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Abstract 
 

Today’s increased use of the Internet has opened up the possibility of establishments on a 

global market which has led to an increased interest in exploring and estimating new 

potential market areas. Therefore we have made a study of how potential customers in 

Poland and Sweden want to get information about a real-estate agency to determine what 

similarities and differences there is between the countries. Our study covers the attitudes 

of potential clients in both Sweden and Poland regarding to planned and unplanned 

selected messages that companies use as marketing tools.  

 

The purpose of the study is to see what differences and similarities that exist at the time 

of first contact with a real-estate agency looks for a customer in Sweden and Poland. The 

survey also shows which marketing channels are most desirable to potential customers 

and also provides a summary of what channels companies use to practice. We have 

conducted both qualitative and quantitative studies. The qualitative studies as in-depth 

interviews in which we have used a case study approach. The quantitative studies in the 

form of an "On-street” survey made under cross-sectional approach.  

 

The result of this study has shown a few smaller differences in how countries respondents 

would consult an real-estate agencies information. There are great similarities between 

these countries; as an example, all groups of respondents find word-of-mouth as the most 

desirable way to get information on 
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 III 

Sammanfattning 
 

Dagens ökade internetanvändning har öppnat upp möjligheten till etablering på en global 

marknad vilket har lett till ett ökat intresse att utforska nya potentiella marknader. Vi har 

därför gjort en studie av hur potentiella kunder i Polen och Sverige vill få information om 

en fastighetsmäklarbyrå för att se vilka likheter och skillnader som finns emellan 

länderna. Vår studie omfattar potentiella svenska och polska kunders inställning till 

utvalda planerade och oplanerade budskap som företagen använder sig av i sin 

marknadsföring. 

Syftet med undersökningen är att se vilka skillnader respektive likheter som finns vid hur 

första kontakten med ett fastighetsmäklarföretag ser ut för en kund i Polen respektive 

Sverige. Undersökningen visar även vilka marknadsföringskanaler som är mest 

önskvärda av potentiella kunder och ger dessutom en översikt över vilka kanaler 

företagen använder sig av i praktiken. Vi har genomfört både kvalitativa och kvantitativa 

studier. De kvalitativa studierna i form djupintervjuer där vi har använt oss av en 

fallstudieansats. De kvantitativa studierna i form av en ”På-stan” enkätstudie som har 

gjorts enligt tvärsnittsansats.  

Resultatet av studien har visat ett antal mindre skillnader i hur ländernas respondenter vill 

ta del av ett fastighetsmäklarföretags information. Det finns stora likheter mellan 

länderna. Samtliga grupper av respondenter finner word-of-mouth som det mest 

önskvärda sättet att få information på. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

”Världshandeln ökar, ekonomier integreras, informationsutbytet växer och 

kommunikationsmöjligheter förbättras. Länder som var stängda öppnar sig mot 

omvärlden.”
 1

 Det är ett av det sätt som Lars Leijonborg, ordföranden för 

Globaliseringsrådet, beskriver globaliseringen.  Globalisering innebär att världens länder 

hittar olika vägar att närma sig varandra i ömsesidiga beroendeförhållanden. Det är en 

process som omfattar både den kulturella och politiska världen men även den ekonomiska 

utvecklingen
2
.  

Bildandet av den Europeiska Unionen och den solida och snabba tillväxten av den de 

senaste åren, bidrar också till globaliseringen. 1951 började sex europeiska länder 

samarbeta för att idag innefatta 27 nationer
3
 där varor, tjänster, kapital samt människor 

rör sig fritt mellan varandra.
4
 Den inre marknaden gynnar rörlighet, innovativa lösningar 

och konkurrenskraft, eftersom den är integrerad och öppen för cirka en halv miljard 

konsumenter
5
. Unionen har dessutom sitt eget parlament, kommission och lagar. Alla 

dessa egenskaper knyter samman länderna på flera olika områden samtidigt som de bidrar 

till att skapa en global marknad.
6
  

Den internationella handeln växer ständigt. Att undersöka möjligheten till den, för att 

aktivt delta i globaliseringen av sina tjänster, är inte längre något främmande bland olika 

organisationer. Det är attraktivt för olika organisationer att undersöka fördelar som nya 

marknader kan ge dem i tillväxtkampen. (Palombo, 2009, s. 64). 

Globaliseringens affärsmöjligheter är en viktig del i Sveriges tillväxt och kommer öka i 

betydelse (Svensknäringsliv, 2006, Globalisering ger förutsättningar för tillväxt). 

Sverige är EU-medlem sedan 1995 och landets ekonomi är beroende av den 

internationella handeln, som även utgör en utav de viktigaste delarna av affärssamarbete i 

stort. Sedan industrialismen har marknadsekonomins självklarhet varit avgörande för den 

ekonomiska utvecklingen. Flera svenska investerare inom tjänstesektorn har fått ett större 

intresse i att etablera sig på den utländska marknaden.  

Det ständigt växande globala intresset, samt utvecklingen av den svenska 

bostadsmarknaden kan skapa en önskan även för fastighetsmäklarbranschen att vilja 

utöka sitt arbetsområde. Fastighetsmäklarbranschen i Sverige är solid och uppbyggd 

kring gällande Fastighetsmäklarlag. Den övervakas av Fastighetsmäklarnämnden som är 

en statlig myndighet vilken hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära 

                                                 
1
 (http://www.regeringen.se, 2010-04-27) 

2
 (http://www.nationalencyklopedi.se/Globalisering, 2010-04-23) 

3
 (http://www.europa.eu, history, 2010-04-21) 

4
 (http://www.europa.eu,panorama, 2010-04-23) 

5
 (http://www.europa.eu/legislation, 2010-04-14), (http://www.europa.eu/pol/ 2010-04-14),  

(http://www.europa.eu/abc/keyfigures, 2010-04-26) 
6
(http://www.europa.eu, panorama, 2010-04-23) 
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åtgärder rörande fastighetsmäklare
7
. Fastighetsmäklaren har tillgång till Lantmäteriets 

information, vilken innehar all fastighetsdata och beslutar om lagfarter i riket
8
. 

Information från Lantmäteriet hämtas internet, vilket underlättar fastighetsmäklarens 

arbete. För elva år sedan startades Hemnet, en hemsida där alla fastigheter som förmedlas 

via fastighetsmäklare utannonseras
9
. Antalet registrerade fastighetsmäklare har de senaste 

tio åren ökat med cirka tre procent årligen, vilket år 2009 innebar att nästan 6500 

fastighetsmäklare registrerades
10

. Trots den ekonomiska krisen 2008 har 

bostadsmarknaden haft en positiv prisutveckling. Priserna för småhus och fritidshus har 

under de senaste femton åren ständigt ökat med en genomsnittlig årlig tillväxt på över sju 

procent (SCB, Fastighetsprisindex, 2010-05-17).  

Ett av de länder som vore av intresse för svensk etablering är Polen. Det polska 

samarbetet med utlandet har stärkts de senaste åren. Etableringen av nya företag på den 

polska marknaden har ökat kraftigt och tyder även på att ännu fler kommer att investera i 

landet. Polen är ett Centraleuropeiskt land som gränsar till nio länder, däribland Sverige. 

Polens övergång från plan- till marknadsekonomi har haft en stabil, positiv utveckling. 

Den ökade privatiseringen samt liberala regler för nystart av ett företag har förenklat den 

internationella handeln betydligt. Det är Warszawa, Polens huvudstad, som ligger på 

första plats när det gäller utländska investeringar i Centraleuropa där exempelvis 

Tyskland och Schweiz inräknas
11

. Tack vare landets geografiska läge, ekonomiska 

stabilitet och medlemskap i EU har det blivit ett attraktivt investeringsland. Det som 

ligger bakom den ekonomiska utvecklingen är inträdet i EU år 2004
12

. Landet har även 

varit det europeiska undantaget beträffande den senaste världskrisen då landets ekonomi 

fortsatte att öka trots omvärldens negativa tillväxt (Abrahamson, Kjell Albin, Sveriges 

Radio, 2009-06-02).  

Fastighetsmäklarbranschen i Polen har inte utvecklats i samma utsträckning som i 

Sverige och därför skulle det vara av intresse för ett svensketablerat 

fastighetsmäklarföretag att etablera sig i Polen. Ett företag som arbetar på en 

välutvecklad marknad har goda förutsättningar att lyckas på en mindre utvecklad 

marknad, eftersom det har erfarenheter som kan ge dem ett försprång gentemot 

konkurrenterna. Bland annat sker de flesta förmedlingar i Polen utan att ensamrättsavtal 

ingås. Ensamrätten innebär att den anlitade fastighetsmäklaren är ensam om rätten till 

förmedlingen, vilket är en fördel för bägge parter då det skapar en säkerhet i processen. 

Hanteringen av fastighetsdata sker manuellt, vilket finns endast som fysiska dokument. 

Det leder till att processen fördröjs. Informationen som framkommer av jämförelsen 

bidrar även till att båda ländernas företag kan dra lärdom av varandra.  

RE/MAX startades av Dave och Gail Liniger i staden Denver, USA år 1973. RE/MAX är 

idag världens största mäklarbyråkedja med kontor i över 80 länder världen över, varav 36 

i Europa, däribland Sverige och Polen. Etableringen av kedjan i Sverige skedde år 2000 

                                                 
7
 (http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=1651, 2010-05-17) 

8
 (http://www.lantmateriet.se, 2010-05-18) 

9
 (http://www.hemnet.se/om, 2010-05-18) 

10
 (http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=1913, 2010-05-17) 

11
 (http://www.sv.wikipedia.org/Polen, 2010-04-13) 

12
 (http://finanse.wp.pl, 2010-04-13) 
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och i Polen år 2007. I Sverige finns för tillfället 28 RE/MAX kontor. I Polen har det efter 

3 verksamhetsår redan startat 8 kontor 
13

. Genom att RE/MAX är verksamma i ett flertal 

länder har de utvecklat ett starkt globalt nätverk.  

1.2 Problemdiskussion 

Den fria handeln inom EU skapar förutsättningar för företag att kunna ge sig an nya 

marknader. Det gäller att nyttja dessa möjligheter, eftersom de medför till att 

konkurrensen ökar. Grunden till att nå internationella framgångar är att använda sig av 

rätt marknadsföringskanaler och därför måste företagen ta beslut om vilka kanaler de 

kommer att använda sig av då inträdet på den internationella marknaden blir aktuellt. 

Dessa beslut kommer att vara avgörande för företagets överlevnad (Palombo, 2009, s. 

65). Företagen måste även nischa sig, alltså vara unika, och hitta ett sätt att marknadsföra 

den unikheten på för att differentiera sig från den stora massan. Marknadsföringen är 

därför viktig för att ett företag ska bli starkt på en konkurrenskraftig marknad. För ett 

företag som befinner sig på en global marknad är det även viktigt med 

relationsskapanden företag emellan. Företagen måste se och lära sig av varandra, men 

även våga sig ut på nya marknader (Hellström, Bogdanoff, 2007). Genom att ta reda 

på skillnader i hur man marknadsför sig i de olika länderna och genom en undersökning 

av hur potentiella kunder vill ta del av ett fastighetsmäklarföretags marknadsföring får 

man reda på relevant fakta i ämnet. 

Fastighetsmäklarföretag tillhör kategorin tjänsteföretag. Dagens tjänsteföretag utsätts för 

stor konkurrens där endast de starkaste överlever. En enorm tillgång till information 

förenklar för kunden att jämföra olika företag. Det leder till att denne inte längre nöjer sig 

med att ta första bästa alternativet, utan utvärderar en rad valmöjligheter för att sedan 

utefter sina preferenser välja ut det som passar denne bäst. För att ett företag skall bli 

framgångsrikt, måste alla delar av organisationen fungera, däribland marknadsföring. Det 

här leder till att valet av de marknadsföringskanaler ett företag använder sig av måste 

stämma överens med hur företaget på bästa sätt når ut till sin målgrupp (Dahlén, M & 

Lange, F 2009, s. 503). Hur ska man då få kunderna att uppmärksamma 

marknadsföringen?  

