga valet görs dock först efter 
att kunden fått träffa den fastighetsmäklare som skall förmedla deras bostad, då relationen de 
emellan är avgörande.  
Fastighetsmäklarbyråerna bör se över hur väl fastighetsmäklarna exponerar företagets 
varumärke vid kundbesök, detta för att kunna särskilja sig gentemot konkurrenterna samt 
skapa en tydligare positionering på marknaden. Utifrån detta bör interna utbildningar 
utformas så att alla medarbetare hjälper till att stärka det interna varumärket. 
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1 Inledning 
 
Dagens diskussion kring varumärkets betydelse tycks vara oändlig. En del forskningsresultat 
påvisar en stor betydelse medan andra menar på att varumärket är av mindre betydelse för 
konsumenten. Den här studien har sin utgångspunkt i att undersöka hur 
fastighetsmäklarbyråerna jobbar med att utveckla och driva sitt varumärke. 
 
1.1 Bakgrund 
 
I Sverige fanns det vid utgången av 2012, 6 724 registrerade fastighetsmäklare, och antalet 
registreringar har ökat med 4 574 sedan millenniumskiftet enligt 
Fastighetsmäklarinspektionen (2013). Omkring 2 400 fastighetsmäklarkontor finns anslutna 
till Hemnet service (2013) som har över en miljon besökare per vecka. På Hemnet service 
(2013) finns i skrivandets stund (mars 2013), strax över 29 500 villor, radhus, bostadsrätter 
och fritidshus till salu över hela landet. Förutom de större fastighetsmäklarkedjorna, som har 
kontor över hela landet, finns det även mindre och lokala aktörer samt de som enbart verkar 
över Internet. Enligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån (2012) såldes det strax över 92 
000 bostadsrätter respektive 50 000 småhus och äganderätter under år 2011, vilket visar på 
något lägre siffror än året innan. Totalt sett har dock försäljningen av bostadsrätter ökat 
under 2000-talet, medan småhusförsäljningen i stort sett varit oförändrad. Detta visar på en 
aktiv marknad inom fastighetsmäklarbranschen trots att sälja eller köpa en bostad med hjälp 
av en fastighetsmäklare inte är något merparten av befolkningen gör på daglig basis. Det är 
oftast den största privatekonomiska affär som görs av dagens konsumenter. 
Grunden till en konsuments val av fastighetsmäklarbyrå kan beskrivas med hjälp av 
köpprocessen (Engel, Blackwell & Miniard 1995) som i Dahlén och Langes (2003) 
förenklade version som lyder enligt följande, behovsidentifikation, informationssökning, 
alternativutvärdering, köp och utvärdering efter köpet. Genom att ha en förståelse för hur 
konsumenten tänker i varje steg i köpprocessen underlättas kommunikation av både 
varumärke och tjänst (Dahlén & Lange 2003). Varumärkets betydelse har många gånger 
påvisats vara viktig inom handeln. Det är något som intresserar alla aktörer som på något vis 
verkar inom området försäljning, där fastighetsmäklarbyråer inte är ett undantag.  
Varumärkets främsta användningsområde är för konsumenter att identifiera och särskilja 
produkterna samt ett sätt för företagen att bli identifierade och kunna positionera sig på 
marknaden, men varumärken gör mer än så (Baines, Fill & Page 2008). 
 
1.1.1 Studier av fastighetsmäklaryrket 
 
Arbetet som fastighetsmäklare ser olika ut beroende på land och det finns inga generella 
åtaganden som gäller världen över. I Sverige har studier kring yrket inte gjorts på en högre 
nivå däremot finns det forskning genomförd på marknaden i USA. En av studierna utfördes 
av Waller och Jubran (2012) och visar på att fastighetsmäklare i USA som haft sin licens i 
mindre än två år förmedlar objekt till ett pris som är 10 procent lägre än de 
fastighetsmäklare som haft licensen i mer än 10 år. Studien visar även att det tar längre tid 
för nya fastighetsmäklare att förmedla objekt (Waller & Jubran 2012). En förklaring till 
detta kan vara att de nya fastighetsmäklarna ännu inte har arbetat upp ett starkt personligt 
varumärke och därmed saknar den styrka som ett välkänt varumärke för med sig. Även de 
organisationer som har starkt varumärke kan dra stora fördelar då deras varumärke ökar i 
värde (Hoeffler & Keller 2003). Ett starkt varumärke ökar marknadsplatsen och ger fördelar 
som mindre starka varumärken inte har samt ger en ökad kunskap och en förbättrad 
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uppfattning om varumärkets kvalitet där lojalitet från konsumenterna ökar. Dessutom gör 
det att företaget i sig blir mindre känslig för förändringar på marknaden och på så vis ta ut 
en större marginal vid försäljning av deras tjänster (Hoeffler & Keller 2003). Viktigt är dock 
att profilering som innebär alla de åtgärder som vidtas av företaget för att skapa en god bild 
av verksamheten beaktas. Det vill säga att upprätthålla en god image där image i sin tur är 
den bild omgivningen samt kunderna uppfattat av företaget oavsett om företaget har ett 
starkt varumärke eller inte (Magnusson & Forssblad, 2003).  
Emellertid bekräftas resonemanget om att organisationer med ett starkt varumärke har bättre 
möjligheter till framgång av Benjamin, Chinloy, Jud och Winkler (2006) som gjorde en 
undersökning som visade på att fastighetsmäklarbyråer i USA som ingår i en 
franschisekedja kan få vissa fördelar gentemot privatägda fastighetsmäklarbyråer. Även om 
nettovinsten mellan de olika typerna av byråer inte skiljer sig åt så kom forskarna fram till 
att de som ingår i en franschisekedja har fördel av att de står bakom ett känt namn, vilket 
leder till minskad kundosäkerhet samt att de kan få hjälp med utbildningar och 
marknadsföring. Sambandet mellan den reklamsatsning som företag gör för att stärka sitt 
varumärkeskapital och konsumenternas köpintention växer genom en ökad reklamsatsning 
(Cobb-Walgren, Ruble & Donthu 1995). Reklam genererar kunskap och kunskap i sin tur 
leder till ökat kundintresse. Kunskapen kring ett varumärke, det vill säga 
varumärkeskunskap, kan delas upp i två delar. Keller (1993) skapade en modell; Dimensions 
of Brand Knowledge, där varumärkeskännedom och varumärkes image är de två 
utgångspunkterna. I denna modell studeras allt från varumärkets igenkänning till styrkan av 
de associationer som kopplats till varumärket. När en konsument reagerar mer positivt på en 
marknadsföringsåtgärd av ett specifikt varumärke uppstår ett konsumentbaserat 
varumärkeskapital, denna effekt är dock större för kända varumärken än för okända menar 
Keller (1993) och något som talar för att de större fastighetsmäklarbyråerna skulle ha en 
fördel av att de är mer etablerade och kända bland konsumenterna. 
 
1.1.2 Fastighetsmäklarbyråernas marknadsföring 
 
För att exponera sitt varumärke finns i dagsläget olika kanaler. De sociala medierna är ett 
exempel på den kanal som används för att företagen ska syns. Denna kanal underlättar den 
direkta kommunikationen dels mellan företaget och konsumenten men även konsumenterna 
emellan vilket kan ses som både positivt och negativt (Evans, Jamal & Foxall 2006). De 
sociala medierna snabbar på informationens spridningshastighet samt ökar tillgängligheten 
och det riskabla är att företagen har svårt att kontrollera den information som delas mellan 
användarna. Forskning visar dock att det inte är företagen som skapar konsumentens 
upplevda värde, utan det är något som konsumenterna själva skapar utifrån sina egna 
förutsättningar (Grönroos & Ravald 2011). Däremot kan företaget påverka konsumenten 
genom att förstärka deras upplevelse när de kommer i direkt kontakt med varumärket. Då 
gäller det för företaget att ta chansen och påverka det upplevda värdet genom olika 
marknadsföringsåtgärder då marknadsföringen och delaktigheten i att skapa ett upplevt 
värde är två sammanflätade fenomen (Grönroos & Ravald 2011). Eftersom många 
konsumenter försöker tidigt skapa sig en bild av fastighetsmäklarbyråns tjänst, genom via 
antingen en extern eller en intern informationssökning (Dahlén & Lange 2008). Den externa 
kan ske via Internet och det är därför en fördel för fastighetsmäklarbyråerna att ha en 
välutvecklad hemsida. Dels för att stärka sin trovärdighet men även för att kommunicera ut 
sitt varumärke då det kan ge konsumenten ett första positivt intryck av företaget, dock är 
utformningen på all marknadskommunikation inom fastighetsmäklarbranschen reglerad i 
Sverige.  
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De lagar som finns idag reglerar hur ett fastighetsförmedlingsföretag får lov att marknadsföra 
sig gentemot privatpersoner samt reglerar fastighetsmäklarens yrkesutövning. Det är något 
som skapar samma förutsättningar för såväl stora, väletablerade fastighetsmäklarfirmor som 
mindre lokal fastighetsmäklarkontor. För att i dagsläget få börja arbeta som fastighetsmäklare 
i Sverige behöver vissa krav vara uppfyllda och dessa återges i Fastighetsmäklarförordning 
(SFS 2011:66). Själva yrket regleras av Fastighetsmäklarlag (SFS 2011:666) som bland annat 
definierar vad en fastighetsmäklare är, vad som är god fastighetsmäklarsed och hur 
ersättningen ska erläggas. Inom ramen för god fastighetsmäklarsed faller frågan om hur 
fastighetsmäklare får marknadsföra den egna fastighetsmäklartjänsten och vidare 
bestämmelser om detta återfås i Marknadsföringslag (SFS 2008:486), i Lag om namn och bild 
i reklam (SFS 1978:800) samt Personuppgiftslag (SFS 1998:204).  Ur dessa lagar går att 
utläsa att marknadsföring av ett objekt som ska förmedlas endast får ske med säljarens 
samtycke samt att fastighetsmäklare och/eller fastighetsmäklarbyråer vid marknadsföring av 
fastighetsförmedlingstjänsten endast får använda information från tidigare försäljningar om 
säljare och köpare har lämnat sitt samtycke. Frågan är om dessa lagar i någon grad påverkar 
hur fastighetsmäklarbyråerna tänker när de arbetar med sina varumärken. Utöver ovan 
nämnda lagar sker reglering från Fastighetsmäklarinspektionen som är den statliga myndighet 
som granskar fastighetsmäklare. 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Enligt Hemnet service (2013) finns det 15 fastighetsmäklarbyråer som är verksamma inom 
Borås kommun, fördelat över både större kedjor och mer lokala aktörer. Statistik från Booli 
Search Technologies AB (2013) pekar på att Fastighetsbyrån och Skandiamäklarna i 
dagsläget är de två största fastighetsmäklarbyråerna i Borås baserat på antal bostäder till 
salu. Siffror från Svensk Mäklarstatistik AB (2013) visar på att det i Borås sålts 151 
bostadsrätter, 70 villor och 27 fritidshus under perioden november 2012 – januari 2013. 
Dessa siffror visar tydligt att det finns en väsentlig konkurrens mellan aktörerna i Borås. 
Profilering och image är således av stor vikt för att företagen ska sticka ut och för att göra 
konsumenterna uppmärksamma om existensen av befintliga fastighetsmäklarbyråer men är 
det via begränsade marknadsföringsåtgärder, förutsatt att verksamma inom branschen anser 
att de är begränsade, i sin marknadskommunikations utformning som har skapat en plats hos 
konsumentens medvetande och därefter påverkat beslutet av fastighetsmäklarbyrå? Då 
målgruppen är svår att specificera och begränsa för fastighetsmäklarbyråerna gäller det att 
skapa ett varumärke och varumärkesassociationer som tilltalar en bred publik. Utifrån de 
olika tjänsteutbudsalternativ som skapats för olika målgrupper kan de via sina tjänster 
tillgodose en bred målgrupp, men hur de vill att själva fastighetsmäklarbyrån ska uppfattas 
kräver ett genomtänkt varumärke. 
Det är därför viktigt att se till att varumärket associeras med de kännetecken 
fastighetsmäklarbyråerna önskar för att stärka sitt varumärke. Det bekräftas av en 
undersökning gjord av Schaefer, Berens, Heinze & Rotte (2006) där de har mätt hur 
varumärken påverkar konsumenters hjärnaktivitet vid val av bil och menar att 
konsumenternas självbild stärks när de associerar ett starkare varumärke med sig själva. De 
kom alltså fram till att ett mer välbekant varumärke kan vara en fördel när konsumenterna 
skall fatta sina beslut, dock kan det hända att det uppstår så kallade gap. Gapen kan kortfatta 
förklaras att konsumenternas förväntning och verkliga uppfattning av både företaget och dess 
tjänster skiljer sig åt (Parasurman, Zeithaml & Berry 1985). Det stärker ytterligen betydelsen 
av ett genomtänkt arbetssätt för att bygga och därefter stärka varumärket för att minska 
eventuella gap, men är den lika avgörande för fastighetsmäklarbyråerna då deras tjänster 