Första och avgörande steget i marknadsföringsprocessen är valet av 

marknadsföringskanaler. Det eftersom det påverkar företagets beslut om all framtida 

marknadsföring (Kotler, 2003 s. 505). Det är genom den utvalda marknadsföringskanalen 

som budskapet kommer att sändas ut, alltså kommer kanalen att vara en mötesplats med 

kunden. Vägen till att möta kunden kan enligt Duncan och Moriartys modell Driving 

Brand Value vara fyra olika budskap som företaget sänder. Dessa budskap är planerade, 

produkt, service och oplanerade budskap. 
 

När ett företag skall etablera sig på en ny marknad måste det först undersöka hur man på 

bästa sätt når fram till sina framtida kunder samt efter det anpassa sitt budskap. Trots att 

de planerade budskapen är de minst trovärdiga, måste företagen vid ett inledningsskede 

                                                 
13

 (http://remax-sweden.com/AboutRemaxStart.aspx?sid=9efe2e0f-5a2b-4e0b-be51-

b9003b1741bf&Lang=sv-SE) 

http://www.svensktnaringsliv.se/medarbetare/tommy-hellstrom_2340.html
http://www.svensktnaringsliv.se/medarbetare/joakim-bogdanoff_2123.html
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använda sig av dessa vid kommuniceringen med marknaden. Det eftersom företaget inte 

har någon etablerad kundkrets (Grönroos 2008, s. 291). Etableringen i ett nytt land kräver 

en god marknadsföring vilket är en förutsättning för framgång. När man jämför två olika 

länders marknader kan det innebära att det finns skillnader i hur kunderna vill ta del av 

information. Det kan därför vara av intresse att ta reda på om och i sådana fall hur 

åsikterna skiljer sig åt.  

1.3 Problemformulering 

Vår problembakgrund och problemdiskussion har lett oss fram till våra huvudfrågor:  

 Vilka skillnader/likheter kan identifieras avseende hur en potentiell kund i Polen 

respektive Sverige vill få första kontakten med ett fastighetsmäklarföretag? 

 Vilka av de oplanerade/planerade budskapen använder man sig av i respektive 

land när det gäller marknadsföringen av ett fastighetsmäklarföretag och hur 

skiljer sig dessa åt? 

1.4 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att få en förståelse för vilka skillnader respektive likheter 

som finns mellan hur en kund i Polen respektive Sverige föredrar att få första vetskap om 

ett fastighetsmäklarföretag. Vi skall undersöka på vilket sätt befolkningen i respektive 

land vill få information om ett fastighetsmäklarföretag. Sedan ska vi även se vilka 

marknadsföringskanaler ett fastighetsmäklarföretag använder sig av i respektive land, för 

att därefter se om de kanaler som används är de som är de mest önskvärda.  

Studiens praktiska relevans är att länderna kan dra lärdom av varandra samtidigt som 

informationen som studien förenklar för ett svensketablerat fastighetsmäklarföretag att 

etablera sig på eller stärka sin position på den polska marknaden och vice versa.   

1.5 Disposition 

Kapitel 2. Metod  

Kapitlet inleds med forskningsansats. Senare beskrivs och argumenteras 

tillvägagångssättet av datainsamlingen. Slutligen diskuteras felkällor och studiens 

tillförlitlighet. 

Kapitel 3. Teoretisk referensram  

I detta kapitel presenteras fyra olika kommunikationsbudskap utifrån ett integrerat 

marknadskommunikationsperspektiv gällande ett tjänsteföretag som inträder på den 

internationella marknaden.  
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Kapitel 4. Empiri 

I det kapitlet sker framställning av empiri genom beskrivning av tabeller och diagram 

samt sammanställning av den kvalitativa undersökningens resultat från Polen respektive 

Sverige, vilka samlats in i studiens syfte. 

Kapitel 5. Analys  

Här sammanförs den teoretiska och empiriska delen i en analys.  

Kapitel 6. Slutsats 

I detta kapitel dras slutsatser av studien. Här diskuteras det som återknyter den empiriska 

studiens resultat till forskningsproblemet. Även tankar kring resultatets implikationer 

samt kring fortsatt forskning presenteras i kapitlet. 
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2 Metod 

2.1 Forskningsansats 

Enligt Christensen, Engdahl, Grääs, Haglund (2001, s. 75) finns det fyra typer av 

undersökningsansatser: tvärsnittsansats, longitudinellansats, experimentellansats och 

fallstudieansats. Det är problemundersökningens syfte som styr valet av ansats. 

Undersökningen kan dimensioneras på två sätt, analytiskt och tidsdimensionellt.  Den 

analytiska undersökningen anger i vilken utsträckning problemet undersöks på bredden 

eller på djupet. Den andra dimensionen, tidsdimensionen, anger om undersökningen görs 

vid en viss tidpunkt eller om man undersöker problemet under ett intervall. 

Vår undersökning krävde en anpassning av strategin till vårt specifika fall och därför 

blandade vi både den kvalitativa och kvantitativa datainsamlingstekniker. Vid de 

kvalitativa undersökningarna använde vi oss av företaget RE/MAX. Med hjälp av 

fallföretaget fick vi fördjupad förståelse av det undersökta problemet. Fallstudieansatsen 

vi antog är dessutom flexibel och gav oss möjligheten att anpassa undersökningen utefter 

de specifika fallen.   

Vid den kvantitativa delen av vår undersökning använde vi oss av en ad hoc 

tvärsnittsansats. Enligt Christensen et al. (2001, s. 76-77) kan en tvärsnittsansats 

användas för att få svar på hur många som tycker på ett visst sätt. Det är i enlighet med 

syftet med vår undersökning, eftersom vi vill få reda på hur många det är som har en viss 

åsikt. Tvärsnittsansatsen antar man då man undersöker ett problem på ytan. På grund av 

tidsbrist valde vi att genomföra undersökningen vid endast ett tillfälle, detta kallas för en 

ad hoc ansats.    

2.1.1 Samspel mellan teori och empiri 

Vi antog den deduktiva ansatsen. Enligt Andersen (1998 s. 29) innebär deduktion att man 

går från det allmänna, teorin, till det konkreta, empirin. Vår studie är deduktiv på så sätt 

att teorin vi samlade in har styrt de specifika frågorna vi ställde vid våra djupintervjuer 

och våra enkäter. Den kvantitativa data som vi samlade in har vi senare fört statistik över 

för att i slutändan granska om resultatet stämmer överens med den teori vi tidigare 

arbetade utifrån. 

2.2 Datainsamlingsteknik 

Det finns två olika sorters data, primär- och sekundärdata. Hur, när och varför man 

samlar in information bestämmer vilken sorts data man samlar in. Även vid val av 

datainsamlingsteknik är det undersökningens syfte som styr vilken data som är relevant 

att samla in. Det är till största delen genom primärdata vi har samlat in information till 

vår uppsats. Primärdata är nydata, det är den data som marknadsundersökaren själv måste 

skaffa sig kunskap om (Christensen et al., 2001, s. 87). Det medförde en stor fördel att få 

information som var anpassad utefter vår undersöknings specifika syfte. Motsatsen till 

primärdata är sekundärdata. Det är all data som någon annan innan oss har samlat in i ett 

annat syfte. Den data används sedan som utgångspunkt för en egen analys. Ett typiskt 
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exempel på den typen av data är statistik eller databanker. Vi använde oss i mycket liten 

grad av sekundärdata.  

Vidare kan man även dela in data efter om den är kvalitativ eller kvantitativ, där varken 

det ena eller det andra är bättre eller sämre. Återigen är det problem och syfte som styr 

valet av data. Christensen et al. (2001, s. 67) påpekar betydelsen av vilken typ av 

datainsamlingsteknik man väljer eftersom den påverkar resultatet och senare analysen av 

den. Vidare skriver Christensen et al. (2001, s. 68) att ”det inte är möjligt att bara vara 

kvantitativ eller kvalitativ eftersom verkligheten är både och”. Därför har vi genom både 

en kvalitativa och kvantitativa studieansats samlat in data som vi senare har använt oss av 

för att kunna analysera hur potentiella kunder skulle önska att 

marknadskommunikationen av en tjänst skulle se ut. Vi har först gjort en kvalitativ studie 

eftersom vårt undersökningsproblem var outforskat och vi behövde ha mer 

bakgrundsfakta för att kunna veta vilka frågor som borde ställas vid den kvantitativa 

undersökningen.  

2.2.1 Kvalitativ undersökning 

Vår kvalitativa undersökning bestod av två semistrukturerade djupintervjuer. En sådan 

intervju liknar en ostrukturerad djupintervju, men de skiljer sig åt genom att i den 

förstnämnda utgår man från en intervjuguide (Christensen et al. 2001, s. 165). I en 

intervjuguide förutbestämmer man ett mönster för teman och alternativa frågor men 

glömmer fortfarande inte att lämna en frihet åt respondenterna till diskussion.  

Genom den kvalitativa undersökningen har vi fått reda på hur företagen i respektive land 

ser på marknadsföring och vilka kommunikationskanaler de använder sig av. Christensen 

et al. (2001, s. 166) framhåller att en semistrukturerad intervju kan fungera som en 

förundersökning. Så även i vårt fall där vi genomförde intervjuer med 

marknadsföringsansvarige från ett RE/MAX-kontor i Sverige och ett i Polen. Det gav oss 

bakgrundsfakta och idéer till enkätfrågorna. 

Före vi genomförde intervjuerna ringde vi upp respondenterna och förklarade vårt syfte 

med intervjun. Vi frågade om de hade möjlighet och vilja till att delta i vår undersökning 

samt berättade kort om intervjuns upplägg. Båda författarna var närvarande vid bägge 

intervjuerna. Vi utgick från förutbestämda frågor som en mall, med möjligheten att lägga 

till följdfrågor under pågående intervju.  

Platsval för en intervju kan påverka resultatet. Miljön ska vara ostörd och trygg (Trost, 

2005, s. 44). Vi valde att låta respondenten bestämma plats för intervjun, på det sättet 

kunde de välja en plats som kändes trygg för dem. Platserna för våra intervjuer blev 

respondenternas kontor. Vi ansåg att det var lämpliga ställen eftersom det var på 

respondenternas ”hemmaplan”, vilket innebär en ökad trygghet och avslappning från 

deras sida. Samtidigt hade de där tillgång till allt material om företaget och tiden som 

respondenterna behövde lägga ner på intervjun minimaliserades. Vi satt vid båda 

intervjuerna i ostörda arbetsrum.  
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Under en intervju finns en rad andra risker som intervjuaren kan stöta på. Dessa kan vara 

att personkemin inte stämmer, frågorna ställs på ett felaktigt sätt eller att respondentens 

svar misstolkas av intervjuaren (Christensen et al., 2001, s. 168). För att i största möjliga 

mån undvika riskerna och skapa en relation och inge ett förtroende till respondenten 

inledde vi bägge intervjuerna med lite småprat. Sedan bad vi våra respondenter att påpeka 

om något var oklart så att vi direkt kunde förklara frågan på ett sätt så att de förstod.  

Vi valde att spela in våra intervjuer. Enligt Jan Trost (2005, s. 53-54) kan det ha både för- 

och nackdelar att spela in en intervju på diktafon. Vi ansåg att det var en fördel för oss 

eftersom vi då kunde fokusera på frågorna och dess svar då vi inte behövde anteckna. 

Genom att ha intervjuerna inspelade kunde vi sedan ordagrant skriva av vad respondenten 

hade svarat och lyssna till tonfall vilket minskade risken för missförstånd. Exempel på 

nackdelar med att spela in är att vissa personer misstycker till det eller att tekniska 

problem uppstår. Men de problemen har vi inte stött på vid våra intervjuer. Att renskriva 

intervjuerna är tidskrävande, men vi ansåg att arbetsmödan att skriva rent var rimlig då vi 

endast genomförde två djupintervjuer. 

2.2.2 Kvantitativ undersökning 

 

Genom en enkät och dess frågor har vi tagit reda på vår målpopulations åsikter och 

attityder i en viss mening. Vi har gjort en ”på-stan”- intervju som är en 

intervjuadministrerad enkät. Enligt Christensen et al. (2001, s. 136) innebär en sådan 

enkät, att det är intervjuaren som fyller i frågeformuläret åt respondenten. Vi valde det 

undersökningssättet för att minska risken för missförstånd av frågorna. Eventuella 

oklarheter kunde förklaras direkt och vi hade möjlighet ge en förklaring utefter varje 

enskild respondents kunskaper. Enligt Kylén (2004, s. 10) är fördelen med en enkät att 

samma frågor ställs till samtliga respondenter och genom det kan man enkelt föra statistik 

över de insamlade svaren och dessutom kan frågorna lätt översättas till flera olika språk. 

Vi strävade efter enkelhet i utformningen av frågorna samt att vi var tvungna att översätta 

dessa till två olika språk vilket gjorde Kyléns resonemang aktuellt i vårt fall. 

 

När man utvecklar frågor till en ”på-stan”- intervjuenkät bör man vara säker på att den 

kan administreras inom en given tidsram (Gillham, 2008, s. 118). Vetskapen för 

respondenten om hur mycket tid denne behöver avsätta ökar svarsfrekvensen i det fallet 

genomförandet av intervjun tar en kortare tid. Vårt mål var att varje intervju maximalt 

skulle ta tre minuter. Det var av betydelse att inte ställa för många frågor, för då finns 

risken att respondenten tappar intresset. Vi strävade även efter att vara tydliga i våra 

formuleringar så att frågorna inte missuppfattades.  

 

Respondentens vilja att delta i en enkätundersökning beror på om denne är tillräckligt 

införstådd i vad insamlandet av data ska användas i för syfte (Kinnear & Taylor 1987, s. 

411). När vi genomförde våra undersökningar inledde vi därför med att fråga 

respondenten om denne kunde tänka sig att besvara några frågor för vårt examensarbete i 

marknadsföring. Tack vare att vi betonade att undersökningen gjordes i studiesyfte 

upplevde vi att fler var positivt inställda till att medverka.  
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Risken med ”på-stan” urval är att man endast frågar de som verkar tillmötesgående och 

undviker vissa kategorier av människor. Vi hade det i åtanke då vi genomförde vår 

enkätundersökning genom att vi i största möjliga mån försökte få varannan 

förbipasserande person till att medverka i vår undersökning.  

Enkätutformning 

 

Samtliga frågor i vår enkät är slutna. Slutna frågor innebär att respondenten får välja ett 

av flera givna svarsalternativ. Den sortens frågor passar när man vill ta reda på något där 

respondenten kan ses ha en bestämd uppfattning samt vid faktafrågor. Slutna frågor 

förenklar även respondentens ansträngning att delta i undersökningen samt 

administreringen av den. Nackdelen med slutna frågor är att det kan styra hur 

respondenten svarar, det är därför av stor vikt att sträva efter att få heltäckande 

svarsalternativ så att inte respondenten känner avsaknad av något alternativ. (Christensen 

et al., 2001, s. 136-152). 

Svaren på frågorna kan konstrueras enligt olika mätskalor (Christensen et al., 2001, s. 

153). Vi utformade svarsalternativen till vår enkät enligt nominalskala och intervallskala. 

Vi använde oss av nominalskala eftersom den förenklar resultatsammanställningen, då 

den endast tillåter respondenten att tillhöra en kategori. Exempelvis för frågan som 

berörde respondentens ålder, där ansåg vi att det var relevant att kunna se hur resultaten 

skiljde sig åt mellan åldrarna. 

Resterande frågor berörde hur kunden helst ville ta del av information från ett 

fastighetsmäklarföretag rörande planerade och oplanerade budskap. De frågorna 

utformades enligt en intervallsskala. Det innebär att respondenten får bedöma ett 

påstående på en femgradig intervallskala. 

2.3 Urval 

2.3.1 Semistrukturerade djupintervju 

Urvalet till vår kvalitativa undersökning gjordes enligt ett strategiskt urval vilket är en typ 

av icke-sannolikhetsurval. Vid ett strategiskt urval bestämmer den som ska utföra 

undersökningen själv vilka som ska ingå i urvalet (Christensen et al., 2001, s. 129). 

Eftersom den informationen vi var ute efter krävde expertkunskaper inom 

fastighetsmäklarbranschen ansåg vi att det var av stor betydelse att genomföra 

intervjuerna med personer som var väl insatta i ämnet, så att vi kunde få ut användbar 

information från våra intervjuer.  

2.3.2 ”På stan” enketintervju 

Vid vår kvantitativa undersökning gjorde vi ett ”på-stan” urval, vilket tillhör kategorin 

icke-sannolikhetsurval. Vid det urvalet bestämmer man en plats där man skall genomföra 

undersökningen på. Platsval styrs av var personer som anses vara intressanta för 

undersökningen passerar. Det kan vara vid ett gathörn, på ett torg eller utanför en butik. 

(Christensen et al., 2001, s. 133). Vi bestämde oss för att ställa oss i en park intill Stora 
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Torget i centrala Krakow. Där frågade vi förbipasserande om de kunde tänka sig att 

besvara vår enkät. I Göteborg stod vi vid ett gathörn intill en park (Beda Hallbergs 

gångväg). Båda platserna där vi genomförde våra undersökningar var i närheten av ett 

Universitet och ett stadscentrum, men det var ändå en lugn miljö trots stor rörlighet av 

människor. För att göra undersökningarna så likvärdiga som möjligt genomförde vi 

undersökningarna vid samma tidpunkter på dygnet, mellan kl 14.00–17.00.  

2.4 Felkällor 

Trovärdigheten i en undersökning är elementär och därför har vi tagit ställning till alla 

möjliga faktorer som kan tänkas påverka resultatet i den meningen att det inte återspeglar 

sann fakta, utan på något sätt har förvridits. Ett praktiskt exempel på det är att vi innan 

genomförandet enkätintervjun utförde en pilotundersökning. Det gjorde vi för att se hur 

enkäten uppfattades och genom det förändra eventuella brister. På så sätt har vi närmat 

oss det eftersträvade idealet. Det finns alltid en risk att respondenten påverkas av den som 

intervjuar, såkallade intervjuareffekter (Christensen et al., 2001, s. 286). För att skapa en 

situation som känns så bekväm som möjligt för respondenterna har vi intervjuat samtliga 

personer enskilt.  

Vi är medvetna om att det inte är rättvisande att generalisera vårt resultat eftersom 

målpopulation är alldeles för stor. Antalet respondenter borde varit fler för att kunna 

säkerhetsställa att resultatet gett en rättvis bild av verkligheten. Tanken var att vi från 

början skulle använda oss av RE/MAX kunddataregister för att urvalet på bästa sätt 

skulle avspegla målpopulationens åsikter. Dessvärre fick vi först under arbetets gång reda 

på att ett sådant register är konfidentiell, alltså fick vi inte tillgång till det. Detta har lett 

till att det blev en mer eller mindre orimlig uppgift av tids- och ekonomiska skäl att 

genomföra undersökningen med tillräckligt många respondenter. Eftersom vi inte fick 

använda oss av kunddatabasen hade även vår tanke med att indela respondenter i olika 

åldersgrupper fallit. 

Vid åsynen av resultatet från den kvantitativa undersökningen ska man ha i åtanke att det 

finns risk för misstolkning av frågorna. Vi försökte undvika det genom att utförligt 

förklara de olika frågornas innebörd för respondenterna.  

När det gäller den kvalitativa och kvantitativa undersökningen i Polen har de genomförts 

i två olika städer. Den kvalitativa undersökningen utfördes i Zakopane på grund av att det 

tilltänkta kontoret i Krakow ännu inte har öppnats. Det kunde ha utgjorts en felkälla, men 

med tanke på att kontoret i Zakopane var det närmastliggande samt att det har haft 

Krakow som arbetsområde, tycker vi att det var en relativt obetydlig felkälla. 

Vid två tillfällen upptäckte vi att det fattades svarsalternativ vid vår ”på- stan” intervju, 

som kunde ha lösts med att ha ett öppet svarsalternativ i enkäten. Anledningen till att vi 

inte tog med ett öppet svarsalternativ var att vi ville kunna föra enkel statistik över vår 

undersökning. Vi har därför bortsett från dessa respondenters svar i vår analys.  



 

 - 12 - 

Vi har även upptäckt att det hade varit av intresse att ha med en fråga rörande sociala 

medier. Vi valde dock att bortse från frågan eftersom den blev påtänkt i ett försent skede. 

Vi kom på det efter utförandet av enkätundersökningen i det ena landet. 

Från början tänkte vi genomföra vår ”på- stan” undersökning i Polen på en mer central 

plats, nämligen Stora Torget, men efter tre timmars misslyckade försök insåg vi att vi 

borde byta plats. Eventuellt kan en viss nederbörd haft inverkan på det bristande 

engagemanget från de potentiella respondenternas sida och även det har varit orsaken till 

att vi bytte undersökningsplats. 

Vid genomförde av vår ”på- stan” undersökning hade frågan rörande respondentens ålder 

fem svarsalternativ. Enligt Christensen et al. (2001, s. 121) finns det en tumregel som 

säger att urvalet inte borde underskrida trettio respondenter. Det var orsaken till 

sammanslagningen av dessa grupper till två istället för fem. Vi har tack vare det nästan 

uppfyllt tumregeln. 

Intervjun med marknadsföringsansvarige i Polen genomfördes på polska istället för 

engelska som vi tänkte från början. Det orsakade en viss oordning som vi fick lösa under 

intervjuns gång. 

2.5 Studiens tillförlitlighet 

En undersöknings validitet och reliabilitet ska tolkas efter om den är av kvantitativ eller 

kvalitativ karaktär. Vår undersökningsansats är av både en kvantitativ och kvalitativ 

karaktär. Reliabilitet vid en kvantitativ och kvantitativ analys handlar om hur 

undersökningen lyckas stå emot slumpmässiga fel, det innebär att en undersökning är 

reliabel då man vid användandet av samma mätmetod uppnår snarlikt resultat vid ett 

upprepat mättillfälle. (Christensen et al., 2001, s. 290). Med valididet menas att 

undersökningens resultat besvarar det vi avsett undersöka. För att uppnå validitet måste 

undersökningen vara reliabel men det är inte tillräckligt. Genom ett genomtänkt 

tillvägagångssätt av insamling av data samt att vi har försökt vara förutseende för 

kommande problem har vi ökat våra chanser till en hög validitet.  

2.5.1 Kvantitativa undersökningens reliabilitet 

På grund av brist till möjligheten att generalisera inser vi att vår undersökning inte 

är tillräckligt reliabel. Alternativet för att förbättra reliabiliteten vore att utöka 

antalet respondenter. 

2.5.2 Kvalitativa undersökningens reliabilitet 

Christensen et al. (2001, s. 308) påpekar att den kvalitativa analysen är starkt 

kopplad till undersökaren och omgivningen och därför är det nästan omöjlig att 

upprepa ett identiskt resultat. Vi anser att vi förbättrar reliabiliteten med tanke på 

att vi minskar variationen i undersökningsprocessen, genom att vi begränsar vårt 

urval till samma fastighetsmäklarkedja som härleds av liknande riktlinjer vad 

gäller marknadsföringen.   
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2.5.3 Kvantitativa undersökningens validitet 

I och med att vi genomförde undersökningen i två länder men endast har 58 

respondenter i vartdera landet kan vi inte generalisera hela landets befolkning 

utefter vårt resultat. Vid sammanställningen av resultatet kom vi fram till att det 

blev för få respondenter i vissa grupper då man gjorde en ålderindelning av 

respondenterna. Det har påverkat validiteten i vårt arbete, vilket har lett till att vi 

inte har kunnat generalisera resultatet.  

Före vi genomförde intervjuerna ringde vi upp respondenterna och förklarade vårt 

syfte med intervjun, sedan frågade vi om de hade möjlighet och vilja till att delta i 

vår undersökning samt berättade kort om intervjuns upplägg. Detta, enligt 

Christensen et al. (2001, s. 169), resulterar i en förbättrad reliabilitet och validitet, 

eftersom respondenten hinner fundera genom och förbereda sig till intervjun. 