 

4 

  

skiljer sig från andra tjänster i andra branscher. Deras koncept bygger mycket på det 
personliga mötet där fastighetsmäklaren är den yttersta kontakten konsumenten får med 
företaget. Upplevelsen av den personliga servicen bidrar till hur konsumenten utvärderar 
varumärket och därför borde marknadsföraren se över hur kärnkompetensen samt 
personalbemötandet kan presenteras till företagets fördel (Grace & O’Cass 2004). Då utbudet 
på tjänster inom fastighetsförmedling mellan fastighetsbyråerna i Borås är väldigt likvärdig 
sker en form av urvalsprocess hos konsumenterna och det är här skillnader mellan företagen 
synliggörs för att sedan möjliggör att ett personligt möte infinner sig. Konsumenterna 
använder sig av olika metoder för att göra en bedömning av företaget, där ibland reflektera 
över vilka företag som tidigare lämnat avtryck eller som vid ett tidigare tillfälle gjort dem 
uppmärksamma på den kompetens som erbjuds (Dahlén & Lange 2008). Därefter gör de sitt 
val där det konstateras vilka företag som har placerat sig i konsumentens medvetande och 
hamnar på så vis före sina konkurrenter i urvalsprocessen. Det är här olikheterna är avgörande 
då vissa fastighetsmäklarbyråer lyckats skapa en starkare varumärkeserinran hos 
konsumenterna till skillnad från sina konkurrenter och där hemligheten bakom varumärkets 
uppbyggnad tros ligga till grund. Det här resonemanget har bekräftats av studier utförda på 
den amerikanska fastighetsmarknaden där både Benjamin et al. (2006) och Waller och Jubran 
(2012) påvisar i sina resultat att varumärket är av betydelse dock finns det inga likvärdiga 
studier utförd i Sverige. Därför är det av intresse att studera den svenska fastighetsmarknaden. 
 
1.3 Problemformulering 
 
Hur skapar fastighetsmäklarbyråerna sina varumärkesattribut? 
 
1.4 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur fastighetsmäklarbyråer arbetar med sitt varumärke 
utifrån Varumärkesuppbyggande processen (Melin 1997). Vill vi identifiera de faktorer som 
fastighetsmäklarbyråerna använder sig av för att påverka konsumenten och utefter det ta 
fram rekommendationer som kan tillämpas på olika fastighetsmäklarbyråer, främst i 
Sverige. 
 
1.5 Disposition 
 
Uppsatsen är disponerad enligt följande. Teorin är den följande del och består av den 
teoretiska referensram som grundar sig i en varumärkesuppbyggandemodell där innebörden 
förklaras och presenteras av de olika stegen som den innefattar. Metoden utgör vårt tredje 
kapitel där vi förklarar den design och metod vi valt för att genomföra vår studie och stärkt 
dess tillförlitlighet. Resultatet är det fjärde kapitlet i vår studie och där presenteras 
datainsamlingen. Diskussionsdelen följer som vårt femte kapitel och där diskuteras och 
analyseras datainsamlingen för att likheter och skillnader ska träda fram.   
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2 Teoretisk referensram 
 
För att ha en inriktning på den empiri som ska samlas in samt analyseras används 
varumärkesuppbyggande processen som Melin (1997) presenterar i sin doktorsavhandling. 
Varumärkesuppbyggnadsprocessen pågår parallellt inom företag och konsumentens 
medvetande. Den ena är intern, det vill säga ur företagets perspektiv och den andra är extern, 
vilket beskriver konsumentens perspektiv. Fokus kommer att hamna främst på den interna 
process som följer företagets synsätt. Produktattribut kan ses som det första steget i processen 
följt av märkesidentitet samt kärnvärde. Vidare följer positionering, marknadskommunikation 
och intern märkeslojalitet (Melin, 1997). 
 
2.1 Produktattribut 
 
Melin (1997) anser att ett varumärke utan dess produkt inte kan ha ett egenvärde. Det är 
utifrån produktens attribut som konsumenten skapar associationer och på så sätt ger 
varumärket dess värde. Ur företagens perspektiv kan det användas som en konkurrensfördel 
där det är viktigt att ha produktskydd, produktkvalitet, förpackningsdesign och visuell 
identitet som grundstenar. Produktskydd kan te sig i olika utformningar. Det kan vara i form 
av patent eller en företagshemlighet där det ena kan ses som ett formellt produktskydd och de 
andra ett mer informellt produktskydd (Melin 1997). Oavsett vilket krävs det att produkten i 
något avseende är innovativt. Det kan räcka med att ha en annan utformning på en liknande 
produkt där skillnaden är det innovativa. Däremot måste en produkt hålla en viss kvalitetsnivå 
för att överleva oavsett om det är en helt ny produkt eller en imitation av en annan. Melin 
(1997) fortsätter med att beskriva den synlig och osynlig produktkvalitet där han påpekar att 
endast den synliga produktkvalitén är kommunicerbar, det vill säga att det är denna aspekt av 
produkten som är konkurrenskraftig och som konsumenten kan uppfatta. Har en produkt 
osynliga produktkvalitéer är det viktigt att göra dem synliga för att öka dess värde, men Melin 
(1997) understyrker vikten av att avgöra vilka kvalitéer som är relevanta och irrelevanta. Vid 
val av belysta produktkvalitéer bör företaget alltid utgå från konsumentens perspektiv då det 
är konsumenten som avgör vilken produkt de väljer att köpa. Det är viktigt att komma ihåg att 
trots att produktkvalitet kan vara en strak konkurrensfördel är den också enkel att identifiera, 
analysera och kopiera (Melin 1997). Därför kan det vara en god idé att försöka se till att 
produkten utseendemässigt särskiljer sig. Förpackningsdesignen och den visuella identiteten 
är varumärkets ansikte utåt menar Melin (1997) där förpackningen kan betraktas som ett 
materiellt produktattribut men även som en integrerad del i utvecklingen av en 
varumärkesidentitet. 
 
2.2 Märkesidentitet 
 
Märkesidentitet har blivit allt viktigare för samhällets företag. Det finns de företag som 
varken kan konkurrera med produktkvalitet eller vill konkurrera med pris. Därför blir 
varumärkesidentiteten allt viktigare då den är immateriell och svårare att efterlikna (Melin 
1997). Varumärkesidentiteten kan grundas baserat på identitetsskydd, identitetsbärare, 
identitetsplattform, identitetsöverföring och identitetsstyrning. För att se till och skydda sitt 
varumärke menar Melin (1997) att det finns fyra utgångspunkter att ta hänsyn till: 
produktskydd, varumärkesskydd, identitetsskydd och lojalitetsskydd. Genom att kombinera 
det tidigare valda produktskyddet med att varumärkesskydda sitt varumärke med hjälp av 
registrering kan företag skapa ett kännetecken som kan användas för att identifiera en viss 
produkt, dock är det viktigt att detta kännetecken blir individuellt och skapa differentiering för 
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att kunna vara konkurrenskraftigt. Detta identitetsskydd kan variera beroende på 
konkurrenssituationen på marknaden där dess syfte är att skapa produktlojalitet och 
märkeslojalitet hos kunderna (Melin 1997). För att utveckla en varumärkesidentitet är det 
viktigt att identifiera vilka som är primära och sekundära identitetsbärare. Melin (1997) 
presenterar fem olika typer av identitetsbärare: varumärket, logotyp, förpackning, symbol och 
marknadskommunikation där varumärket anses ha störst betydelse samt är den primära 
identitetsbäraren. Förpackning, logotyp, symbol och marknadskommunikation ses som 
stödjande funktioner, det vill säga sekundära identitetsbärare, inte desto mindre är det av stor 
vikt att alla komponenter tillsammans stärker varumärkets identitet samt skapa en enhetlig 
identitet (Melin 1997). 
Henderson och Cote (1998) stärker logotypens betydelse och menar att utformningen av 
logotypen bör ge konsumenten en positiv känsla. Den ska vara lätt att känna igen, vara rätt i 
tiden samt inte vara missvisande. Utförandet på symbolen ska vara genomtänkt då alla 
faktorer bidrar till hur pass minnesvärd den blir. Val av färgtema ska överensstämma med den 
valda målgruppen då färgen kan påverka konsumentens humör och känslor (Zaichkowsky 
2010). Företagens varumärkesutformning bör ha fler än en färg men färre än fyra för att 
minska förvirring hos konsumenten där två av färgerna ska vara dominanta menar 
Zaichkowsky (2010) och ger följande exempel på olika färgers betydelse. Vit färg kan ses 
som enklare än svart medan den blåa färgen ses som kall men avslappnande. Den röda färgen 
anses vara varm och stimulerande samtidigt som färgen orange anses ge ett mindre kostsamt 
intryck och avslutningsvis anses den lila färgen symbolisera en rojalistisk status 
(Zaichkowsky 2010). Baserat på varumärkets färg underlättar det för konsumenten att 
särskilja och notera företaget förklarar Kapferer (1995) där han menar att konsumenten har 
större förmåga att komma ihåg färger än former och därför är färgen den första faktor som 
konsumenten identifierar med företaget. 
 
2.3 Kärnvärde 
 
Utifrån de två ovannämnda steg i processen skapas varumärkets kärnvärde. Genom att ha 
identifierat de produktattribut och de märkesidentiteter som står för en del av varumärkets 
utveckling är tanken att skapa en långsiktig och hållbar differentieringsfördel. Kärnvärden är 
därför ryggraden i utvecklingsarbetet för en varumärkesorganisation (Gromark & Melin 2011) 
och Melin (1997) bekräftar att kärnvärdet är det som representerar ett differentierat mervärde. 
Trots att det inte alltid finns explicita urvalskriterier som grund för kärnvärden, finns det alltid 
någon form av implicita. De explicita kan återfinns i affärsidén eller växer fram under årens 
gång däremot finns det implicita kärnvärdena redan från början. Fokus hamnar oftast på 
konsumenten där exempelvis matglädje kan ses som ett kärnvärde för ett företag som verkar 
inom dagligvarubranschen (Melin 1997).  
 

Målsättningen vid val av kärnvärde är att det skall vara värdefullt och 
kommunicerbart ur konsumentens perspektiv. Detta innebär att ett kärnvärde 
måste vara konkurrenskraftigt i både tid och rum. (Melin, 1997, s. 300) 
 

Utifrån företagets valda kärnvärden kan en positioneringsstrategi skapas. Förenklat kan 
kärnvärdena beskrivas som den kommunikativa länken mellan företagets varumärke och 
konsumenterna. (Melin 1997) 
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2.4 Positionering 
 
Positionering kan beskrivas som den process där företagen försöker inta en unik position i 
konsumenternas medvetande utifrån varumärket och dess kärnvärden anser Melin (1997) men 
påpekar att det egentligen handlar om en triangulär positioneringsmodell där det pågår ett 
triangeldrama mellan märkesinnehavaren, konsumenterna och konkurrenterna. Indelning sker 
mellan intern och extern positionering där en mentalposition infinner sig hos konsumenten 
och ses som extern. För att den mentalapositionen hos konsumenten ska vara möjligt anser 
Melin (1997) att organisationen först måste skapa en kärnvärdesposition för varumärket 
internt, det vill säga inom organisationen för att medarbetare ska kunna förmedla vad ett 
specifikt varumärke står för till konsumenten. Ju strakare varumärket blir i konsumentens 
medvetande desto större marknadsposition får företaget i förhållande till dess konkurrenter 
(Melin 1997). 
 
2.5 Marknadskommunikation 
 
Nästa steg i processen är att kommunicera ut sitt budskap som har skapats utifrån de tidigare 
stegen i processen förklarar Melin (1997). Då informationsbruset ständigt ökat blir det svårare 
att nå ut till konsumenterna. Utifrån kommunikationstriangeln som består av, ”share of 
vocie”, ”share of mind” och ”share of market” kan företagens marknadsföringsåtgärder 
utformas utefter de lagar och regler som kan omge en specifik bransch. Share of voice 
beskrivs som den del av de totala reklamkostnader där företagets produkt exponeras vid en 
viss tidsperiod inom en given produktkategori. Ju mer företaget investerar i reklam desto 
högre varumärkeskännedom skapas hos konsumenten vilket kallas share of mind menar Melin 
(1997) och förklarar att då konsumenterna fått högre kännedom om varumärket ökar chansen 
till att det skapas en märkeslojalitet som i sin tur ökar företagets share of market jämför med 
konkurrenterna. 
 