2.5.4 Kvalitativa undersökningens validitet 

I och med att vi endast har två respondenter minskas validiteten. Vår kvalitativa 

undersöknings urvalsval innebär att det inte går att uppnå statistisk 

generaliserbarhet. Det är nackdelen med icke-sannolikhetsurval enligt Christensen 

et al. (2001, s. 129).  

 

För att öka validiteten har vi avgränsat oss till att endast genomföra fallstudier av 

mäklarbyråkedjan RE/MAX, det förenklar jämförelsen eftersom vi jämför två 

företag inom samma kedja. Genom att vi granskar två företag ur samma 

fastighetsmäklarkedja i vår studie förenklas jämförelsen, då båda företagen har 

samma riktlinjer. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Från traditionell marknadsföring till 
relationsmarknadsföring 

På 1960-talet infördes den marknadsföring som vi idag benämner traditionell 

marknadsföring, marknadsföringsmixen, de fyra P: na. De fyra P: na står för produkt, 

pris, plats och promotion. Traditionell marknadsföring används som ett verktyg, vilket 

inte tar hänsyn till kundernas egentliga behov och önskemål. (Grönroos, 1994, s. 5). Den 

inriktar sig på transaktionsmarknadsföring, där fokuset ligger på att komma till avslut. 

Traditionell marknadsföring ses alltså ur ett kortsiktigt perspektiv. Mognare marknader 

skapar hårdare konkurrensförhållanden där det inte är hållbart att enbart fokusera på att 

anskaffa nya kunder. (Grönroos, 2008, s. 36). ”Det kostar 5-6 gånger mer att skaffa en ny 

kund mot att behålla en befintlig” enligt Grönroos (2008, s. 148). Vid traditionell 

marknadsföring har marknadsförarna inte någon direkt kontakt med sina kunder utan de 

är isolerade från övriga aktiviteter på företaget. För dem är kunderna endast siffror utan 

tankesättet att marknadsföringen borde anpassas till kundernas önskemål. (Grönroos, 

1994, s.7). Fram till 1990-talet ansågs det traditionella marknadsföringssynsättet som 

sanningen av de flesta marknadsföringsforskare (Grönroos, 1994, s. 4-5).  

Globalisering, större konkurrens och en mognare marknad är bidragen som lett till 

utvecklingen mot att byta ut den traditionella 4 P-modellen mot relationsmarknadsföring 

(Carter och Morris 2005 se Palombo 2009 s. 66). Idag ses det traditionella 

marknadsföringssättet som föråldrat. Det är en följd av att kunderna inte längre nöjer sig 

med masskommunikation utan vill ha kommunikationen individuellt anpassad (Grönroos, 

1999, s. 332). 

Relationsmarknadsföring fokuserar på att skapa långsiktiga kundrelationer. Det medför 

fördelar både för kunden och för företaget. Kunden får möjligheten till en bättre 

tjänstekvalitet och känner trygghet då tjänsteleverantören är väl införstådd i kundens 

behov och önskemål. Tjänsteleverantören sparar tid och pengar på att ha en trogen 

kundkrets (Grönroos, 1994, s. 8). Att tillämpa en relationsmarknadsföringsstrategi bidrar 

till att företaget skapar mervärde för kunden. Det tar bort priset som främsta 

försäljningsargument, man skapar istället ett mervärde utanför kärnprodukten (Grönroos, 

1994, s. 11). Genom att skapa kundrelationer och ständigt sträva efter att förbättra dem 

genererar man goda förutsättningar för att få till ytterligare affärer, goda referenser och 

positiv word-of-mouth (Grönroos, 2004, s. 101). 

3.2 Integrerad marknadskommunikation 

”Integrerad marknadskommunikation är en strategi som integrerar 

traditionell mediemarknadsföring, direktmarknadsföring, (…) och 

andra specifika media för marknadskommunikation med 

kommunikationsaspekter av leverans och konsumtion av varor 

och tjänster och av kundservice och andra möten med kunden. 



 

 - 15 - 

Således innebär integrerad marknadskommunikation ett 

långsiktigt perspektiv.” (Grönroos & Lindberg-Repo, 1998, s. 10) 

Integrerad marknadskommunikation uppkom på 1980-talet då under namnet total 

kommunikation, de båda återspeglar samma idé (Grönroos, 2008, s. 310). Vid integrerad 

marknadskommunikation (total marknadskommunikation) går man från att vara 

transaktionsinriktad till en tvåvägskommunikation där man lyssnar och tar hänsyn till vad 

kunderna önskar (Grönroos, 2008, s. 290). Integrerad marknadskommunikation har den 

senaste tiden fått stor uppmärksamhet av ett flertal forskare som anser att traditionell 

marknadsföring är dyr och ineffektiv i jämförelse (Grönroos & Lindberg-Repo, 1998, s. 

4).  

Dialogen mellan parterna är mycket viktig vid integrerade marknadskommunikation då 

man ska skapa relationer (Grönroos & Lindberg-Repo, 1998, s. 3). Dagens hårda 

konkurrens kräver att företagen skapar starka relationer till sina kunder (Grönroos & 

Lindberg-Repo, 1998, s. 4). Att kommunicera ut ett budskap genom exempelvis en 

tidningsannons kan inte återspegla hur tjänsten/produkten verkligen upplevs. Budskapet 

som förmedlas leder dock till förväntningar hos kunden.  Det är hur väl dessa 

förväntningar stämmer överens med den upplevda tjänstekvalitén som är avgörande för 

hur god den totala kommunikationen är. Alltså är det inte bara den planerade 

kommunikation som man sänder ut genom olika medium såsom TV, tryckta annonser 

med mera som kommunicerar ett budskap om företaget (Grönroos & Lindberg-Repo, 

1998, s. 4). Hela upplevelsen av serviceprocessen förmedlar ett budskap om företaget.  

Integrerad marknadskommunikation omfattar alla typer av meddelanden som företaget 

sänder ut till en intressent. En del av dessa meddelanden går att styra över och andra inte. 

(Moriarty, 1994, s. 38). Det är viktigt att tänka på att alla meddelanden som ett företag 

sänder ut påverkar kundernas syn på företaget. Flera meddelanden tillsammans har större 

inverkan på kunderna än ett enskilt meddelande. Budskapen får inte stå i strid mot 

varandra utan de borde tillsammans stärka företagets image annars blir bilden av 

företaget otydlig. Det gäller inte enbart marknadsföringsaktiviteterna, de planerade 

budskapen, utan även de tre andra typerna av budskap. (Moriarty, 1994, s. 40). 

Exempelvis en kund har fått goda rekommendationer om ett företag men när denne väl 

kommer i sammankomst med företaget blir denne illa bemött, då strider de två budskapen 

som företaget sänder ut mot varandra.  
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Figur 1 Den integrerade marknadskommunikationens triangel (Grönroos C 2004, s. 294-295) 

 

3.2.1 Planerade budskap 

Grönroos (2008, s. 291) skriver att det som företaget säger, exempelvis 

masskommunikation tillhör de planerade budskapen. Den planerade kommunikationen 

med marknaden sker till exempel genom internet, TV, radio, billboards, tidningar, 

direktreklam, event med mera. Det är vad företaget kan styra över och med tanke på den 

partiska synen minskar trovärdigheten i budskapet. Med andra ord är de potentiella 

kunderna medvetna om att budskapet skapades för att övertyga dem om att just det 

företagets tjänster är deras bästa alternativ och att företagen ofta lovar mer än vad de kan 

hålla. Planerade budskap ger löften om vad företaget kan och kommer att göra för dig 

som kund. (Duncan, 1997, s. 78). Att vara konsekvent med sina planerade budskap är 

grunden för en god samordning. Det är enklare att vara konsekvent vad det gäller de 

planerade budskapen eftersom de är enklare att kontrollera jämfört med, produkt-, 

service-, och oplanerade budskap (Duncan, 1997, s. 79).  

En framgångsrik kampanj är ett resultat av en god integrerad marknadsföring i alla 

planerade budskap. Alla meddelanden ska inte utformas på samma sätt, dock ska 

varumärkets position alltid överensstämma med budskapet som ges genom samtliga 

meddelanden. Men ibland kommer varumärkets position efter det individuellt anpassade 

budskapet. Såsom att man kan använda sig av ett specifikt budskap till pensionärer och 

ett annat till barnfamiljer fast det rör sig om samma produkt (Duncan, 1997, s. 81).  



 

 - 17 - 

 Advertisement 

Advertisement tillhör de planerade budskapen. Advertisement innebär en annons som ett 

offentligt tillkännagivande. Vidare är det ett allmänt tryck, en video eller ett ljud skapat 

för att främja en produkt eller en idé via olika medier. Advertisement kan exempelvis 

förekomma i tidningar, TV, radio, på webben, bussar och så vidare. Advertisement är en 

mycket gammal annonseringsform, den beräknas vara minst 3000 år gammal. Senare på 

1920- respektive 1940-talet, då radio- och TV-utvecklingen blev aktuell, blev det 

betydligt mer populärt att använda sig av annonser och sätten att utforma annonserna på 

utvecklades. Under andra halvan av 1920-talet fanns det två rivaliserade medier för 

reklam, det var TV och tidskrifter. I början av tjugoförsta århundradet utvecklades digital 

teknik som hjälpmedel för annonseringen. Världens första videoannons presenterades i 

magasinet Entertainment Weekly år 2009. (Encyclopedia Britannica, Advertisement, 

2010-05-19) 

Det är viktigt att tänka på de olika mediernas styrkor och svagheter då företaget 

bestämmer sig var det skall annonsera ut sin produkt. Dagspressens styrka är att den 

anses ha hög trovärdighet på grund av dess saklighet. Möjligheten finns till att skicka 

med bilagor till tidningen. Dagspressen har en hög räckvidd på lokal nivå och kan 

begränsas geografiskt. Det är även möjligt att få sin annons upprepad vid flera tillfällen. 

Nackdelarna är att dagspressreklamen har en kort livslängd som leder till att den fort 

glöms bort. En annan nackdel är att annonsören inte kan förändra annonsen i sista stund, 

eftersom tidningen trycks före publicering. (Bonde-Teir & Westerståhl, 2005, s. 36).  

Bonde-Teir & Westerståhl (2005, s. 38) pekar på att fördelen med TV som 

kommunikationsmedium är att den kan förmedla budskap både genom ljud och även 

rörlig bild. Det förmedlar känslor och skapar även ett intresse hos konsumenterna. 

Konsumenterna kommer i hög grad ihåg meddelanden som förmedlats via TV. 

Meddelandet har hög räckvidd och når till ett stort antal människor. Nackdelarna är att 

vid komplexa budskap är det svårt att få fram det tilltänkta budskapet på rätt sätt. Det är 

ett dyrt medium och man måste planera sändningen i mycket god tid. En annan nackdel 

är att TV-reklam enkelt kan skippas genom kanalbyte. Dahlqvist & Linde (2009, s. 132) 

skriver att TV är ett starkt medium men det står inför stora utmaningar som kraftigt kan 

förändra dess utformning. Med det menar de att nya tekniska lösningar, exempelvis 

möjligheten att förenkla för tittarna att spela in TV-program och möjligheten att spola 

fram i program, kommer att ställa till problem. Det går i dagsläget inte att uttala sig om 

vad det kommer att betyda i praktiken, men det finns en risk att allt färre kommer se på 

TV-reklaminslagen. 