2.6 Intern märkeslojalitet 
 
Den interna märkeslojaliteten syftar till att medarbetarna ska upprätthålla och förmedla 
varumärkets budskap. För utan deras kollektiva samarbete inom organisationen är det svårt att 
se till att konsumenterna väljer ens varumärke och blir lojala konsumenter (Melin 1997). 
Märkeslojalitet beskrivs av Melin (1997) som de åtgärder som företaget måste vidta för att 
upprätthålla ett varumärkes juridiska och kommersiella status, där trademark management 
finns på ena sidan och identity, image och loyalty management finns på den andra. Kortfattat 
kan trademark management beskrivas som de icke- tidsbegränsade ensamrättigheter på det 
specifika kännetecken som måste skyddas via varumärkesregistrering. För att bibehålla 
varumärkets unika identitet syftar Melin (1997) till att företaget måste utveckla och 
upprätthålla varumärkets kommersiella status via effektiv identity managment. Detta ger 
möjlighet till att koordinera identitetsuppbyggandet på olika marknader samt vara en 
ledstjärna vid produktutveckling och eventuell varumärkesutvidgning. När det kommer till 
image managment är den övergripande målsättningen enligt Melin (1997) att konsumenternas 
uppfattning av varumärket i så stor utsträckning överrensstämmer med vad företaget vill 
kommunicera ut. Den sista aspekten är loyalty management och syftar främst till de åtgärder 
företaget vidtar för att behålla en bred bas av märkeslojala konsumenter. Målsättningen med 
dessa åtgärder är att förvalta det förtroendekapital ett etablerat varumärke representerar för 
konsumenten (Melin 1997). 
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2.7 Summering  
 
Sammanfattningsvis utgår den teoretiska modellen från de steg som presenterats i Melins 
(1997) doktorsavhandling där produktattribut är det första steget och påvisar vikten av 
produktens existens för företaget. För att kunna urskilja sig och konkurrera på marknaden 
krävs att produkten har ett eget kännetecken i form av en märkesidentitet. Med hjälp av 
symboler och färgteman kan identiteten förtydligas (Zaichkowsky 2010; Kapferer 1995). 
Vidare menar Melin (1997) att de är kärnvärdena som står till grund för skapandet av en 
märkesidentitet som särskiljer dels produkten men även företaget från sina konkurrenter. Via 
dessa steg kan sedan en varumärkesposition intas på marknaden och därefter påbörjas 
marknadskommunikationen för att nå ut till de potentiella konsumenterna. För att den 
externa kommunikationen ska vara trovärdig är det viktigt att företagets anställda utbildas i 
att förmedla företagets värderingar (Melin 1997).  
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3 Metod 
 
Nedan presenteras hur datainsamlingen gått till samt en diskussion kring urval. Vi har utgått 
ifrån studiens syfte där insamling av data på faktorer som påverkar konsumenternas val av 
fastighetsmäklare var i fokus. För att uppfylla studiens syfte behöver vi veta hur 
fastighetsmäklarbyråerna arbetar med sitt varumärke samt stärka insamlad data med 
observationer av byråernas varumärkesexponering. 
 
3.1 Studiens utförande 
 
Utgångläget för studien har varit att få en djupare förståelse för hur varumärket påverkar 
fastighetsmäklarbyråer i Borås därför har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod 
eftersom den bygger på ord vilket medför att respondenternas åsikter och tankar kommer stå i 
fokus (Bryman 2012). Den kvalitativa metoden är också att föredra när forskningsobjekt 
studeras utifrån en mikronivå (Thurén 2007). Genom att utföra intervjuer av den kvalitativa 
karaktären skapas av den som blir intervjuad och den som intervjuar en konversation där den 
intervjuade får möjligheten att bidra med sina erfarenheter och uppfattningar. Syftet med att 
utföra kvalitativa intervjuer är att använda sig av en datainsamlingsmetod som samlar upp 
intervjuobjektens uppfattningar inom ett specifikt område (Patel & Davidsson 2003). I den 
diskussion som uppstår vid en intervju av kvalitativ karaktär är det möjligt att gå till djupet 
kring en problemformulering då det går att ställa följdfrågor som intervjuobjektet får 
möjlighet att vara på. 
Grundfrågorna till våra utförda intervjuer baseras på processen för varumärkesuppbyggnad 
och följer de sex olika stegen från Melins (1997) doktorsavhandling. Frågorna (Se bilaga 1) 
undersöker hur fastighetsmäklarna ser på sina respektive varumärken lokalt i Borås. 
Användningen av varumärkesuppbyggandeprocessen (Melin 1997) som ligger till grund för 
hur informationen har samlats in, utgår studien från ett deduktivt tillvägagångssätt. Det 
medför ett tillvägagångsätt där slutsatser om situationer och hur dessa tolkas utgår från en 
befintlig teori, vilket också för med sig att objektiviteten blir stark då resultatet i lägre grad 
blir påverkad av forskaren (Patel & Davidsson 2010). En nackdel med det deduktiva 
tillvägagångssättet är att forskaren blir begränsad i sin informationssökning, då denne vill 
hitta information som passar in i den befintliga teorin (Jacobsen 2002). Studien har förutom 
intervjuer med fastighetsmäklare även byggt på observationer av hur 
fastighetsmäklarbyråerna exponerar sina varumärken på deras kontor och utformning på 
logotyp samt exponering på respektive företags hemsida.  
 
3.2 Urval 
 
Denna studie är begränsad till Borås på grund av praktiska skäl och vi började med att ta reda 
på vilka fastighetsmäklarbyråer som har kontor och är aktiva i Borås. En sökning visade att 
sju fastighetsmäklarbyråer uppfyllde våra kriterier och ur detta gjorde vi vårt urval av fyra 
företag. Vi fann att två av dessa sju fastighetsmäklarbyråer, Fastighetsbyrån och 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, kopplas samman med Swedbank respektive 
Länsförsäkringar utöver sitt eget varumärke. Vi ansåg att det möjligtvis kunde medföra en 
annorlunda synvinkel på varumärket gentemot de fastighetsmäklarbyråer som inte har dessa 
utgångspunkter. Därefter valdes ytterligare två byråer, Svensk Fastighetsförmedling och 
Mäklarhuset för att ge bredare bild samt bidra med en annan synvinkel. Alla utvalda 
fastighetsmäklarbyråer är relativt välkända och rikstäckande vilket medför att de därmed har 
liknande förutsättningar. 
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Den första kontakten med utvalda fastighetsmäklarbyråer skedde genom ett personligt besöka 
på respektive kontor och i övervägande fall togs vi emot av en receptionist eller 
fastighetsmäklarassistent. Vi presenterade oss själva och berättade om avsikten med vårt 
besök samt kort om studiens syfte. Utefter vad vi berättat för den person som mottog oss 
bestämde fastighetsmäklarbyråerna själva vilken intervjuperson som var mest lämplig för vårt 
ärende vilket medförde att vi inte hade någon möjlighet att påverka urvalet. 
 
3.3 Datainsamling 
 
Som tidigare beskrivits har datainsamlingen till studien skett i två steg: intervjuer och 
observationer. Intervjuerna har utförts med fyra stycken fastighetsmäklare på fyra olika 
fastighetsmäklarbyråer i Borås. Intervjufrågorna till respondenterna har följt en förutbestämd 
mall samtidigt som det har lämnats utrymme för följdfrågor och tolkningar. Observationerna 
har dels utförts i samband med intervjuerna då kontorens exteriör och interiör har studerats 
samt via en skrivbordsstudie. 
 
3.3.1 Personliga Intervjuer 
 
Alla intervjuer genomfördes på respektive fastighetsmäklarbyrås kontor och vi lät 
respondenterna själva välja tid och plats för intervjun. Intervjutiden varierade där den kortaste 
intervjun tog cirka 30 minuter och den längsta cirka 50 minuter. Inga intervjufrågor tilldelades 
på förhand då vi ville komma åt respondenternas spontana svar. Vi började intervjuerna med 
att berätta om vårt syfte med studien och frågade därefter om de godkände att vi spelade in 
respondentens svar samtidigt som vi påpekade att inspelningen endast skulle avlyssnas av oss 
och inte på något sätt publiceras för allmän tillgång.  Det är ett sätt att öka kvaliteten på 
undersökningen och stämma av om svaren som framkommit under intervjun har uppfattats 
korrekt vilket kan göras via en inspelning (Denscombe 2010). Vi fick godkännande av 
samtliga respondenter att spela in intervjun som vi i efterhand har lyssnat på och skrivit ner 
för hand.  
 
3.3.2 Personliga Observationer 
 
Observationerna har delvis utförts i samband med intervjuerna då fastighetsmäklarbyråernas 
interiör samt exteriör har studerats utifrån givna kriterier. Exteriört letade vi efter hur bra 
fastighetsmäklarkontoret syntes på håll, det vill säga om det hade någon skylt eller liknande 
som uppmärksammar potentiella kunder om vart de är belägna. Vi tittade även i deras 
skyltfönster för att se hur de valde att använda möjligheterna till att exponera sitt varumärke 
och sina tjänster. Interiört noterade vi om de hade någon form av väntrum samt hur 
varumärket exponerades inne i lokalen. Därefter utförde vi en skrivbordsobservation av deras 
logotyper där utförande, färg och symbol undersöktes samt exponering på bland annat deras 
hemsidor1. 
 
 
 

                                                
1 www.lansfast.se <hämtad: 2013-05-01>, www.fastighetsbyran.se <hämtad: 2013-05-01>,  
www.svenskfast.se <hämtad: 2013-05-01>, www.maklarhuset.se <hämtad: 2013-05-01> 



 

11 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 
 
Bryman (2010) beskriver fyra delkriterier som redogörs enligt följande: Trovärdighet och 
överförbarhet ses som en motvarighet till validitet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och 
konfirmera är i sin tur reliabilitet inom den kvalitativa forskningsmetoden. Trovärdigheten i 
datainsamlingen anses stark tack vare den lokala aspekten samt urval av de främst lämpliga 
respondenterna. Till en viss del begränsades den mest önskvärda expertisen inom valt 
ämnesområde dels på grund av den lokala tillgängligheten men även begränsningar i access. 
Utformningen på vår studie gör det möjligt att överföra resultatet till likvärdiga förhållanden 
och tillämpa resultatet om så önskas. Då vi inte valt att begränsa oss i urvalet av 
fastighetsmäklare utan enbart ort finns det stora möjligheter att applicera framtagna resultat 
samt rekommendationer. Vidare redovisas tillvägagångssättet av utförd studie på ett sådant 
vis att det finns möjlighet till granskning som utförts av handledaren vilket påverkat 
pålitligheten i rätt riktning. Utifrån befintliga kunskaper har datainsamling och dataanalys 
utförts objektivt i så stor utsträckning som möjligt. Det som kan nämnas är att under 
intervjutillfällena användas öppna semistrukturerade frågor som utgör både för- och 
nackdelar. Fördelen är att de ger respondenten större frihet i att formulera sig men nackdelen 
är att följfrågorna kan ha påverkats av respondentens svar. Observationerna som utfördes 
följde en förutbestämd mall för att ge ett så konsekvent och jämförbart material. Det var i 
förväg bestämt vad som skulle observeras hos varje undersökningsobjekt. 
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4 Resultat 
 
Resultatet av datainsamlingen kommer att presenteras i följande kapitel. Avsnitten är 
uppdelade utefter respektive fastighetsmäklarbyrå där intervju och observation redogörs. 
Intervjuer har utförts med en fastighetsmäklare på vardera fastighetsmäklarbyrå, det vill säga 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling och 
Mäklarhuset i Borås. 
 
4.1 Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 
 
Respondenten som företräder Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i utförd studie är 
utbildad på Högskolan i Borås där hon först läst till ekonom och senare kompletterat med 
fastighetsmäklarkurser. Hon erhöll sin examen 2002 och började arbeta som fastighetsmäklare 
direkt efter avslutad utbildning, men var till en början anställd hos annan 
fastighetsmäklarkedja. April 2008 blev hon erbjuden att starta Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedlings i Borås där hon är franchisetagare och arbetsgivare åt de som arbetar 
som på fastighetsavdelningen. Då Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är en egen 
organisation och ett eget företag, där Länsförsäkringar AB är franchisegivare är de är totalt sju 
anställda inklusive intervjuad respondent på avdelningen som delar kontor med 
Länsförsäkringars andra enheter. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Borås är 
verksamma inom Borås kommun och Bollebygds kommun. De har även kontor i Ulricehamn 
som driver Ulricehamn och Tranemo samt ett kontor i Kinna som ansvarar för Mark och 
Svenljunga. 
 
4.1.1 Fastighetsmäklaren om varumärket 
 
Utifrån varumärkesuppbyggnadsprocessen (Melin 1997) besvaras varje delområde av 
respondenten från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. 
 
Produktattribut 
 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling arbetar inte inom någon specifik nisch men riktar sig i 
första hand till privatpersoner men de har även företag som konsumenter. De förmedlar alla 
typer av fastigheter och bostadsrätter förutom stora produktionsjordbruk, jord- och skogsbruk, 
dock tillhandahåller de mindre hästgårdar. Det som skiljer Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling från deras konkurrenter, sett utifrån deras tjänsteportfölj är dels att de är 
det enda fastighetsmäklarföretaget där alla fastighetsmäklare har en akademisk utbildning. De 
kan erbjuda bank och försäkring under samma tak som anses vara ganska unikt och är deras 
främsta styrka enligt respondenten. Deras styrka kommuniceras ut via både Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling och Länsförsäkringar ABs marknadsföring där de lyfter fram just att alla 
deras tjänster hänger ihop. Vidare förklarar respondenten att fastighetsmäklarna har god 
kunskap inom bankens område samt att banken är väl insatta i att försäkra fastigheter vilket de 
jobbar aktivt med att förmedla ut till konsumenterna. 
Respondenten tillfrågades om hon anser att fastighetsmäklarbranschens tjänster skiljer sig åt 
från andra branscher och förklarar att det inom fastighetsmäklarbranschen läggs väldigt 
mycket pengar på marknadsföring. Hon tilläger även att de är kontrollerade och reglerade i 
både marknadsföring och yrkesutövning tillskillnad från andra branscher. Det finns en egen 
enhet som heter Fastighetsmäklarinspektionen som upprätthåller denna kontroll och kräver att 
fastighetsmäklarna för journal på allt de gör. Väldigt mycket ska dokumenteras i form av vad 



 

13 

 

som har utförts, när det utfördes och så vidare för att köpare och säljare sedan ta del av 
informationen och ge ett skriftligt godkännande. Respondenten för Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling anser att dessa rutiner är tidskrävande och skiljer sig även åt från andra 
länder inom samma bransch, emellertid poängterar hon att det inte är många tjänsteföretag 
som arbetar så pass varierande tider på dygnet samt alla dagar i veckan och därför kan 
nuvarande rutin vara passande. 
 
Märkesidentitet 
 
Länsförsäkringar ABs varumärke har funnits sedan 1800-talet och är ett av de mest kända i 
Sverige. Det står väldigt mycket för trygghet och är den egenskap som står till grund för all 
kommunikation. Alla fastighetsmäklare på kontoret i Borås arbetar med 
varumärkeskommunikation men ansvarar bara för de tre län de verkar inom. Emellertid finns 
det marknadsförare och jurister på huvudkontoret inom Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling i Helsingborg som arbetar i en större helhet med 
marknadsföringskommunikationen. Respondenten påpekar att bara i Älvsborg, Halland och 
Göteborg finns cirka 600 000 konsumenter vilket gör att det är ett stort ansvar att 
kommunicera ut varumärket. När frågan ställdes om respondenten anser att varumärket är 
viktigt för konsumenten vid val av fastighetsmäklarbyrå ges ett jakande svar och en närmare 
förklaring att en undersökning som utförts för ungefär ett år sedan utredde specifikt denna 
fråga. Konsumenterna fick specificera vad de ansåg var viktigast vid val av 
fastighetsmäklarbyrå där resultatet visade att trygghet hamnade bland de högsta prioriteringar 
vilket respondenten anser gynnar Länsförsäkringar Fastighetsförmedling då deras varumärke 
representerar de kännetecknet. Logotypen för Länsförsäkringar AB har haft samma utförande 
sedan 1800-talet vilket kan vara en av anledningarna till att varumärket är välkänt och kan 
uppfattas som tryggt, förklarar respondenten och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har 
inga planer på att ändra sin symbol, dock kan bakomliggande färgteman komma att ändras 
men inte i någon större bemärkelse. 
 
Kärnvärde 
 
Som sagt, är Länsförsäkringar Fastighetsbyråns främsta kännetecken trygghet och 
konsumenterna äger associationen. Vid öppningen för kontoret i Borås såg de till att 
kommunicera ut kännetecknet via dels, bussreklam, storbildstavlor, radio och kundutskick till 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings konsumenter. En massiv insats gjordes främst när 
kontoret var i startgropen därefter fortskred marknadsföringen trots att den aktiva 
kommunikationen avtog. Marknadsföringen fortsatte mest genom sålda objekt som potentiella 
konsumenter visat intresse för via internet, främst Hemnets hemsida, där varumärket ständigt 
exponeras. I framtiden kommer fortsatta satsningar att ske via internet som 
kommunikationskanal för varumärket, men just nu sker mycket marknadsföring via tidningar, 
utomhusreklam och radio. Frågan ställdes ifall Borås kontorets konsumenter uppfattat vad 
varumärket står för och vår respondent förklarar att de flesta konsumenter svarat att de varit 
kund hos dem i 30 år vilket ger indikationer på att de dels känt sig trygga men även att de känt 
att de fått vara med i Länsförsäkringars utveckling genom åren. Detta kan i sin tur ha 
resulterat i att fastighetsavdelningen fått gratis reklam via de andra befintliga avdelningar 
dock understryker respondenten att det är helheten som är viktigast. 
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Positionering 
 
Fastighetsmäklarna arbetar som en självständig person men förmedlar ändå företagets 
varumärke, förklarar respondenten. Det finns riktlinjer inom Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling på hur fastighetsmäklarna ska agera vid ett personligt möte med 
konsumenten men givetvis präglas deras personliga framtoning vid kundbesöket. Här sker en 
kombination av varumärket och fastighetsmäklarens personliga egenskaper i och med att 
fastighetsmäklaren har ett personligt ansvar i sin yrkesutövning. Varumärket exponeras även 
med hjälp av broschyrer och annat presentationsmaterial som tilldelas under visning av 
bostadsobjekt som är ett försäljningstillfälle menar respondenten och här är det viktigt att 
anpassa sig efter konsumenten. Fördelen Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har gentemot 
sina konkurrenter är att deras varumärke är mer känt och mer värt. Respondenten tillägger att 
det egentligen står för mycket mer och är därför en stor fördel. 
 
Marknadskommunikation 
 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling arbetar mycket med den webbaserade 
kommunikationskanalen. Däremot hinner de inte lägga mycket energi inom de sociala 
medierna då det i princip kräver att en enskild person arbetar aktivt med att upprätthålla och 
uppdatera aktiviteterna som publiceras. Om de i framtiden planerar att satsa mer på de sociala 
medierna är ännu inte bestämt och kommer i sådana fall skötas centralt främst med tanke på 
att det är så tidskrävande. Målgruppen för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är 
egentligen inte specificerad och de vill nå ut till en bred publik förklarar respondenten dock 
erkänner hon att Länsförsäkringars i sin helhet, prioriterar deras befintliga konsumenter. 
Vidare arbetar Länsförsäkringar Fastighetsförmedling med att upprätthålla kontakten med 
konsumenten för att kontinuerlig exponering sitt varumärke då deras tjänst inte konsumeras 
under kortare tidsmellanrum av konsumenten, trots det anser respondenten att 
Länsförsäkringar ABs konsumenten är lojala tack vare den stora kundstock som arbetats upp 
under många år vilket även gynnar fastighetsmäklaravdelningen. De försöker att se till och 
behålla konsumenten inom Länsförsäkringar AB oavsett avdelning då relationen blir mer 
naturlig anser respondenten. Vid intervjutillfället pågår en aktiv kampanj via radio som har till 
syfte att rent generellt bygga deras varumärke. Det fortgår kontinuerliga 
marknadsföringsåtgärder via direktutskick där Länsförsäkringar ABs konsumenter fått en 
värdecheck med rabatterade erbjudanden på fastighetsmäklartjänsten om de väljer 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling som fastighetsbyrå vid eventuell försäljning av 
bostadsobjekt. Det senaste direktutskicket gick ut till 30 000 hushåll där syftet med 
marknadsföringsåtgärden är att påverka konsumentens val av fastighetsförmedlingsbyrå. 
Utformningen av Länsförsäkringar Fastighetsbyrås marknadsföringsåtgärder upplevs inte 
begränsade av de lagstadgade restriktioner som finns för yrkesgruppen anser den tillfrågade 
respondenten.  
 
Intern märkeslojalitet 
 
 För att bevara den interna märkeslojaliteten genomförs utbildningar inom Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling där nyanställda måste gå en introduktionskurs.  Utbildningen bär 
namnet Vårt sätt som lär ut verksamhetens riktlinjer inom flera områden, där ibland 
varumärkets betydelse och vad företaget vill att det ska förknippas med. 
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4.1.2 Varumärkesexponering 
 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings logotyp har en neutral framtoning utan några starka 
anmärkningsvärda egenskaper. Färgen blå är den som dominerar med en liten klick av rött. 
Symbolen är utbyggd av två L som bildar en fyrkant samt med en liten röd fyrkant i mitten av 
den större (Se bilaga 2). Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har valt att ha med 
organisationens namn och därefter tillägga Fastighetsförmedling för att påvisa förbindelsen 
mellan de olika enheterna. Deras logotyp har inte ändrats utseendemässigt sedan starten på 
1800-talet förutom mindre justeringar. Via hemsidan finns information att inhämta om 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings tjänster där även logotypen exponeras tydligt. 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling syns tydligt från vägen tack vare de stora skyltarna 
som visar varumärket. I de fönster som vetter mot Västerlånggatan hänger bilder uppe på de 
fastigheter som är till salu för tillfället, bilder på den ansvarige fastighetsmäklaren eller 
telefonnummer till denne är inte med. Direkt innanför entrédörrarna möts kunderna av en stor 
skylt som visar vad Länsförsäkringar i sin helhet erbjuder. Fastighetsförmedlingen delar 
utrymme med försäkringsdelen och har samma reception som delegerar vidare kunderna rätt 
beroende på ärende. I receptionsdelen finns vänt stolar och väggarna pryds av affischer där 
senaste kampanjen framhävs. Första intrycket ger en fräsch och rymlig känsla, dock är 
uppdelningen mellan försäkring och fastighetsförmedling inte självklar vid första anblick. En 
del av fastighetsmäklarna har ett eget kontor, medan andra sitter i båsliknande utförande. Rent 
generellt förekommer varumärket ofta inne på fastighetsförmedlingen. Miljön kändes lugn, 
kanske för att det vid intervjutillfället inte var några fastighetsmäklare inne. 
 
4.2 Fastighetsbyrån 
 
Fastighetsbyråns respondent har arbetat på kontoret i Borås i cirka sju år och har en 
fastighetsmäklarutbildning på två år som han läst på Högskolan i Borås. Tidigare har han haft 
varierade yrken där den personliga kontakten med konsumenter har varit av stor vikt. På 
Fastighetsbyråns kontor i Borås, som öppnade 1969, finns 16 anställda totalt där 
fastighetsmäklarassistenter, fastighetsmäklare och två från banken är inräknade. De två 
sistnämnda arbetar både på Fastighetsbyrån och Swedbank med inriktning på marknadsföring 
och kundvård. Fastighetsbyrån är det största fastighetsmäklarkontoret i Borås för tillfället men 
arbetar endast inom Borås kommun då det finns avtal mellan de andra franchisekontoren som 
verkar i grannkommunerna. De förmedlar villor, bostadsrätter, små skogsfastigheter och små 
lantbruk. 
 
4.2.1 Fastighetsmäklaren om varumärket 
 
Med varumärkesuppbyggnadsprocessen (Melin 1997) som utgångspunkt i frågeställningarna 
besvaras de av respondenten från Fastighetsbyrån enligt följande. 
 