Genom förmedling av radioreklam kan avsändaren utnyttja ljudeffekter vilka ger olika 

bildassociationer. Det kan vara ett billigt medium som når målgrupper vilka annars är 

svåra att nå ut till. Nackdelen med radioreklam är att man inte kan förmedla visuella 

budskap och det kan vara svårt för mottagaren att uppfatta vissa saker, exempelvis ett 

telefonnummer eller en webbadress. (Bonde-Teir & Westerståhl, 2005, s. 39)   

Framväxten av internet har blivit ett faktum det senaste årtiondet. Det är ett system som 

hjälper företag att komma ut på den globala marknaden. Ett problem är att företagen inte 
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alltid marknadsför sig på ett sätt som passar in på alla samhällen och kulturer. (Palombo, 

2009, s. 64). Vilket kan leda till att konsumenterna missuppfattar budskapen. Internet är 

både ett aktivt och ett passivt medium. Ett passivt medium innebär att den potentiella 

kunden exponeras av företagets marknadsföring oavsett om denne vill det eller inte. Hit 

hör all den reklam som kommer upp då man klickar på en webbsida i annat syfte än att se 

just den reklamen. Det kan exempelvis vara en bannerannons som kommer upp i 

samband med att man kontrollerar sin e-post. (Dahlen & Lange, 2009, s. 514). Internet 

räknas som sagt även till ett aktivt medium då den potentiella kunden själv tar initiativet 

att söka upp information. Det aktiva mediet kan uppfattas som mer positivt eftersom man 

själv har valt att exponeras av mediet, vilket gör att det upplevs som mer trovärdigt.  

Internet skapar möjligheten att länka mottagare vidare till en annan webbplats där 

mottagaren kan få en mer djupgående kommunikation. Det skapar möjligheten att nå ut 

till en global marknad. Användningen av internet kan vara ett mindre kostnadskrävande 

mediealternativ som dessutom har hög mätbarhetsgrad.  Alltså är det ett medium som lätt 

kan kontrolleras. En stor nackdel är att det krävs utrustning och uppkopplingstillgång 

samtidigt som mottagaren måste exponeras för just de webbsidor där avsändaren 

annonserar för att kunna ta del av informationen. (Bonde-Teir & Westerståhl, 2005, s. 

41). Nilsson (2006, s. 25) skriver att TV, radio, billboards, tidningar, magasin med mera 

är väl utvecklade medier för annonsering. Webben, fast det är ett yngre medium, växer 

snabbt och får allt större intresse från både annonsörernas och utgivarnas sida. Det pekar 

på att Internets betydelse har ökat.   

Bussreklam, på samma sätt som reklam på billboards, pelare, busskurer, tunnelbanor med 

flera, är exempel på utomhusreklam. Det är ett brett medium som ligger tätt inpå 

köpögonblicket, vilket medför att chansen för impulsköp efter reklamverkan är stor. 

Nackdelen med utomhusreklam är att den är geografiskt begränsad och vädret påverkar 

hur väl annonsen syns. Det är ett kostsamt men samtidigt kostnadseffektivt 

mediealternativ. (Bonde-Teir & Westerståhl, 2005, s. 40). Bussreklam räknas till att vara 

ett passivt medium vilket innebär att man inte kan styra över om man blir utsatt för det. 

(Dahlén & Lange, 2009, s. 514) 

 Direktreklam 

Direktreklam innebär ett meddelande som är riktat mot en specifik kund. Den kan 

exempelvis förmedlas genom post, telefax eller budutdelning. Marknadsföraren väljer ut 

till vilka konsumenter reklamen skall skickas. Det kan antingen vara en adresserad 

reklam eller en oadresserad reklam. Oadresserad reklam skickas exempelvis då 

marknadsföraren vill göra en geografisk avgränsning. Exempel på direktreklam är brev, 

kataloger, broschyrer. Av det totala reklamutbudet har direktreklamen varit en 

marknadsföringskanal som har ökat jämförelse med andra kommunikationskanaler. Den 

möjliga orsaken till ökningen är att den tycks vara kostnadseffektiv
14

.  

Direktmarknadsföring är ett effektivt sätt att nå ut till sin marknad snabbt och till låg 

kostnad (Kotler et. al, 2008, s. 826). En fördel med direktreklam är att mottagaren själv 
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kan avgöra om och i sådana fall när denne vill ta del av den (Bonde-Teir & Westerståhl, 

2005, s. 42). Fördelaktigt för företaget är att skapa en kunddatabas med information om 

sina kunder såsom vart de bor, ålder, inkomst och intressen. Nyttan med det är att man 

sedan kan skicka ut individuellt anpassad reklam till mindre grupper ur 

kunddatabasregistret. Genom att identifiera särskilda målgrupper kan man anpassa sitt 

erbjudande utefter den specifika gruppen. (Peltier, 1992, s. 44-45). Nackdelaktigt är att 

direktreklam har en svag image då det av många anses som skräppost (Bonde-Teir & 

Westerståhl, 2005, s. 41). 

 Event 

Ordet event kan innebära många olika företeelser såsom en ceremoni, tävling, 

sammanträde, ”happening”, festival, mediehändelse eller fest (Wikipedia, Event, 2010-

05-14). Vid event marknadsföring försöker företag skapa ett gott rykte och en bra image 

genom att delta under eller själva organisera ett evenemang. Det kan anses ha ett stort 

nyhetsvärde eller vara av allmänt intresse och på så sätt få media, sociala nätverk och 

konsumenternas intresserade av händelsen (Qingsheng, 2007, s. 156), vilket kan leda till 

word-of-mouth. Ett event är alltså en planerad händelse för att skapa publicitet men även 

till för att knyta kundkontakter. Event marknadsföringens genomslagskraft mäts genom 

hur stor publik som deltog och hur mycket publicitet som skapades runt eventet (Dahlén 

& Lange, 2009, s.123). Eventet bör följas upp i andra typer av medium eftersom det 

endast varar under en kort tidsrymd och för att det annars finns risk att det glöms bort 

(Qingsheng, 2007, s. 157). 

 

Event kan både tillhöra kategorierna för passiva och aktiva medier. Aktiva medier då 

åskådarna aktivt deltar under evenemanget. Det kan till exempel vara en kundkväll där 

företaget som anordnar kundkvällen skickat ut inbjudningar men där man själv aktivt får 

välja om man ska delta eller inte. Det tillhör passiva medier då man tänker sig ett företag 

som står på stan och informerar om sin produkt/tjänst eller då ett företag står som sponsor 

för stora evenemang. (Dahlén & Lange, 2009, s. 514-515). 

 

En stor fördel med att marknadsföra sig vid en händelse jämfört med många andra 

kommunikationskanaler är att händelser erbjuder en personlig kontakt mellan företaget 

och konsumenterna. Vid eventet får konsumenten en praktisk upplevelse av företaget och 

kan genom den praktiska upplevelsen lättare ta till sig företagets övriga 

marknadskommunikation.  Trovärdigheten till företagets reklam, public relations och 

direkt marknadsföring ökar i konsumenternas ögon. Det är därför av stor vikt att 

samordna eventet med företagets övriga marknadskommunikation. (Sneath, 2005, s. 374). 

En nackdel är att events är begränsade till att finnas vid särskilda tillfällen och på 

bestämda platser. Därför är det inte möjligt för alla intressenter att delta.  

3.2.2 Produkt- och servicebudskap 

Produktbudskapet är det budskapet som den fysiska produkten förmedlar. Det är 

produktens design, tillverkningsmaterial, användbarhet, pris och produktionsprocessen 

(Grönroos, 2008, s. 291). Produktbudskapet innefattar normalt ingen mänsklig kontakt 

mellan konsumenten och företaget. Normalt spenderas mycket pengar på 
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marknadsföringen av en ny produkt. Produktens design blir av extra betydelse vid 

lanseringen av en ny produkt (Duncan, 1997, s. 82-83).  

Servicebudskapet förmedlas genom kundens upplevelse av servicekvalitén, alltså 

interaktionen mellan konsumenten och varumärket/företaget. Det kan röra sig om 

personalens bemötande eller hur lättillgänglig tjänsten är (Moriarty, 1994, s. 39). Det 

personliga mötet med företaget upplevs som den mest övertygande kommunikationen av 

konsumenterna (Duncan, 1997, s. 84). Konsumenter har generellt låga förväntningar och 

en negativ attityd till servicemöten därför kan man om man sköter interaktionen på ett bra 

sätt, som är tillfredställande för kunden, skapa ett starkt positivt servicebudskap. 

(Duncan, 1997, s. 84). Exempel på det kan vara att ta hand om kundernas frågor och 

klagomål snabbt och effektivt. Det bevisar för kunden att företaget sätter dennes problem 

främst vilket skapar positiva känslor även om meddelandet som denne får inte är det mest 

önskvärda. (Duncan, 1997, s. 84-85). 

3.2.3 Oplanerade budskap 

Oplanerade budskap omfattar word-of-mouth, rekommendationer, nyhetsartiklar, skvaller 

med mera (Duncan & Moriarty 1997, s. 86). Dessa budskap är svåra och mer eller mindre 

omöjliga att planera. Oplanerade budskap går inte att styra men har ofta en större 

påverkan på kunderna än vad de planerade budskapen har (Moriarty, 1994, s. 39).  De 

som sprider de oplanerade budskapen anses antingen som experter på området eller 

objektiva parter som ser till vad som kan vara av allmänintresse. De oplanerade 

budskapen anses vara de mest trovärdiga budskapen (Grönroos, 2008, s. 291). 

Oplanerade budskap kan vara både positiva och negativa och kan påverka konsumenterna 

och andra inblandade parter. (Duncan & Moriarty 1997, s. 87). Enligt Grönroos (2008, s. 

298) har oplanerade budskap en tendens att leda till negativa kommunikationseffekter, 

därför är det viktigt att marknadsföraren i förväg förutspår hur ett budskap kommer att 

uppfattas ur alla tänkbara synvinklar.  

Vid total kommunikationsledning krävs att så mycket som möjligt av den potentiella 

kommunikationen är planerad. På så sätt minskas risken för negativ oplanerad 

kommunikation (Grönroos & Lindberg-Repo, 1998, s. 6). Duncan & Moriarty betonar att 

man ska få alla fyra typer av budskap att stämma överens med varandra, för att på så sätt 

förstärks de olika budskapen av varandra och motstridiga budskap upphävs. Det 

genererar mervärde till varumärket och ger långvariga relationer (Duncan & Moriarty se 

Grönroos & Lindberg-Repo, 1998, s. 6). Det oplanerade budskapet ska bekräfta att 

företaget faktiskt uppfyller de löften de lovat att uppfylla. I desto högre grad de 

överensstämmer desto större förtroende får konsumenterna för företaget (Duncan & 

Moriarty 1997, s. 87). Om ett företag begår ett misstag är det bäst att vara ärlig utåt mot 

media, vara tillgänglig för att svara på frågor och erkänna sina felsteg. Företaget borde ha 

en i förväg utformad kommunikationsplan för de mest troliga scenarion så att cheferna 

vet hur de ska agera vid sådana situationer. (Duncan, 1997, s. 88-89). 
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 Word-of-mouth  

 

Word-of-mouth omfattar all typ av muntlig kommunikation, exempelvis kommunikation 

öga mot öga, via telefon eller via sociala medier
15

. En annan definition av word-of-mouth 

lyder:”It’s everything you can do to get people talking” (Sernovitz, 2006, s. 3). Enligt 

Grönroos är marknadsföringseffekterna av word-of-mouth-kommunikation betydligt 

större än om man ser till de planerade budskapen (2008, s. 294). Framförallt vid köp av 

nya eller dyra produkter har word-of-mouth stor inverkan på kunden (Bughin et al., 2010, 

s. 113). Ickekommersiell kommunikation som bekräftar de planerade budskapen upplevs 

mycket positiv. Den planerade kommunikationen ger ofta löften om vad företaget eller 

varumärket kommer att medföra för fördelar för kunden men anses inte trovärdig. Om det 

planerade budskapet bekräftas med hjälp av word-of-mouth-referenser upplevs även de 

planerade budskapen som mer trovärdiga. En annan fördel är att word-of-mouth inte 

kostar någonting medans den planerade kommunikationen oftast är dyr. (Grönroos, 1999, 

s. 110). Word-of-mouth-kommunikationen kan alltså leda till reducerade 

marknadsföringskostnader (Grönroos, 1999, s. 112).    

 

I en undersökning över hur word-of-mouth-kommunikationen skiljer sig mellan en 

förstagångskund och en lojal kund mätt på en lyxsemesterort, kom man fram till att en 

förstagångskunds referenser var kortare, innehöll mer information om fritid och nöjen 

och tenderade till att ha ge ett negativt omdöme till servicen (Grönroos, 1999, s. 114). 

Förstagångskunder kommunicerade negativ word-of-mouth. Lojala kunder däremot gav 

ofta starka rekommendationer och betonade den goda relationen. De var mindre känsliga 

för höga priser och lade istället vikten vid att servicen var bra(Grönroos, 1999, s. 115). 

Word-of-mouth-kommunikation varierar beroende på hur pass långt i relationen man har 

kommit. En lång relation med en tjänsteleverantör medför goda erfarenheter och lojala 

kunder tenderar till att skapa god word-of-mouth-kommunikation. Alltså att sträva efter 

att skapa långsiktiga relationer till sina kunder kan löna sig både genom att kunderna 

fungerar som en slags ambassadörer för företaget och genererar intäkter då de själva 

nyttjar företagets tjänster (Grönroos, 1999, s. 115).  

 

Grönroos förklarar word-of-mouth konceptet i ett servicesammanhang från ett integrerat 

marknadsföringsperspektiv så här: ”Word-of-mouth communications is the message 

about an organization, its credibility and trustworthiness, its way of operating and its 

services, communicated from one person to another.” (1999, s. 111). Word-of-mouth-

kommunikationen påverkas av hur kunden upplever tjänstekvalitén. En positiv upplevelse 

bidrar till en positiv ryktesspridning och ur kundens perspektiv är en person med egna 

erfarenheter av tjänsteföretaget en objektiv källa till information (Grönroos, 2008, s. 94).  

 

Att tillfredställa sina kunder är grunden till en god kundrelation. Det leder till upprepade 

köp, kundlojalitet gentemot företaget och att kunden talar gott om företaget. Om kunden 

däremot är missnöjd med produkten/tjänsten sprider denne dålig word-of-mouth.  I de 

flesta fall sprider sig negativa rykten snabbare än de positiva och det kan på kort tid 

förstöra kundernas inställning till ett varumärke. De flesta missnöjda kunder berättar inte 
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för företaget om sitt missnöje, vilket leder till att företaget inte kan rätta till problemet. 

Därför är det viktigt att utvärdera kundernas tillfredställelse regelbundet och förenkla och 

uppmuntra för kunderna att klaga och ställa frågor till företaget. För att på så sätt kunna 

rätta till uppstådda problem och genom det undgå dålig word-of-mouth. (Kotler et al., 

2008, s. 272).  
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4 Empiri 

4.1 Marknadsföring av en fastighetsmäklartjänst i Sverige 

 

Vår kvalitativa undersökning har genomförts på RE/MAX kontor i Göteborg med 

fastighetsmäklaren Jörgen Warberg som öppnade kontoret i januari 2009. Vid 

benämningen RE/MAX Sverige syftar vi i texten på kontoret i Göteborg. Vi har ställt 

frågor angående vilka marknadsföringskanaler företaget använder sig av och dessa 

beskrivs nedan. 

 

4.1.1 Planerade budskap 

 

Nedan beskriver vi de olika planerade budskapen som företagen använder sig av samt på 

vilket sätt dessa används. 

 

 Tidningsannonser 

RE/MAX Göteborg annonserar mestadels i dagstidningen Göteborgspostens 

bostadsbilaga. Bostadsbilagan kommer ut varje måndag och många som letar boende 

läser denna. Tidningen har en monopolställning i området. Kontorschefen, vår informant, 

på RE/MAX Göteborg tycker inte att bostadsbilagan är dåligt utformad men misstycker 

att det inte finns någon konkurrens. Om man ska marknadsföra sitt objekt i en 

dagstidning i Göteborg tvingas man att annonsera i Göteborgsposten. RE/MAX Göteborg 

annonserar även på riksnivå där företaget har gemensamma annonser med andra 

RE/MAX-kontor i Dagens Nyheter och Dagens Industri. Vår informant anser att 

tidningsannonsering fortfarande är ett mycket effektivt marknadsföringssätt. RE/MAX 

Göteborg lägger dock mindre resurser på tidningsannonser än sina konkurrenter i 

området och satsar istället mer på att gå med i nätverk som skapar kontakter. 

 

 TV- och radioreklam 

Företaget använder sig inte av TV-reklam eftersom det anses vara för dyrt. Då det gäller 

radioannonseringen har företaget efter att MIX Megapol tagit kontakt och föreslagit ett 

bra erbjudande använt sig av reklam på deras kanal. Företaget har haft radioreklam i 

andra kanaler tidigare men det gav inte tillräcklig respons. Samtidigt betonar informanten 

att all reklam är bra även fast den inte ger något beräkneligt resultat. Chansen finns att 

någon lägger reklamen på minnet. 

 

 Internet 

RE/MAX annonserar mycket på internet både via den egna hemsidan 

(remaxgoteborg.se), via Sveriges största bostadssajt Hemnet och på tio andra 

bostadssidor. RE/MAX använder sig av något som kallas MLS (Multiple Listing 

Service). Systemet gör det möjligt att annonsera ut en fastighet över hela världen genom 

internationella sökmotorer. Det omfattande användandet av internet som 

kommunikationsmedel medför att annonserna är lättillgängliga och de når ut till kunder 

över hela världen. Informanten betonar att de vill nå ut till en global marknad. 
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Nackdelarna med det är att en del personer inte använder internet, såsom äldre 

människor. De personerna går då miste om internetannonserna. Det tar företaget hänsyn 

till genom att komplettera internetreklamen med att annonsera i dagspress. De har på sin 

hemsida valt att skapa länkar till olika sociala medier. Företaget är aktivt på Facebook, 

Twitter, LinkedIn och har dessutom en egen blogg. Sociala medier anses komma starkt 

och tros bli mer betydelsefulla framöver, enligt informanten. 

 

 Utomhusreklam 

Företaget använder sig av flera olika sorters utomhusreklam. Genom annonser på 

storbilds-TV och stortavlor placerade på centrala platser i områden i Göteborg där många 

passerar. Nya projektet Linné topfloor syns som bussreklam och de har även 

reklamskyltar utanför egna fastighetsmäklarkontoret som är beläget mitt i centrum.   

 

 Direktreklam 

Direktreklam som med jämna mellanrum skickas ut till olika områden använder företaget 

sig av i stor omfattning. För varje objekt som är till salu skickar de ut reklamlappar både 

före och efter försäljning (före- och efterlappning). Det innebär att de skickar ut en 

informativ A5-sida som uppger vilka fastigheter som ska säljas eller har sålts i 

närområdet. Dessutom delar varje enskild fastighetsmäklare själv ut lappar med 

information om vad företaget har för erbjudanden. Medarbetarna på Sverigekontoret 

uppmanas att kontinuerligt ge ut direktreklamen i form av en A5-sida med information 

om företaget och möjlighet till gratis värdering av bostäder. Utdelningen sker personligen 

till de potentiella kundernas hem, eftersom det ofta leder till att personliga kontakter med 

enstaka kunder knyts. Det kan i sin tur leda fram till en affär. Dessutom är det enligt 

företagets ledning ett bra sätt att lära känna området man bestämt sig för att bearbeta. Vid 

alla typer av tillställningar delas det även ut ett reklamblad där de potentiella kunderna 

kan svara på om de är på väg att sälja, köpa eller vill ha sin bostad värderad. På 

blanketten fyller man i sina kontaktuppgifter som sedan registreras i RE/MAX Sveriges 

kundregister. Dessa kunder får sedan erbjudanden och annan typ av reklam skickad till 

sig per e-post. 

 

 Events 

Om man ser till vilka marknadsföringskanaler som de använder sig av på RE/MAX 

Göteborgskontor så framhållas det att en stor del av reklambudgeten satsas på att delta i 

olika företagsnätverk i närområdet. Informanten tycker att de personliga kontakterna man 

får genom att nätverka är betydelsefulla eftersom det inger ett större förtroende för 

företaget. Företaget anordnar även egna events såsom öppet hus på kontoret och svenska 

mästerskapen i golftävlingen Longdrive. Ett annat event som tillhör de större 

arrangemangen är en ballongflygning. Då får ett antal potentiella kunder ballongfärd i en 

luftballong med RE/MAX logga på. Eventet med ballongflygningen har visat sig leda till 

god ryktesspridning och även lett fram till flera affärer. 
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4.1.2 Oplanerade budskap 

 

RE/MAX Göteborg arbetar för att få kundkontakter genom oplanerad kommunikation. I 

syfte att skapa word-of-mouth-kommunikation är företagets anställda aktiva i olika 

företags- och ombudsnätverk. Tanken med att använda sig av ombud är att samarbetet 

ska resultera i tips som leder till kundkontakter. De personer som blir utsedda till att vara 

ombud får lära sig RE/MAX-konceptet och har till uppgift att framhäva och sprida 

företagets budskap ut till marknaden.  

 

Nätverkande är ett mycket viktigt kommunikationsmedel för RE/MAX i Göteborg. 

Företaget är medlemmar i ett flertal företagsnätverk, ett av dessa nätverk är MIG 

(Marknadsföreningen i Göteborg) som består av ett fyrtiotal företagare där samtliga 

medlemmar utbyter kunskaper och kontakter, vilket leder till flera affärer. Dessutom har 

RE/MAX ett internationellt nätverk.  De finns representerade i över 80 länder bestående 

av 120 000 fastighetsmäklare som samarbetar över gränserna. De sammankopplar 

nätverk via internet och det medför att när de annonserar ut ett objekt blir annonsen 

synlig i samtliga 80 länder världen över. På så sätt fångar de upp en större andel, en större 

målgrupp, än vad någon annan fastighetsmäklare gör. Det ökar chanserna till att få ut ett 

så högt pris som möjligt för objektet.  Det är vid mötet mellan två människor som ett 

förtroende kan skapas. Vår informant sätter stort värde i förtroendeskapandet eftersom 

det leder till kundlojalitet. Lojala kunder är nöjda kunder och sprider god word-of-mouth.  

4.2 Marknadsföring av en fastighetsmäklartjänst i Polen 

 

Vår kvalitativa undersökning har genomförts på RE/MAX Duo i Zakopane med 

marknadsföringsansvarige Marta Zagorska. RE/MAX Duo startades upp i Zakopane i 

april 2009. Vid benämningen RE/MAX Polen syftar vi i texten på kontoret i Zakopane.  

Vi har ställt frågor angående vilka marknadsföringskanaler de använder sig av och dessa 

beskrivs nedan. 

4.2.1 Planerade budskap 

 

 Tidningsannonser 

RE/MAX Duo använder sig av tidningsannonsering och vår informant anser att detta 

traditionella marknadsföringssätt fortfarande är effektivt och man når på så sätt ut även 

till de som inte använder internet. En gång i månaden har de helsidesannons i den största 

lokala tidningen. Det finns även planer på att skapa en egen tidning inom en snar framtid. 

 

 Tv - och radioreklam 

Marknadsföring i radio och TV ingår i marknadsföringsplanen. I dagsläget är det en för 

stor utgift för kontoret i Zakopane att använda sig av dessa medier på grund av deras 

korta existens på marknaden. Radio anser informanten är ett kraftfullt medium då det når 

flera som annars inte får del av reklamen. För RE/MAX- kedjan i Polen är en 

rikstäckande TV-reklam planerad att sändas inom närmaste tiden.  
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 Internet 

Den egna hemsidan är den viktigaste marknadsföringskanalen enligt informanten. Där 

annonserar de ut sina objekt. De annonserar även på ett flertal andra bostadssidor, både 

på de största och mindre kända sidorna. De har även kontrakt med sökmotorn google.pl 

om att vara på tredje position om man söker på ”fastighetsmäklare Zakopane”. RE/MAX 

kedjan använder sig som tidigare nämnts av något de kallar MLS (Multiple Listing 

Service) och ett krav då man jobbar med det systemet är att man jobbar med ensamrätt. 

RE/MAX Duo marknadsför sig även på sociala mediet Facebook där de har sin egen sida 

där bland annat korta filmer från olika events presenteras. Varje fastighetsmäklare på 

RE/MAX kontoret i Zakopane har sin egen affärsverksamhet. Fastighetsmäklarna skapar 

en egen undersida med deras profil till RE/MAX Duos hemsida. På sidan har de länkar 

till olika samarbetspartners och på deras hemsidor finns det en länk till RE/MAX 

hemsida.  