Produktattribut 
 
Visionen för Fastighetsbyrån är att vara den mest kopierade fastighetsmäklarbyrån där de vill 
leda utvecklingen av fastighetsmäklartjänsten samt att vara det största 
fastighetsmäklarföretaget i Sverige, vilket de i dagsläget är. Någon specifik nisch har 
Fastighetsbyrån i Borås inte valt och vill istället vända sig till alla kundgrupper inom 
branschen. Fastighetsmäklarna önskar att förmedla fastigheter som är nybyggda eller befinner 
sig nära sjön då priserna oftast är högre jämfört med fastigheter i renoveringsbehov som 
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befinner sig på landsbygden, dock är båda objekten minst lika viktigt poängterar 
respondenten. Kontor i exempelvis Åre eller på Gotland är mer nischade, men i Borås 
kommun är de mest förkommande bostadsobjekten vanliga villor för cirka två miljoner 
kronor. Fastighetsbyrån har för tillfället den största marknadsandelen, som tidigare nämnts, 
vilket innebär att de även träffar flest kunder och har störst kunddatabas. Denna fördel anses 
vara det som skiljer dem åt från övriga fastighetsmäklarkontor även i Borås samt att de är flest 
i antalet fastighetsmäklare. De har även stor erfarenhet att luta sig mot, dock är konkurrensen 
hård menar respondenten. Nya trender så som att använda sig av professionella fotografer vid 
fotografering av inkomna objekt är något alla fastighetsbyråer nu snappat upp och börjat 
använda sig av inom sitt företag. Fastighetsbyrån erbjöd tjänsten ”Bud online” där det gick ut 
ett sms till berörda parter vid budgivning men bara något år efter började även andra 
fastighetsmäklarkontor att tillämpa liknande tjänst. Viktigt är att se till att vara bäst inom varje 
kategori av tjänster så som att erbjuda en försäkring mot dolda fel och därtill även 
bostadsbroschyrer. Utöver detta har de ingen unik tjänst som erbjuds för att skilja dem från 
resterade fastighetsmäklarkontor. 
Fastighetsbyråns styrka, att de är det största fastighetsförmedlarföretaget i Sverige, har de valt 
att kommunicera ut där de lägger stor vikt vid att upplysa både befintliga och potentiella 
konsumenter om att de är störst på marknaden. De önskar inte att framstå som kaxiga och 
skryta utan snarare att bli konsumentens naturliga val av fastighetsmäklarbyrå. Vid 
konsumentens urvalsprocess hoppas den tillfrågade respondenten att Fastighetsbyrån ska vara 
ett företag de väljer att ta kontakt med och boka ett intag2. De har tidigare inte valt att 
kommunicera ut deras styrka och hoppas nu att Fastighetsbyrån ska få ännu ett kärnvärde som 
förknippas med både företaget och varumärket.  
 
Märkesidentitet 
 
Eftersom Fastighetsbyrån är en franchisekedja styrs större delen av marknadsföringen från 
huvudkontoret i Stockholm då enhetlighet är viktigt. Mycket fokus läggs på myntet i deras 
logga som förknippas med Swedbank. Tanken är att det ska kommunicera ut en trygghet och 
igenkännande. Samarbetet mellan Swedbank och Fastighetsbyrån är stort och berör många 
delar av processen. Konsumenter från Swedbank kan få hjälp med att få sin bostad värderad 
av Fastighetsbyrån då de hänvisas dit av banken och Fastighetsbyråns konsumenter som är i 
behov att exempelvis ett bostadslån hänvisas till Swedbank. På så sätt tipsar de varandra om 
potentiella konsumenter och samarbetet med banken kan vara avgörande för befintliga 
konsumenters val av fastighetsmäklare. De konsumenter som finns hos Swedbank sedan 
många år tillbaka och är nöjda med den service de mottagit genom åren väljer ofta 
Fastighetsbyrån helt naturligt när deras tjänster blir aktuella. En nackdel med samarbetet 
mellan Fastighetsbyrån och Swedbank är att de konsumenter som har en annan bank än 
Swedbank tror att Fastighetsbyråns tjänster enbart finns tillgänglig för Swedbanks 
konsumenter och risken finns att de väljer en annan fastighetsmäklarbyrå. Av denna anledning 
har Fastighetsbyrån valt att ändra sin logotyp och nu finns endast det orangefärgade myntet 
med som inte förändrats sedan 1820-talet. De vill skapa en självständighet men ändå 
kommunicera ut trygghet via relationen till Swedbank i deras logga. Även om 
fastighetsmäklaren är en del av den påverkande faktorn är varumärket den största delen då 
konsumenter väljer fastighetsmäklarbyrå enligt vår respondent. I det personliga mötet är det 

                                                
2 Fastighetsmäklares jargong som betyder att denne gör ett första hembesök hos konsumenten i ett försök att ta 
in fastigheten till försäljning. 
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viktigt att fastighetsmäklaren får förtroende från konsumenten, men att ens få en chans till ett 
intag, där avgör varumärket. Via Fastighetsbyråns annonser exponeras varumärket och 
uppmärksammar konsumenterna på hur mycket företaget säljer vilket ger en trygghet menar 
respondenten. Fastighetsbyråns logotyp har ändrats under åren, som tidigare nämnts och innan 
bytet till det nuvarande namnet hette de Föreningssparbankens Fastighetsbyrå. Det är ett 
ganska långt namn och innan dess var det ännu längre. Därefter ändrades namnet till 
Fastighetsbyrån men Swedbanks logotyp fanns ändå med fram till det senaste bytet. Däremot 
har färgtemat varit detsamma större delen av tiden.  
 
Kärnvärde 
 
De kärnvärden och grunder som Fastighetsbyråns varumärke står för är trygghet, 
affärsmässighet och engagemang. Kontoret i Borås har, i samarbete med huvudkontoret i 
Stockholm haft gemensamma annonser med resterande kontor i hela Sverige för att skapa en 
enhetlighet och på så sätt har dessa kärnvärden byggts upp under en längre tid förklarar 
respondenten. Det finns även utrymme för lokala kampanjer via radio eller tv, men även i 
form av direktutskick. Vår respondent har fått intrycket av att konsumenten uppfattar vad 
varumärket står för.  
 
Positionering 
 
Eftersom den enskilda fastighetsmäklaren bidrar med hur företagets varumärke ska 
kommuniceras ut går alla nyanställda en utbildning som varar i två eller tre dagar och 
anordnas i Stockholm. Där presenteras tillvägagångssätt vid möte med konsumenten där allt 
ifrån klädstil till beteende tas upp. På så sätt skapas Fastighetsbyråns riktlinjer som gäller alla 
kontor i Sverige. Enhetligheten är viktig för att hålla varumärket starkt men kopplingen till 
Swedbank ökar förtroendet. Dock är det att de just nu är störst på marknaden som kan 
upplevas som trygghet och vara den största bidragande fördelen gentemot konkurrenterna. 
 
Marknadskommunikation 
 
De kommunikationskanaler som oftast används är direktutskick. Exempel på ett sådant 
utskick kan vara att ifall ett hus i ett visst område sålts så skickas erbjudande om att få sitt hus 
värderat till närliggande grannar. Även TV används som en kanal både lokalt och nationellt. 
Vidare används annonser på bostadsobjekt i tidningar där avsändaren tydligt syns men även i 
deras skyltfönster visas attraktiva annonser för att förtydliga deras storlek på företaget. Även 
inom social media figurerar Fastighetsmäklarbyrån aktivt. Två personer på kontoret i Borås 
arbetar aktivt med Facebook, sedan är Fastighetsbyråns hemsida bland den mest besökta 
hemsidan inom branschen. Anledningen till att ett flertal kanaler används är för att det är 
viktigt att nå ut till den breda målgruppen som Fastighetsbyrån har. Just nu är det ingen 
specifik målgrupp som prioriteras då det oftast är barnfamiljer som köper hus medan de äldre 
är de som säljer husen och köper bostadsrätter istället vilket innebär att det är väldigt olika 
personer som vänder sig till Fastighetsbyrån. 
Nuvarande kampanjer har budskapet att Fastighetsbyrån är Sveriges största 
fastighetsmäklarföretag då de just nu har 230 kontor över hela Sverige och över 1000 
fastighetsmäklare samtidigt som de säljer flest bostäder jämfört med konkurrenterna över lag. 
Kampanjen visas bland annat via TV och ska pågå i några veckor där syftet är att under längre 
sikt kommunicera ut och bygga upp varumärkets associationer med det nya budskapet; 
Sveriges största Fastighetsbyrå. Vid skapandet av annonser och reklam anser respondenten att 
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de befintliga marknadsföringslagarna för fastighetsmäklare inte påverkar eller begränsar deras 
marknadsföring i någon större bemärkelse. Mäklare B understryker dock att falsk 
marknadsföring är viktigt att undvika. I större städer har det varit problem med lockpris där 
syftet var att gå ut med ett lågt pris på bostadsobjekten för att locka intressenter. På grund av 
tveksamheter i tillvägagångssättet sett utifrån marknadsföringslagen har utgångspriset på 
senare tid ändrats till att kallas accepterat pris.  
Konsumenterna hos Fastighetsbyrån anses lojala, även om det ibland kan gå en längre tid 
innan de är i behov av deras tjänster. Men ibland kan det gå väldigt kort tid mellan 
återkommande möten företaget. Det kan hända mycket i konsumentens livssituation, där 
skilsmässor eller att konsumenterna är i behov av en större bostad nämns som exempel som 
gör att tiden mellan köpen blir kortare. Det är viktigt att upprätthålla kontakten med 
konsumenterna för att bygga på en stark relation för att de återigen ska välja Fastighetsbyrån 
nästa gång de är i behov av att köpa eller sälja bostadsobjekt. Sedan är det en fördel om 
relationen är så pass lyckat att konsumenterna väljer att rekommendera fastighetsmäklaren 
eller Fastighetsbyrån till släkt och vänner. Det är egentligen den mest lyckade 
marknadsföringen jämfört med alla andra aktiva och kostsamma marknadsåtgärder. För att 
lyckas med detta är det dock viktigt att se till att både köpare och säljare blir nöjda. 
För att upprätthålla relationen mellan konsumenterna och fastighetsmäklaren delas 
konsumenterna in i olika kategorier beroende på hur nära de är att sälja eller att köpa. Därefter 
sker marknadsföringsåtgärder utefter enskild konsuments kategori. Detta sköts centralt, dock 
är det fastighetsmäklarna som beslutar vilken kategori konsumenten hamnar under baserat på 
de personliga besök eller annan kontakt de haft med konsumenten. Dessa åtgärder kan stärka 
Fastighetsbyråns varumärke. Vid varje affär får både köpare och säljare en enkät att fylla i för 
att få respons och mäta hur nöjda konsumenterna blivit. 
 
Intern märkeslojalitet 
 
För att kunna kommunicera ut varumärket utåt sett är det viktigt att jobba med det interna 
varumärket och detta görs via två eller tre utbildningar per år där det bland annat finns delar 
av utbildningen som är mer inriktade mot just varumärket. Sedan sker det även kortare 
informationsmöten om kommande kampanjer via telefonmöten. 
 
4.2.2 Varumärkesexponering 
 
Fastighetsbyrån har en mörk logotyp med inslag av vitt och orange. I deras nuvarande logotyp 
återfinns Swedbanks välkända mynt men namnet Swedbank har tagits bort (Se bilaga 2). 
Detta har påbörjats under våren 2013 för att minska sin koppling till Swedbank. På 
Fastighetsbyråns hemsida exponeras logotypen tydlig bland informationen om deras 
tjänsteutbud. 
I Fastighetsbyråns fönster hänger elektroniska skyltar där olika slides cirkulerade. Bland annat 
visades deras nuvarande kampanj. Det var tydlig uppdelning mellan bank och 
fastighetsförmedling, där de hade olika ingångar och lokaler. Direkt innanför entrén finns en 
reception, dock var det ingen tydlig indikation om vem som tar emot kunderna. Inredningen 
var mörk med mycket trä och utrymmet kändes kompakt. En del affischer hänger på väggarna 
men inte i någon större utsträckning. Till höger från entrén finns ett litet utrymme för att sitta 
ner och vänta. Vid entrén ligger även några kontor med insyn och längre bak i lokalen är det 
en öppen yta för bostadsrättsmäklarna. En trappa upp finns det fler kontor och i korridoren 
hänger det affischer med varumärket.  
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4.3 Svensk Fastighetsförmedling 
 
Respondenten hos Svensk Fastighetsförmedling har i grunden en fastighetsmäklarexamen 
samt en kandidatexamen i företagsekonomi från Högskolan i Borås. Hon började arbeta direkt 
efter avslutade studier och har nu arbetat som fastighetsmäklare i tre och ett halvt år där hon 
förmedlar bostadsrätter, villor och fritidshus. På kontoret, som funnits i Borås sedan 1939, 
arbetar idag fem fastighetsmäklare, en assistent samt en franchisetagare. De förmedlar 
fastigheter främst i Borås kommun samt Bollebygds kommun men har rätt att förmedla gårdar 
över hela Sverige. Herrljunga kommun saknar ett lokalt kontor och därmed har de möjlighet 
att vara verksamma även där. 
 
4.3.1 Fastighetsmäklaren om varumärket 
 
Respondenten för Svensk Fastighetsförmedling besvarar frågeställningarna som baseras på 
varumärkesuppbyggnadsprocessen (Melin 1997) här nedan. 
 
Produktattribut 
 
Svensk Fastighetsförmedling har inte någon nisch som gör de unika, utan att de förmedlar 
många typer av objekt. Något som skiljer Svensk Fastighetsförmedling från deras 
konkurrenter är en tjänst de kallar Varudeklarerat, som riktar sig mot villaägare. I korthet går 
den ut på att skydda säljare och köpare mot så kallade osynliga fel och därmed hoppas Svensk 
Fastighetsförmedling att försäljningspriserna på dessa villor ska öka eftersom tjänsten innebär 
en trygghet för köparen. På varje intag berättar fastighetsmäklarna om denna tjänst och att de 
som valt att köpa till den får sin villa marknadsförd på Hemnet tillsammans med ordet 
Varudeklarerad på visningsbilden. Idag sker ungefär 90 % av alla deras villaförsäljningar med 
denna tjänst.  
 