 

 Utomhusreklam 

Vid objekt som är till salu hängs skyltar på 3x3 meter upp. Dessa skyltar visar företagets 

logotyp, en bild på fastighetsmäklaren, samt synligt telefonnummer så att en förbigående 

eller förbikörande person lätt kan se den. Vår informant för RE/MAX Duo tycker att en 

sådan skyltning är en grundläggande förutsättning för att ta sig in på marknaden. 

Bussreklam används inte på grund av att det kostar för mycket samtidigt som det inte tros 

ge lika stor effekt som skyltarna gör. Trots det är bussreklamen under diskussion till att 

användas vid framtida marknadsföring.  

 

 Direktreklam 

Kontoret i Polen delar ut reklamblad i form av en A5 sida, där informeras kunden om ”ett 

exklusivt avtal”, vilket i företagets mening innebär ett ensamrättsavtal, något som är 

ovanligt i Polen. Kunden uppmanas till att läsa mer om erbjudandet och kontakta 

företaget genom deras hemsida eller genom ett besök på deras kontor, alltså kunden får 

sedan själv kontakta företaget.  

 

 Event 

I Zakopaneområdet organiseras en mängd olika slags events. De flesta är traditions- och 

kulturbundna. Exempelvis organiseras festivaler, evenemang, sportevenemang som 

Majowka Tatrzanska och Dni Podhala. På sådana events sätter RE/MAX upp 

reklamskyltar samt försöker förhandla om att få vara med på eventens affischer. 

RE/MAX anordnar även öppet hus på egna kontoret. Till det inbjuds representanter från 

olika organisationer, viktiga personer från regionen, sponsorer och samarbetspartners 

med flera. Under Öppet hus evenemanget presenterar de sitt företag, deras tjänster och 

sina medarbetare.  

4.2.2 Oplanerade budskap 

 

 Word-of-mouth 

Informanten för RE/MAX Duo anser att de oplanerade budskapen är grundläggande och 

mycket viktiga för dem. Företaget skapar kontakter med olika organisationer, som är 

viktiga för regionen, för att på så sätt upprätthålla och förbättra samarbetet med dem. 
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Eftersom RE/MAX Duo är ett relativt nystartat fastighetsmäklarkontor händer det dock 

än så länge inte så ofta att de får nya kundkontakter till följd av rekommendationer.  

4.3 Kunders inställning till ett fastighetsmäklarföretags olika 
marknadsföringskanaler 

 

Nedan i figurerna 2 - 4 presenteras respondenternas inställning till en viss 

marknadsföringskanal. På Y-axeln kan man utläsa respondenternas inställning till 

respektive marknadsföringskanal. Skalan är från noll till fyra, där noll innebär att 

respondenten inte alls instämmer med förfrågan om att alternativet är bästa sättet att få 

första kontakten med en fastighetsmäklarbyrå på och siffran fyra innebär att respondenten 

instämmer helt med det. Mittvärde blir alltså två. Siffrorna ovanför varje stapel är en 

avspegling av Y-axelns skala, dessa är endast till för att förenkla avläsningen. 

Diagrammet visar medelvärde över vad respondenterna svarat. På X-axeln presenteras de 

olika marknadsföringskanaler som ingått i undersökningen. Dessa är helt oberoende av 

varandra. Då vi ställde frågan gällande internet syftade vi på internet som ett aktivt 

medium. Med andra ord att konsumenten själv söker upp informationen.  

 

Figur Antal respondenter 

2 58 

3 58 

4 116 

5 58 

6 58 

7 58 

8 64 
 

Tabellen visar antalet respondenter som besvarat frågor till respektive diagram.  

 

 
Figur 1 Sammanställning av kommunikationskanaler som kunder i Sverige föredrar då de gäller att 

få information om ett fastighetsmäklarföretag.  

 

Antalet respondenter som svarade på frågorna till diagrammet uppgick till 58 personer. 

Ur figur 2 kan vi utläsa att övervägande delen av respondenterna i Sverige föredrar att få 



 

 - 28 - 

första vetskapen om en fastighetsmäklarbyrå genom sina bekanta (3,1). Snittbetyget för 

att få information via en bekant var 3,1. Internet som informationskälla kom på andra 

plats (2,1). Tredje föredragna alternativet blev tidningsannons (1,8), följt av event (1,4), 

direktreklam (1,1), TV-/radioreklam (1,0) och minst eftertraktat var att få informationen 

via bussreklam som endast fick ett snittbetyg på ett värde av 0,6. 

 

 
Figur 2 Sammanställning av kommunikationskanaler som kunder i Polen föredrar då de gäller att få 

information om ett fastighetsmäklarföretag.  

Antalet respondenter som svarade på frågorna till diagrammet uppgick till 58 personer. 

Ur diagram 3 kan vi utläsa att polska respondenterna föredrar att få första kontakten med 

ett fastighetsmäklarföretag genom sina bekanta, vilket fick snittbetyget 3,3. Internet kom 

på andra plats med ett snittbetyg till ett värde av 2,7. Följt av tidningsannonser (2,4), 

events (2,2), TV/radioreklam (1,7). Minst populärt var att få informationen via 

bussreklam eller direktreklam som fick ett snittbetyg vardera till värdet 0,9.  

 

 
Figur 3 Jämförande diagram över hur man i Sverige och Polen föredrar att få första vetskapen av ett 

fastighetsmäklarföretag på.  

 

Antalet respondenter som svarade på frågorna till diagrammet uppgick till 116 personer. 

Av diagrammet 4 kan man utläsa skillnader i hur respondenterna i respektive land 

värderar olika medier. Utefter hur de har värderat alternativen kan man utläsa en 
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rangordning. Man kan utläsa att i båda länderna har samma marknadsföringskanaler de 

fyra första placeringarna i rangordningen. Högst på listan kommer bekant följt av 

internet, tidningsannonser och events. Skillnaden uppstår vid inställningen till 

tv/radioreklam där polska respondenterna rangordnar det på femte plats och svenskarna 

hellre föredrar alternativet direktreklam. Polacker tycker att de sämsta alternativen till att 

få första kontakten med ett fastighetsmäklarföretag är genom buss- och direktreklam. 

Svenskar däremot väljer alternativen i ordningen direktreklam följt av TV/Radioreklam 

och sist bussreklam. Från diagrammet kan man även utläsa att de polska respondenterna 

överlag är mer positiva till reklam, eftersom de ger ett högre snittbetyg på respektive 

svarsalternativ mot vad svenskarna gör. 

 

Rangordningen: 

Sverige: Bekant, internet, tidning, event, direktreklam, tv/radio, bussreklam 

Polen:  Bekant, internet, tidning, event, tv/radio, direktreklam, bussreklam 

Figur 5 - 8 visar hur svaren varierar beroende av åldern på respondenterna, både 

nationellt och om man gör en jämförelse mellan Sverige och Polen. Två åldersindelningar 

har gjorts där den ena gruppen består av personer mellan 18-30 år och den andra gruppen 

består av personer som är över 31 år. Sammanlagt har 116 respondenter deltagit i 

undersökningen varav 58 svenskar och 58 polacker.  

Åldersfördelning: 

Sverige Polen 

18-30 år: 17 personer 18-30 år: 35 personer 

31 år och uppåt: 41 personer 31 år och uppåt: 23 personer 
 

 

 

Figur 4 Sammanställning av kommunikationskanaler som kunder föredrar då det gäller att få 

informationen om ett fastighetsmäklarföretag i Sverige fördelat på ålder.  

Antalet respondenter som svarade på frågorna till diagrammet uppgick till 58 personer. 

Figur 5 visar hur respektive åldersgrupp i Sverige rangordnar de olika 

kommunikationskanalerna. Dessa grupper rangordnar de olika alternativen på samma sätt 
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beträffande bekant, internet, tidningsannons, event och bussreklam, men olika vid 

tv/radio och direktreklam. Den yngre åldersgruppen föredrar nämligen TV-/radioreklam 

före direktreklam och den äldre åldersgruppen rangordnar dem tvärtom.  

Rangordningen: 

Yngre gruppen: Bekant, internet, tidning, event, tv/radio, direktreklam, bussreklam  

Äldre gruppen: Bekant, internet, tidning, event, direktreklam, tv/radio, bussreklam 

 

Diagrammet visar även att de största skillnaderna som skiljde respektive åldersgrupp 

gäller tidningsannonser. Den äldre målgruppen är mer positiv till mediet än vad den 

yngre målgruppen är. De äldre värderade i snitt tidningsannonser 0,5 högre än de yngre. 

Den andra större skillnaden (0,5) gäller TV- och radioreklam där den äldre målgruppens 

inställning var mer positiv än den yngre målgruppens. Vid jämförelse av de olika 

gruppernas svarsresultat har vi endast sett till skillnader som överstigit ett värde på 0,5 

eftersom vi anser att det är en rimlig avgränsning.  

 

 

 
Figur 5 Sammanställning av kommunikationskanaler som kunder föredrar då det gäller att få 

information om ett fastighetsmäklarföretag i Polen fördelat på ålder.  

 

Antalet respondenter som svarade på frågorna till diagrammet uppgick till 58 personer. 

Figuren 6 visar att båda åldersgrupperna har samma tre alternativ överst i rangordningen. 

Då man ser till den yngre gruppens rankning värderar de att få första kontakten med ett 

fastighetsmäklarföretag genom en tidningsannons lika mycket som via ett event. Dessa 

följs av TV-/radioannons, bussreklam och slutligen direktreklam. Den äldre gruppen 

däremot rangordnar enligt följande, tidningsannons följt av TV-/radioreklam, event, 

direktreklam och på sista plats bussreklam. 

 

Rangordningen: 

Yngre gruppen: Bekant, internet, tidning=event, tv/radio, bussreklam, direktreklam 

Äldre gruppen: Bekant, internet, tidning, tv/radio, event, direktreklam, bussreklam 

 

Av diagrammet kan man utläsa två stora skillnader i hur positiva/negativa den yngre 

respektive äldre gruppen är till de olika marknadsföringskanalerna. Dessa är skillnader i 

ställningstagandet till event som marknadsföringskanal (0,6 skillnad), där den yngre 
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gruppen föredrar den kanalen i högre utsträckning än den äldre. Nästa stora skillnad (0,5 

skillnad) observeras vid marknadsföringskanalen internet där den äldre gruppen föredrar 

den typen av kanal i högre utsträckning än den yngre. 
 

 

 
Figur 6 Jämförelse av vilka kommunikationskanaler som åldersgruppen 18-30 åringar i Polen och 

Sverige föredrar då det gäller ett fastighetsmäklarföretag.  

 

Antalet respondenter som svarade på frågorna till diagrammet uppgick till 58 personer. 

Diagrammet 7 visar rangordningen av respektive marknadsföringskanal som de yngre 

grupperna i Polen respektive Sverige har gjort. Det visar sig att båda åldersgrupperna 

klassificerar de olika marknadsföringskanalerna snarlikt fram tills det kommer till 

rankningen av tv/radioreklam. Den lilla skillnaden man kan utläsa är att den polska 

gruppen värderar tidningsannonser och event på samma sätt och den svenska gruppen 

placerar dessa i följd efter varandra. Sedan väljer den svenska gruppen direktreklam före 

bussreklam och den polska väljer dessa tvärtom. 

  

Rangordningen: 

Sverige: Bekant, internet, tidningsannonser, event, tv/radio, direktreklam, bussreklam 

Polen: Bekant, internet, tidningsannonser =event, tv/radio, bussreklam, direktreklam 

 

Figuren 7 presenterar svaren från de båda yngre grupperna i respektive land. Man kan 

observera fem skillnader i deras inställning till marknadsföringskanalerna. En markant 

skillnad på värdet 1,0 noteras vid att föredra event som marknadsföringskanal, där den 

polska gruppen är mer positiva till det än den svenska. Tidningsannonser är mer omtyckta 

av polska gruppen än den svenska (0,9 skillnad).  Polackerna är mer positiva till 

bussreklam (0,6 skillnad) och även mer positiva till internet (0,5 skillnad). 
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Figur 7 Jämförelse av vilka kommunikationskanaler som åldersgruppen 31- åringar och uppåt i 

Polen och Sverige föredrar då det gäller ett fastighetsmäklarföretag.  