Märkesidentitet 
 
Svensk Fastighetsförmedling har en marknadsföringsplan centralt och utöver detta har 
kontoren en egen på lokal nivå. På central nivå satsar företaget mycket på Tv-reklam och 
radioreklam. För något år sedan gjordes reklam på lokalbussarna och några gånger om året 
har de ett event kallat Snacka Bostad. När eventet ska ske väljer de ut en plats, såsom Hulta 
Torg, och skickar sedan ut reklam till boende i Borås med information om Snacka Bostad. 
Eventet är till för att potentiella konsumenter ska få möjlighet att komma dit och ställa frågor 
om bostadsaffärer. Försäljningsobjekten marknadsför de i skyltfönster vid Åhléns, i Borås 
Kuriren samt hos sin samarbetspartner SEB utöver Hemnet och den egna hemsidan. 
Varumärket spelar in när k konsumenten väljer fastighetsmäklarbyrå och vår respondent tror 
att fler vänder sig mot ett tryggt varumärke när marknaden är orolig. Även då de inte är störst 
på marknaden i Borås, finns det människor som tror det. Deras logotyp ändrats under åren för 
att göra den mer modern samtidigt som ändringarna varit så pass små att de inte 
uppmärksammats.  
 
Kärnvärde 
 
Svensk Fastighetsförmedling vill kopplas ihop med sina fyra ledord engagemang, omtanke, 
nytänkande och affärsmässighet, samtidigt är det inte ovanligt att de misstas för sina 
konkurrenter. Konsumenterna kopplar oftare ihop företaget med deras slogan, Från ett läge till 
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ett annat, än deras ledord. Det är fastighetsmäklarna på kontoret som bygger upp och skapar 
varumärket lokalt och då är det en fördel att de funnits så länge. Vid intag utgår 
fastighetsmäklarna från en pärm där Svensk Fastighetsförmedlings koncept 1, 2, 3, Såld 
förklaras för konsumenten.  Det är för varumärket alltid positivt att kunna säga att företaget är 
störst på marknaden, vilket Svensk Fastighetsförmedling är på fritidshus i Borås.  
 
Positionering 
 
En fördel de har gentemot konkurrenterna är de fysiska fastighetsmäklarna, eftersom att det är 
relationen mellan konsument och fastighetsmäklare som i slutändan oftast avgör vem 
konsumenten väljer. De arbetar även för att bli förknippade med SEB och har bland annat 
deras broschyrer med sig på intag.  En fördel för till exempel Fastighetsbyrån och Swedbank 
är att de är inarbetade med att hjälpa varandra vilket leder till många tips sinsemellan. Att få 
tips från banken är något respondenten hoppas kommer ske mer frekvent i framtiden då det 
idag oftare är banken som får tips från dem.  
 
Marknadskommunikation 
 
Den centrala marknadsföringen riktar sig mot yngre personer mellan 25-45 år, som ska köpa 
sitt gemensamma hus eller flytta hemifrån men på lokal nivå har de inte någon uttalad 
målgrupp. Kontoret går ibland ihop med kontoren i Kinna, Svenljunga och Ulricehamn för att 
tillsammans marknadsföra vissa event. De har ett eget, lokalt Facebook-konto samt en egen 
sida på Svensk Fastighetsförmedlings hemsida. Vår respondent tror inte att fastighetsmäklare 
behöver marknadsföra sig annorlunda bara för att tjänsten konsumeras mer sällan utan tror att 
de som har säljtankar alltid har fastighetsmäklare i åtanke.  
Syftet med att ha olika kampanjer är att få fler intag, att fler konsumenter ska ringa in 
spontant och att få igång marknaden. All marknadsföring är bra och desto mer de syns desto 
bättre. Bara för att de idag har en bra position betyder inte att det alltid kommer vara så och 
därför är det viktigt att arbeta för att behålla den. I dagsläget har de precis börjat med att 
marknadsföra ett event kallat Stora Visningshelgen som äger rum två gånger om året, i 
augusti samt januari. Det är något Svensk Fastighetsförmedling var först med men nu har 
även några konkurrenter tagit efter. Det är bra för köparna att många fastigheter visas 
samtidigt eftersom att deras valmöjligheter blir större. Om de vill marknadsföra ett sålt objekt 
används ett formulär som säljare och köpare får skriva på för att lämna sitt godkännande och 
att de därmed tar hänsyn till de lagar som finns. Detta brukar inte vara något problem om båda 
parter är nöjda.  Desto längre du arbetat som fastighetsmäklare, desto fler nöjda konsumenter 
får du som kan rekommendera dig vidare och anledningen till att konsumenterna väljer just de 
i Borås beror ofta på rekommendationer. Respondenten tror att konsumenterna skulle följa 
med fastighetsmäklaren om denne bytte byrå eftersom rekommendationerna vanligen är 
personliga och inte kopplade till fastighetsmäklarbyrån.  
 
Intern märkeslojalitet 
 
Varumärket ingår i allt enligt respondenten och desto mer utbildade anställda är internt, desto 
bättre bild av företaget kan de ge. Svensk Fastighetsförmedling har bland annat utbildningar 
över webben några gånger om året när nya tjänster introduceras.  
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4.3.2 Varumärkesexponering 
 
Svensk Fastighetsförmedlings logotyp framhäver de nationella egenskaperna utifrån deras 
symbol som bär färgerna gul och blå. Bakgrunden är vit med svart text där text och symbol är 
centrerade. Namnet Svensk Fastighetsförmedling förtydligar det nationella (Se bilaga 2). 
Även hemsidan följer samma färgtema där logtypen återfinns. 
 
Från Allégatan hänger en rektangulär skylt med flera logotyper som visar vilka företag som 
befinner sig på Lilla Brogatan och däribland Svensk Fastighetsförmedling. Utanför ingången 
hänger det en skylt med deras logotyp och ovanför skyltfönstret hänger en avlång skylt. I 
skyltfönstret finns det dels bilder på objekt till salu samt bilder på redan sålda fastigheter. Här 
hänger det även reklam för deras tjänster och samarbetspartners. Direkt till vänster innanför 
entrén fanns några stolar och ett bord och en bit längre in i lokalen låg en skrivbordsö där 
fastighetsmäklarassisten arbetar. Det var högljutt och lokalen var öppen med några få 
inglasade kontor. Varumärket exponeras på affischer och det var tydligt vilken 
fastighetsmäklarbyrå som arbetar i lokalen. 
 
4.4 Mäklarhuset 
 
Mäklarhusets respondent blev klar med sin fastighetsmäklarutbildning 2004 och har arbetat 
sedan dess. Han har läst ett magisterprogram tidigare och kunde därmed tillgodoräkna sig 
några kurser under den senare utbildningen. Mestadels säljer han nyproduktioner men även 
villor, bostadsrätter och ibland även kommersiella fastigheter. På kontoret, som funnits i 
Borås sedan 1997, arbetar idag ungefär sju heltidsanställda och de har rätt att arbeta inom 
Borås, Bollebygd, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Mark. 
 
4.4.1 Fastighetsmäklaren om varumärket 
 
Varumärkesuppbyggnadsprocessen (Melin 1997) behandlas som startpunkt för respondentens 
tankegångar kring Mäklarhuset som varumärke. 
 
Produktattribut 
 
Mäklarhuset har ingen egentlig nisch men har hamnat mer i det exklusiva facket då de säljer 
en del dyrare hus, men detta är inget de arbetar aktivt mot. Respondenten tycker att dessa hus 
är roligare att förmedla men tillägger att vanliga hus är de mest lönsamma. Mäklarhuset är 
ingen traditionell franschisekedja vilket de vill ska ge konsumenterna mer engagemang och en 
lättare försäljning. De har sitt kontor strax utanför centrumkärnan i Borås vilket ses som 
positivt för konsumenten eftersom att det blir mer privat och ingen kan stå och titta in genom 
ett skyltfönster. Deras unika styrka är tjänsterna som är kopplade till Mäklarhuset och de har 
en del lösningar som inte konkurrenterna har och vice versa.  Något nytt som de i dagsläget 
annonserar mycket om är en tjänst kallad Internet XXL där objekten visas på Aftonbladet.se, 
Hitta.se och Blocket.se, vilket ingen annan byrå idag kan erbjuda. För att nå ut med detta 
använder de sig av tryckt media men även den egna hemsidan.  
 
Märkesidentitet 
 
För att arbeta med Mäklarhuset som varumärke använder de sig av tryckt media samt två 
helsidor i Borås Kuriren varje vecka. På Mäklarhuset äger varje kontorsägare varumärket och 
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inte tvärtom vilket har lett till att logotypen ändrats flera gånger under de senaste tre åren. 
Från början stod varje kontorsägares namn med vilket senare plockades bort för en mer stilren 
logotyp innan dagens snirkliga typsnitt och ett färgtema med pasteller togs fram. Idag byter de 
färg på logotypen flera gånger per månad för att den ska uppfattas som annorlunda. Färgbytet 
påverkar inte konsumenterna i någon större utsträckning. Varumärket är viktigt när 
konsumenterna ska välja fastighetsmäklare och det är varumärket de minns några år senare 
eller om en rekommendation lämnas. Samtidigt spelar fastighetsmäklaren bakom varumärket 
en stor roll. Respondenten tror att många konsumenter skulle följa med en fastighetsmäklare 
som byter byrå om de är nöjda. Mäklarhuset sticker ut bland deras konkurrenter tack vare 
logotypen och dess färgtema. För att förmedla varumärket Mäklarhuset vid intag använder de 
sig av en pärm med information som de tillsammans med konsumenten går igenom. 
 
Kärnvärde 
 
Mäklarhuset har empati och flow som ledord, de vill att det ska vara enkelt att sälja och enkelt 
att köpa. Respondenten anser personligen att varumärket är en kvalitetsstämpel för seriösa 
affärer. Att skapa bra värdegrunder för varumärket lokalt görs genom nöjda konsumenter. Det 
är en kamp i fastighetsmäklarbranschen att få alla nöjda då säljaren vill få så bra betalt som 
möjligt medan köparen vill betala så lite som möjligt.  
 
Positionering 
 
För att nå ut till den stora marknaden använder sig Mäklarhuset mycket av tryckt media och 
centralt används även hemsidan till stor del. Lokalt har de inga kampanjer på Internet och 
använder sig inte av sociala medier. För att synas brukar de försöka få med en del artiklar som 
kan återspegla vad Mäklarhuset arbetar med och för att det inte bara ska vara 
objektsannonsering. Deras störta samarbetspartner är Nordea och utöver det har de olika 
besiktningsmän och städfirmor att tipsa om. En nackdel i att inte vara bankägda, utan att 
enbart ha Nordea som samarbetspartner, är att de får färre tips. De är Sveriges största 
privatägda fastighetsmäklarbyrå och detta ses som en fördel både för konsumenten och för de 
själva.  
 
Marknadskommunikation 
 
Deras målgrupp inte är särskilt bred, den består av de som äger ett boende, men samtidigt blir 
den väldigt stor om den bryts ner i ålder och kön. För att nå ut till dessa är tryckt media och 
lappar i brevlådor som de arbetar med. Sveriges alla register är en stor fördel när de vill nå ut 
till en viss målgrupp, till exempel alla radhusägare, eftersom de då kan köpa en förteckning 
över dessa. Deras egentliga målgrupp är de som vill sälja nu, men att det är svårt att veta vilka 
dessa är och att det då är bra att ha ett banksamarbete. Många som går i säljtankar kontaktar 
sin bank först för att se hur mycket de kan låna till ett nytt boende och då får de tips om 
möjliga kunder från banken.  
Kampanjen de har just nu, Internet XXL, har som syfte att visa att de har en produkt ingen 
annan kan erbjuda och att de genom att annonsera på Aftonbladet.se, Hitta.se och Blocket.se 
kan få 300 000 fler exponeringar. Lagarna kring marknadsföring för fastighetsmäklare 
påverkar inte hur de tänker. Mäklarhuset har mallar som ska användas vid marknadsföring 
lokalt men dessa modifieras ibland för att den ska passa kontoret bättre. Idag finns det kontor 
som inte bytt ut den gamla logotypen men det har blivit mer strikt i och med att den nya Vd:n 
tillträdde. 
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Intern märkeslojalitet 
 
Inom Mäklarhuset hålls det årligen workshops och träningsläger där det diskuteras vad 
varumärket står för. En introduktionsutbildning hålls för de nyanställda och deras VD skickar 
regelbundet ut marknadsmail.  
 
4.4.2 Varumärkesexponering 
 
Mäklarhusets logotyp har genomgått en stor förändring. Den äldre versionen går helt i färgen 
blå med en symbol av ett hus (Se bilaga 2). Den nyare logotypen finns i olika färgmässiga 
utföranden samt att symbolen har tagits bort och nu är det enbart namnet som finns med. 
Typsnittet har även ändrats till ett mer snirkligt utförande vilket ger en modernare framtoning 
(Se bilaga 2). Mäklarhusets hemsida exponerar den nya logotypen med en ny färgkombination 
jämfört med den logotyp som visas i bilaga 2. 
 
Mäklarhusets lokal ligger utanför centrumkärnan och kan ses som mer avlägsen och privat. 
Området är inte hårt trafikerat och byggnaden har inga tydliga skyltar som signalerar att de 
befinner sig där. Dessutom är byggnaden placerad längst ner på en återvändsgata vilket 
innebär att det uppstår en förvirring om vart lokalen finns dock fanns en skylt placerad längst 
ner på uppfarten samt en liten precis vid entredörren. Utvändigt fanns det inga skyltfönster 
med aktuella objekt däremot fanns en monter vid fastighetsmäklarassistenten. Väntrummet är 
inrett med en soffa, soffbord och fåtölj där deras broschyrer finns att läsa. Deras kontor hade 
inte en traditionell utformning utan snarare en mer familjär känsla med tanke på att det var ett 
hus. Fastighetsmäklarna hade egna rum men lokalerna kändes mer instängda. Varumärket 
exponerades mest via deras broschyrer som fanns utspridda på många ställen på kontoret. 
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5 Diskussion 
 
Följande diskussion och analys bygger på en jämförelse mellan insamlad empiri och vald 
teoretisk referensram som följer varumärkesuppbyggnadsprocessens (Melin 1997) steg. 
 
5.1 Produktattribut 
 
Melin (1997) menar att ett produktattribut kan användas som en konkurrensfördel och att det 
är utifrån produktens attribut konsumenten kan skapa sina associationer. Ingen av de 
fastighetsmäklarbyråer vi tillfrågat har en nisch som direkt kan skilja dem från sina 
konkurrenter.  De synliga kvalitéerna är endast vad konsumenten uppfattar menar Melin 
(1997) och understryker att företagen bör kommunicera ut även de mest relevanta och 
osynliga kvaliteter. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling anser att deras största fördel ligger 
i att de kan erbjuda konsumenten bank och försäkring under samma tak som nu har blivit 
deras synliga produktkvalitet. Baserad på utförd observation finns deras styrka exponerad i 
entrén men även mindre planscher i lokalen. Svensk Fastighetsförmedling lyfter fram deras 
tjänst, varudeklarerad som en differentiering gentemot konkurrenterna som även uppvisas i 
deras skyltfönster. Mäklarhusets satsning är däremot att annonsera objekten på tre stora 
hemsidor vilket är unikt för hela branschen i Sverige, dock visas inte styrkan upp varken 
interiört eller exteriört. Mäklarhusets särpräglade satsning är vad Melin (1997) menar är ett 
informellt produktskydd eftersom de är först ut att annonsera på dessa plattformer.  
 
Tjänsterna inom fastighetsförmedling vid säljtillfället är i sig likartade mellan 
fastighetsmäklarbyråerna även om olika delar lyfts fram av respondenterna som starka 
konkurrensfördelar. Därför har Fastighetsbyrån intagit en annan strategi där de vill vara störst 
på marknaden inom all fastighetsförsäljning och vill vara den mest kopierade 
fastighetsmäklarbyrån. Det är här varumärket börjar få sin betydelse menar Melin (1997) och 
Fastighetsbyrån jobbar aktivt med att föra ut deras budskap via TV-skärmar i skyltfönstret och 
postrar inne på kontoret. 
 
5.2 Märkesidentitet 
 
Varumärkesidentiteten blir allt viktigare för de företag som varken vill eller kan konkurrera 
med pris. Identiteten är immateriell och kan baseras på identitetsskydd, identitetsbärare, 
identitetsplattform, identitetsöverföring och identitetsstyrning (Melin 1997). Vidare 
presenteras fem olika typer av identitetsbärare: varumärket, logotyp, förpackning, symbol och 
marknadskommunikation. Varumärket bedöms ha störst betydelse enligt Melin (1997) och är 
den primära identitetsbäraren. Alla intervjuade fastighetsmäklare anser att varumärket är 
betydelsefullt när konsumenten väljer en fastighetsmäklarbyrå. De menar att varumärket är av 
största vikt när det handlar om att få komma hem till konsumenten för ett intag, men att det är 
den personliga kontakten mellan konsument och fastighetsmäklare som är den slutgiltiga 
faktorn. Då fastighetsmäklarna representerar varumärket gäller det att i förväg ha 
genomtänkta riktlinjer på det personliga mötet då det handlar om att representera varumärket 
fördelaktigt. Alla tillfrågade fastighetsmäklarbyråer har utbildningar inom detta område. 
 
 Benjamin et al. (2006) undersökning visade på att fastighetsmäklarbyråer som ingår i en 
franschisekedja kan dra nytta av ett välkänt namn i form av minskad kundosäkerhet. 
Respondenten på Svensk Fastighetsförmedling tror att fler konsumenter väljer ett mer välkänt 
varumärke om marknaden är osäker, då det inger viss trygghet. Även Länsförsäkringar 
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Fastighetsförmedling understryker betydelsen av ett känt varumärke. Deras har funnits sedan 
1800-talet och haft samma utförande sedan starten just för att konsumenterna ska känna en 
viss trygghet i att välja deras tjänster. 
Logotypen för alla fastighetsmäklarbyråer förutom för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 
har ändrats tydligt ett flertal gånger, framför allt för att göra dem mer moderna. Svensk 
Fastighetsförmedling inte gjort några större förändringar förutom att modernisera utförandet.  
Henderson och Cote (1998) betonar att det är viktigt att logotypen ska vara rätt i tiden och inte 
missvisande. Därför har Fastighetsbyrån nyligen valt att ta bort Swedbank från logotypen och 
har nu endast kvar myntet. Detta för att en del potentiella konsumenter trott att deras tjänster 
endast riktat sig mot Swedbanks konsumenter. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling anser 
däremot att det är viktigt att bli förknippade med Länsförsäkringar och deras symbol kommer 
inte att ändras. När Mäklarhuset ändrade om logotypen blev typsnittet snirkligt och färgtemat 
i pastell, en profilering som uppskattas hos konsumenterna. 
Zaichkowsky (2010) menar att varumärkets utformning bör ha fler än en färg vilket alla 
undersökta företags logotyper har samt två dominerande färger. Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling har vitt och blått som dominerande färger. Den vita färgen ses som lätt 
att ta till sig medan den blåa färgen anses vara kallt men avslappnande (Zaichkowsky 2010). 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings logotyp är diskret medan Fastighetsbyråns logotyp 
går i mer framstående färger. Deras logotyp har en svart bakgrund med vit text samt det 
orangefärgade myntet som är en påminnelse om Swedbank. Den svarta bakgrunden gör att 
logotypen blir mer iögonfallande där den vita texten bidrar till en lugnare framtoning. Färgen 
på myntet anses enligt Zaichkowsky (2010) ge intrycket av en mindre kostsam tjänst. Svensk 
Fastighetsförmedling och Mäklarhuset har likt Länsförsäkringar Fastighetsförmedling vit som 
en dominerande färg. I Svensk Fastighetsförmedlings logotyp är texten i svart som är även 
den en dominerande färg medan det gula och blå i symbolen tar mindre plats. Mäklarhusets 
logotyp består av en rosa text i vårt exempel men varierar i utförandet.  
Arbetet med varumärket hos de fastighetsmäklarbyråerna som intervjuats sker till stor del 
centralt och styrs från deras huvudkontor eller VD.  Till viss del arbetar de med varumärket på 
en lokal nivå men då med bestämmelser om hur det ska ske. 
 
5.3 Kärnvärde 
 
Kärnvärdet är en grundsten när företag arbetar med utvecklingen av ett varumärke (Gromark 
& Melin 2011). Ur konsumentens synvinkel måste kärnvärdet vara värdefullt och 
kommunicerbart och i konkurrenternas perspektiv ska kärnvärdet vara svårt att imitera (Melin 
1997). Differentieringen återfinns i kärnvärdena som skapas utifrån de identifierade 
produktattributen som ska ha en långsiktig hållbarhet förklarar Melin (1997) och detta är 
något Länsförsäkringar arbetat med både innan och efter att de utvidgade sin verksamhet med 
fastighetsförmedling. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling som varumärke vill stå för 
trygghet och när kontoret öppnades kommunicerades detta ut via olika kanaler. Respondenten 
tror att konsumenterna vet vad varumärket står, då vissa varit kund hos Länsförsäkringar i 
över 30 år.  
 
Vid val av kärnvärden finns det både explicita och implicita urvalskriterier (Melin 1997). 
Svensk Fastighetsförmedling har fyra ledord; engagemang, omtanke, nytänkande och 
affärsmässighet som kan ses som explicita. De arbetar efter dessa och vill förknippas med 
deras innebörd. Den intervjuade fastighetsmäklaren på Svensk Fastighetsförmedling tror att 
varumärket blir mer ihopkopplat med deras slogan, Från ett läge till ett annat, än ledorden och 
anser att det är fastighetsmäklarna på kontoret som bygger upp varumärket lokalt. 
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Fastighetsbyråns kärnvärden är engagemang, affärsmässighet och trygghet som även finns i 
de två tidigare nämnda fastighetsmäklarbyråernas kärnvärden. Dessa har kommunicerats ut 
via huvudkontoret under en lång tid och konsumenterna har gett intryck av att de uppfattar 
vad varumärket står för. Mäklarhuset skiljer sig från resterande med empati och flow som 
ledord men förknippas implicit med en kvalitetsstämpel som kopplats ihop med deras 
varumärke. 
 
5.4 Positionering 
 
Utifrån den kommunikativa länken i form av kärnvärden mellan varumärket och 
konsumenterna kan en positioneringsstrategi utformas. Positionering kan ses som den process 
där företagen vill inta en unik position som kan delas in i intern och extern. Den externa 
positionen är i konsumentens medvetande medan den interna finns hos medarbetarna (Melin 
1997). En fördel med att ha en unik position i konsumentens medvetande är att det ger en 
större marknadsposition för företaget i förhållande till dess konkurrenter men för att 
åstadkomma detta måste varumärket vara starkt internt inom företaget. 
När den potentiella konsumenten går i säljtankar är det den externa positionen som möjliggör 
ett personligt möte. Har företaget skapat en stark position i konsumentens medvetande ökar 
sannolikheten att de blir kontaktade (Melin 1997). Vid det personliga mötet utgår alla de 
undersökta fastighetsmäklarbyråerna från en pärm för att kunna förmedla varumärket samt 
koppla ihop det med deras tjänster. Det är därför viktigt att den interna positionen av 
varumärket är tydligt förankrad i fastighetsmäklarnas medvetande eftersom det personliga 
bemötandet återspeglar företagets kärnvärden (Grace & O’Cass 2004). De tillfrågade 
respondenterna håller med om att det personliga mötet är viktigt för företagets identitet 
eftersom det är där det avgörs om det blir ett köp eller inte, vilket är det huvudsakliga målet. 
Respondenterna förtydligar att de anser att relationen mellan fastighetsmäklare och 
konsument egentligen är det viktigaste för att slutföra affären men att det är varumärket som 
möjliggör påbörjandet av relationen. 
Fastighetsmäklarbyråerna ser olika på hur positivt och negativt det är med att vara bankägda 
eller att ha ett samarbete med en bank. Baserat på förbindelsen mellan dessa parter sker en 
positionering i kundernas medvetande (Melin 1997). Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 
menar att det ses som en stark fördel att de ägs av banken och menar på att samarbetet för 
med sig fler konsumenter. Respondenten menar även att det gynnar befintliga och nya 
konsumenter att fastighetsförmedling och bank finns i nära anslutning. Fastighetsbyrån håller 
till viss del med om detta resonemang men har valt att ta avstånd från att enbart förknippas 
med Swedbank. De anser att de potentiella konsumenter för Fastighetsbyrån som inte är kund 
hos banken sen tidigare kan påverkas negativt av kopplingen. Här har den interna positionen i 
företaget arbetat med att påverka den externa positionen i kundens medvetande för att tilltala 
fler (Melin 1997). 
Svensk Fastighetsförmedling och Mäklarhuset hade en gemensam åsikt om att de företag som 
är fristående och har enbart ett samarbete med en bank får färre potentiella konsumenter via 
samarbetet. Dock ansåg de ändå att deras självständighet är något positivt både för 
fastighetsmäklarbyråerna och konsumenterna, då deras konsumenter uppfattar en större 
valmöjlighet gällande finansiella förhållanden baserat på varumärket. 
Melin (1997) menar att ju starkare ett varumärke är desto större konkurrensfördel får företaget 
och de tillfrågade fastighetsmäklarbyråerna ser alla olika konkurrensfördelar med sitt 
varumärke. Svensk Fastighetsförmedling ser en lokal varumärkesfördel i att de förknippas 
med att vara störst på fritidshusmarknaden, medan Fastighetsbyrån trycker på att de för 
tillfället är störst i Sverige. Mäklarhuset är den största privatägda fastighetsmäklarbyrån i 
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Sverige och de ser detta som en fördel för varumärkets kommunikationsförmåga gentemot 
konkurrenterna. För Länsförsäkringars organisation ligger styrkan i att de har ett väletablerat 
varumärke som funnits sedan 1800-talet och har på så sätt en stor kunddatabas som gynnat 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. 
 
5.5 Marknadskommunikation 
 
Informationsbruset som omger konsumenterna gör det allt svårare för företagen att nå ut med 
sitt budskap. Utifrån kommunikationstriangeln som innefattar share of voice, share of mind 
och share of market kan företagen skapa en högre varumärkeskännedom hos konsumenten 
som i sin tur ger bättre konkurrensfördelar (Melin 1997). 
För att öka märkeslojaliteten har Länsförsäkringar Fastighetsförmedling ett pågående budskap 
där de vill marknadsföra sin helhet där bank, försäkring och fastighetsförmedling finns under 
samma tak. Detta görs mest via tidningar, utomhusreklam och radio men kommer framöver 
att ske mer aktivt via hemsida.  Fastighetsbyråns kommunikationskanaler skiljer sig inte åt i 
någon större bemärkelse från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, däremot har de en aktiv 
kampanj. Syftet med kampanjen att på sikt arbeta in deras nya budskap, att de är den största 
fastighetsmäklarbyrån i Sverige.  
Svensk Fastighetsförmedlings marknadsföringsåtgärder går främst ut på att få igång 
bostadsmarknaden och få fler kundbesök. Idag marknadsför de eventet Sveriges största 
visningshelg som var ett unikt sätt att marknadsföra sig och som de var först med men som 
allt fler fastighetsmäklarbyråer implementerat i sin kommunikation. Detta är ett sätt att få 
ökad share of mind (Melin 1997). Även Mäklarhuset är intresserad av att öka deras 
varumärkeskännedom där de erbjuder annonsering av objekt på tre välbesökta hemsidor som 
just nu är deras säregna styrka. 
Vår respondent hos Länsförsäkringar Fastighetsförmedling anser att riktlinjerna från 
Fastighetsmäklarinspektionen gör att fastighetsmäklarbranschen skiljer sig från andra 
tjänstebranscher och att de är mer reglerade. Även resterande respondenter delar denna 
uppfattning. Dock gällande de lagar som reglerar hur fastighetsmäklare får marknadsföra sig 
är inget de undersökta fastighetsmäklarbyråerna tycker påverkar deras utformning av 
marknadskommunikationen. För de situationer som exempelvis kräver godkännande av 
berörda parter enligt lag ser fastighetsmäklarbyråerna till att införskaffa detta.  
 
5.6 Intern märkeslojalitet 
 
Den interna märkeslojaliteten syftar till att medarbetarna ska upprätthålla och förmedla 
varumärkets budskap (Melin 1997). Alla tillfrågade fastighetsmäklarbyråer har någon form av 
intern utbildning, dock är varumärket inte alltid det primära syftet med dessa utbildningar 
även om detta också diskuteras. Däremot finns det utbildningar för nyanställda som har större 
fokus på varumärket och hur detta ska kommuniceras ut till kunden samt företagets 
kärnvärden. Loyalty management syftar till de åtgärder som företaget använder för att behålla 
sina kunder förklarar Melin (1997) och detta kan enbart tillämpas till en viss del hos 
fastighetsmäklarbyråerna. Svensk Fastighetsförmedling menar på att kunden i många fall är 
lojal mot sin fastighetsmäklare och inte nödvändigtvis mot företagets varumärke. Byter en 
fastighetsmäklare företag är sannolikheten stor att kunderna följer med, vilket resterande 
respondenter håller med om. 
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6 Slutsats 
 
Produktattributen i form av fastighetsmäklarbyråernas tjänster skiljer sig inte åt i en större 
bemärkelse, även vi kan se att de väljer att lyfta fram olika erbjudanden. De erbjudanden som 
lyfts fram återspeglar deras nuvarande budskap och är tänkta att stärka deras märkesidentitet 
då denna är något som blir allt viktigare. Vi tycker att det är intressant att Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling och Fastighetsbyrån, som har anknytning till Swedbank, väljer två olika 
vägar när det gäller kopplingen till sina banker. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling tycker 
att det är en stor fördel att ha Länsförsäkringar i ryggen, då detta förmedlar trygghet och är 
något som flertalet känner igen, både nya och gamla konsumenter. Fastighetsbyrån väljer 
istället att plocka bort Swedbank från deras logotyp, då de är oroliga för att det skall uppfattas 
som att Fastighetsbyrån endast är till för Swedbanks konsumenter. Fastighetsbyrån vill skapa 
sig en egen identitet. De båda företagen har samma förutsättningar, med en bank i ryggen, 
men väljer två helt olika vägar. Detta är ett intressant ämne för fortsatt forskning.  
De två andra fastighetsmäklarbyråerna, Svensk Fastighetsförmedling och Mäklarhuset som 
båda är privatägda, ser det som positivt att inte så starkt kopplas samman med en bank, det 
gör att de har större frihet att vägleda konsumenten i de olika finansieringsalternativen, 
däremot saknas den naturliga kundtillströmningen som kan uppstå tack vare det nära 
samarbete som de två tidigare nämnda fastighetsmäklarbyråerna har med bankerna. Något 
som vi tror påverkar deras arbete med varumärket, då de måste vara extra tydliga med vad de 
har att erbjuda.  
 
Vi kan se att det finns både likheter och skillnader i Fastighetsmäklarbyråernas logotyper. 
Alla försöker eftersträva att deras kärnvärden skall framgå även i logotypen. De som lyckas 
bäst med detta är Mäklarbyrån som genom deras val av färg och kursiverade typsnitt till sin 
logotyp förmedlar både empati och flow, vilka är deras kärnord. Även Länsförsäkringar 
Fastighetsbyrå, vars logotyp inte förändrats på länge, förmedlar trygghet. Det är en logotyp 
som både nya och gamla kunder känner igen. Fastighetsbyrån, som har valt att avlägsna 
Swedbank från sin logga, känns nytänkande. De tar en risk i att den inte längre kommer att ha 
samma trygghet, men den kommer tilltala fler kunder. Svensk Fastighetsförmedlings logotyp 
har följt med i utvecklingen utan att förlora sin grund där endast uppdatering- och 
moderniseringsförändringar skett.  

Det har visat sig att det inom branschen är svårt att differentiera sig endast med kärnvärden. 
En konsument väljer fastighetsmäklarbyrå efter kunskap och tidigare erfarenheter av de olika 
företagen, men det är den personliga kemin mellan konsument och fastighetsmäklare som 
sluter avtalet. Det är därför extra viktigt att de personer som är anställda hos en 
fastighetsmäklarbyrå hjälper till att framhäva företagets kärnvärden och märkesidentitet. De 
måste själva vara införstådda med vad fastighetsmäklarbyrån de jobbar för vill förmedla. Det 
gör att det är viktigt med internutbildningar för alla fastighetsmäklare, assistenter och andra 
som arbetar kring fastighetsmäklarbyråerna. Det går här att dra paralleller med USA där det 
inte är ensamrätt på marknaden. Även detta är något som går att utföra vidare forskning på, 
hur vida det är fördel eller inte att låta flera fastighetsmäklare visa samma objekt. 

Då det är svårt för fastighetsmäklarbyråerna att hitta en egen och unik nisch får de flesta en 
väldigt bred målgrupp som kan vara svår att marknadsföra sig emot. Det finns lagar som styr 
hur en fastighetsbyrå får lov att marknadsföra sig mot sina konsumenter men detta är inte 
något som begränsar dem i deras arbete. Studien har visat att alla fastighetsmäklarbyråer 
använder sig av samma kanaler när de vill nå ut till målgruppen och där bör de istället satsa på 
att göra något eget som fångar konsumenternas uppmärksamhet.  
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Intervjuer 
Fastighetsmäklare på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Borås. 2013-05-06  

Fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån, Borås. 2013-05-07 

Fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling, Borås. 2013-05-08 

Fastighetsmäklare på Mäklarhuset, Borås. 2013-05-17  



 

 

Bilaga 1 – Intervjufrågor och observation 
 
Info om kontoret: 

1. Intervjupersonen: utbildning och erfarenhet samt position i företaget? 
2. Hur många anställda är ni på kontoret i Borås? 
3. Hur länge har kontoret funnits i Borås? 
4. Vilket område arbetar ni inom? (Borås med angränsande kommuner?) 
5. Hur lyder er affärsidé? 

 
1. Produktattribut 

1. Har ni någon specifik nisch? 
2. Vad anser ni att ni erbjuder som ingen annan erbjuder i Borås utifrån den 

tjänsteportfölj ni har? 
3. Hur kommunicerar ni ut er unika styrka på era tjänster? 
4. (Hur skiljer sig era tjänster åt från andra tjänster i andra branscher?) 

 
2. Märkesidentitet 

1. Hur arbetar ni med ert varumärke rent generellt? 
2. Hur viktigt anser ni att varumärket är för konsumenten vid val av mäklarbyrå? 
3. Har er logotyp ändrats över tid? Hur? Varför? 

 
3. Kärnvärde 

1. Vad anser du att ert varumärke står för?  
2. Hur har ni arbetat för att skapa varumärkets grunder i Borås? 
3. Anser du att konsumenterna uppfattar vad ert varumärke står för? 

 
4. Positionering 

1. Hur arbetar mäklarna i den personliga försäljningen med att förmedla mäklarbyråns 
varumärke? 

2. Vilka fördelar anser ni att ni har gentemot era konkurrenter ur ett 
varumärkesperspektiv? 
 

5. Marknadskommunikation 
1. Hur arbetar ni med er marknadskommunikation? 
2. Hur viktigt är det att nå ut till ”alla” då dels er målgrupp är bred samt att er tjänst 

konsumeras mer sällan? 
3. Har ni några aktiva kampanjer nu? 
4. Vad är syftet med era kampanjer och hur tror du att det påverkar varumärket? 
5. Anser ni att de lagstadgade marknadsföringslagarna begränsar era möjligheter till att 

utforma er marknadskommunikation?  
6. (Anser ni att era kunder är lojala trots att det går lång tid emellan köpen?) 

 
6. Intern märkeslojalitet 

1. Har ni några utbildningar inom företaget för att arbeta med det interna varumärket? 
2. Har ni en intern slogan? 

 
Observation: 
Utsida kontor: Sålda objekt, till salu, eller reklam om sig själva? 
Insida kontor: Planscher, väntrum? Kundservice, assistent vid ingång? 
Hemsida: Varumärkets exponering  



 

 

Bilaga 2 - Fastighetsmäklarbyråernas logotyper 
 

 
Bild 1. Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings logotyp i dagsläget3 
 
 

 
Bild 2a. Fastighetsbyråns logotyp i dagsläget4 
 
 

 
Bild 2b. Fastighetsbyråns logotyp innan bytet5 
 
 

 
Bild 3. Svensk Fastighetsförmedlings logotyp i dagsläget6 

                                                
3 http://static.hitta.se/static/v1/products/images/InfoText/svenskfast.gif <Hämtad: 2013-05-21> 
4 http://static.hitta.se/static/v1/products/images/InfoText/fastighetsbyran-swedbank.gif <Hämtad: 2013-05-21> 
5http://www.localears.com/fileadmin/user_upload/CompImg/fastighetsmaklare/phpZB5M61_Image.gif 
<Hämtad: 2013-05-21> 



 

 

 
Bild 4a. En av Mäklarhusets logotyper i dagsläget7 
 
 

 
Bild 4b. En av Mäklarhusets tidigare logotyper8 
  

                                                                                                                                                   
6http://static.hitta.se/static/v1/products/images/InfoText/lansforsakringar_fastighetsformedling_100113.gif 
<Hämtad: 2013-05-21> 
7 http://visitahus.com/wp-content/uploads/2012/02/Maklarhuset_rosa.png <Hämtad: 2013-05-21> 
8http://www.homeswedenhome.co.uk/_borders/Ny%20logga%20Bengt%20Petetrssonmh_logo_hagfors.jpg 
<Hämtad: 2013-05-21> 



 

 

 
 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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