Antalet respondenter som svarade på frågorna till diagrammet uppgick till 64 personer. 

Den här figuren visar rangordningen för hur de äldre grupperna från respektive länder 

placerade samtliga marknadsföringskanalerna. Som man ser är placeringen av 

förstahandsalternativen i samma ordning (bekant, internet och tidning) för bägge 

länderna. Därefter valde svenskarna alternativen tv/radioreklam, event och direktreklam. 

Polska respondenternas rangordning var enligt följande: event, direktreklam och 

tv/radioreklam. Både polackerna och svenskarna i den äldre gruppen placerade 

bussreklam som sista alternativ.  

Rangordningen: 

Sverige: Bekant, internet, tidning, event, direktreklam, tv/radio, bussreklam  

Polen:  Bekant, internet, tidning, tv/radio, event, direktreklam, bussreklam 

Av diagrammet 8 kan man även utläsa två stora skillnaderna i de äldres inställning till 

marknadsföringskanalerna. Dessa skillnader ses vid tv/radioreklam (0,9 skillnad) och 

internet (0,8 skillnad), där polackerna har en mer positiv inställning till båda 

marknadsföringskanalerna. 
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5 Analys  

5.1  Kvalitativa undersökningarna  

5.1.1 Planerade budskap 

 

Som framgår i den teoretiska referensramen är planerade budskap något som företaget 

kan styra över. Det påverkar indirekt kundens sätt att betrakta företaget på, men samtidigt 

är kunden medveten om vad denne är utsatt för, vilket förstärker dennes försiktighet 

gentemot marknadsföringen (Grönroos, 2008, s. 291). Vad kunden tycker och hur denne 

betraktar företaget knyts alltså samman med trovärdighet vilket Duncan och Moriarity 

(1997) pratar om. Det framgår tydligt att både informanten från företaget i Polen och 

informanten från Sverige anser att största vikten gällande marknadskommunikation borde 

ligga vid de oplanerade budskapen. De är samtidigt medvetna om att inträdandet på en ny 

marknad kräver att man använder sig av planerad kommunikation, för att få första 

kontakten med kunderna. Det är först när företaget har en etablerad kundkrets som det 

kan börja använda sig av rekommendationer och det är därför som de planerade 

budskapen har så stor betydelse i marknadskommunikationen. 

Ett utav de medier som av konsumenterna anses vara trovärdigt, trots att det är planerad 

marknadskommunikation, är dagspressen. Det som skrivs i dagspressen anses som saklig 

fakta (Bonde-Teir & Westerståhl, 2005, s. 36), därigenom ökar även trovärdigheten för 

reklamen som finns i mediet. Genom att man annonserar i dagstidningen täcker 

marknadsföraren in en stor krets av konsumenter samtidigt som det utsända budskapet 

begränsas geografiskt (Bonde-Teir & Westerståhl, 2005, s. 36). Både företaget i Polen 

och Sverige använder sig av regelbunden annonsering i dagspress eftersom det 

traditionella marknadsföringssättet enligt informanternas uppgifter fortfarande är ett 

mycket effektivt marknadsföringssätt. På Sverigekontoret annonserar de i olika tidningar 

beroende av vad för slags objekt de förmedlar, mestadels i den regionala tidningen. 

Kontoret i Polen använder sig endast av annonser i lokaltidningen, men det finns planer 

på att skapa en egen tidning.  

TV-reklam är ett medium som befäster sig väl i kundens medvetna vilket kan ha sin orsak 

i att förmedlingen sker både genom ljud och rörelse. Dessutom är TV-reklam ett brett 

medium som når ut till många människor. Nackdelen med TV-reklam för 

marknadsförarna är den ekonomiska delen, eftersom TV-reklam är ett mycket kostsamt 

marknadsföringssätt. (Bonde-Teir & Westerståhl, 2005, s. 38). Varken kontoret i Sverige 

eller i Polen har haft tillräckligt med ekonomiska resurser för att kunna investera i TV-

reklam eftersom de endast varit verksamma på marknaden under en kortare period.  

 

När det gäller radioreklam så har kontoret i Polen inte heller påbörjat att använda sig av 

det, även i detta fall av kostnadsskäl. Det ingår dock i marknadsföringsplanen, eftersom 

de anställda på kontoret enligt informanten tycker att detta medium är kraftfullt då det når 

flera som annars uteblir. Ett sådant resonemang förs av Bonde-Teir & Westerståhl (2005, 

s. 39), det vill säga att den typen av reklam når ut till personer som annars är svåra att nå 

ut till via andra medier. Kontoret i Sverige har använt sig av radioreklam, men företagets 
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informant anser att resultatet av den är svårmätbar vilket gör att de sällan använder sig av 

det.  

 

Som framgår av teorin är internet ett marknadsföringsverktyg som möjliggör för företag 

att vara verksamma på en global marknad. Det är relativt billigt samt lättmätbart sätt att 

nå ut till en stor grupp människor (Bonde-Teir & Westerståhl, 2005, s. 41). Både 

informanten för sverigekontoret och informanten från polenkontoret anser att internet är 

en viktig marknadsföringskanal eftersom de vill nå ut till en global marknad. 

Sverigekontoret marknadsför både det egna varumärket och sina objekt på tio olika 

internetsidor, däribland de största bostadssajterna. På företaget i Polen marknadsför de 

sig på företagets egen hemsida och på elva externa internetsidor. Den polska informanten 

tycker att företagets hemsida är det viktigaste marknadsföringsmediet, eftersom man i det 

moderna samhället använder sig av internet i allt högre omfattning. Båda företagen 

använder sig av det interna internationella systemet MLS (Multiple Listing Service) för 

att göra sina objekt tillgängliga på flera internationella sökmotorer. Företagens 

informanter sätter ett högt pris på det, eftersom det medför en stor konkurrensfördel att nå 

ut till fler intressenter. 

 

Utomhusreklam leder enligt Bonde-Teir & Westerståhl (2005, s. 40) till impulsköp på 

grund av att konsumenterna utsätts för den tätt inpå köptillfället. Ett fastighetsköp är 

sällan ett impulsköp, däremot kan utomhusreklam leda till att kunden får ett intresse att 

undersöka företaget närmare, som i sin tur kan leda till en fastighetsaffär. Företaget i 

Sverige använde sig av flera olika typer av utomhusreklam. Dessa är annonser på 

stortavlor placerade på centrala platser, bussreklam och reklamskyltar i kontorets 

skyltfönster. Trots den omfattande användningen av utomhusreklam anser den svenska 

informanten att den typen av marknadsföring inte är tillräckligt effektiv. Anledningen till 

det är att resultatet av dess genomslagskraft är svårmätbart. Företaget i Polen använder 

sig av andra sorters utomhusreklam. De sätter exempelvis upp stora skyltar på de 

fastigheter de förmedlar. Skyltarna fungerar både som marknadsföring för objektet, den 

enskilda fastighetsmäklaren samt företaget. Det har även diskuterats kring att använda sig 

av bussreklam i framtida marknadsföring men i dagsläget använder de sig inte av det. 

Orsaken till det är att det kostar för mycket pengar samtidigt som det inte tros ge lika stor 

effekt som reklamskyltarna gör.  

   

Direktreklam har den senaste tiden blivit ett allt mer populärt medium
16

, eftersom det 

uppfattas vara ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att nå ut till sina kunder på (Kotler et. 

al, 2008, s. 826). Det används i stor omfattning i båda länderna. Medarbetarna i Sverige 

uppmanas att kontinuerligt, personligen, ge ut direktreklam med information om 

företaget. Informanten anser att det är ett utmärkt tillfälle till att knyta kundkontakter, 

vilket kan leda till ökad omsättning. Utdelningen görs av fastighetsmäklarna personligen 

för att det skapar tillfällen för personliga möten med potentiella kunder. Kontoret i Polen 

delar ut direktreklam med information om företaget och dess tjänster. Informanten för det 

kontoret tycker att direktreklam är ett bra sätt att nå ut till potentiella kunder men de har 

insett att det krävs att ett intresse skapas för att få konsumenterna att uppmärksamma 
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direktreklamen. Enligt informanten måste direktreklamen innehålla något nytt som 

intresserar kunden, det strävar de efter i sin utformning av direktreklam.   

 

Event anses av Sneath (2005, s. 374) vara en viktig kommunikationskanal eftersom det 

inkluderar ett personligt möte med kunden där denne direkt kan se och utvärdera 

företaget. Om det personliga mötet dessutom är det första mötet är det ännu viktigare för 

företaget att göra ett bra intryck. En sådan kontakt tycks vara avgörande ifall ett 

samarbete skall ingås. Båda ländernas informanter har förstått vikten av event som 

marknadsföringskanal. Kontoret i Sverige organiserar själva olika events. Dessa, samt 

tillhörandet till olika nätverk leder till att de kommer på flera tillställningar där företaget 

har möjlighet att förmedla sitt budskap. Informanten från det polska företaget har insett 

vikten av personliga kontakter, vilket Sneath (2005, s. 374) pratar om, men samtidigt 

tycker denne att event bara är ett kompletterande medel i marknadsföringssammanhang. 

Trots det marknadsför sig företaget vid flera regionala tillställningar och organiserar även 

egna tillställningar på kontoret. Informanten från Sverigekontoret värderar alltså event 

som marknadsföringskanal högre än vad den polska informanten gör. 

5.1.2 Oplanerade budskap 

När Bughin et al. (2010 s. 113) diskuterar kring oplanerade budskap säger han att det 

framförallt är vid köp av dyra och nya produkter som word-of-mouth spelar en särskilt 

betydande roll. En fastighetsaffär är för de flesta en av de största affärerna i livet, 

eftersom det kan innebära både en ekonomisk- och livsstilsförändring. Därför blir 

rekommendationer av extra stor betydelse i det sammanhanget. De oplanerade budskapen 

anses vara de mest trovärdiga budskapen (Grönroos, 2008, s.291). Att använda sig av 

relationsmarknadsföring är av stor vikt eftersom lojala kunder ofta sprider god word-of-

mouth, är mindre priskänsliga och fokuserar på den goda servicen de får (Grönroos, 

1999, s. 115). Informanterna från företagen i båda länderna är ense om att word-of-mouth 

är det marknadskommunikationssättet som är av störst vikt. Vid en närmare granskning 

av företaget i Polen ser vi dock att det skiljer sig i hur de arbetar praktiskt från hur de 

diskuterar kring oplanerade budskap. Informanten säger sig lägga störst vikt vid de 

oplanerade budskapen men i praktiken jobbar de med dem i en mycket liten skala.  

Informanten på Sverigekontoret tycker att word-of-mouth handlar om att skapa kontakter 

genom nätverk. Att vara med i olika nätverk och bygga upp ett kontaktnät där man 

utbyter tips om potentiella kunder. Att sprida en positiv bild av det representerade 

företaget under dessa nätverksmöten leder i sin tur till en god ryktesspridning som skapar 

ytterligare kontakter. Det ser informanten som ett vinnande koncept, eftersom det 

personliga mötet upplevs trovärdigt av kunderna. Dock pratar informanten inget om hur 

stor effekt kontakterna har på deras affärsverksamhet. Även på kontoret i Polen strävar 

man ständigt efter att skapa relationer som leder till positiva rekommendationer. Där har 

man inte kommit lika långt med att skapa nätverk, däremot organiseras det events där 

flera inflytelserika personer från regionen inbjuds. Företaget har även kontakt med 

viktiga organisationer i området där företaget är aktivt för att upprätthålla och förbättra 

samarbetet med dem. Eftersom företaget endast har funnits på marknaden under en kort 
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tid är det än så länge en sällsynt företeelse att en potentiell kund kontaktar företaget på 

grund av att denne fått en rekommendation
17

.   

Moriarty (1994, s. 39) skriver att de oplanerade budskapen anses vara mer trovärdiga än 

de planerade budskapen, med tanke på att de är svårare för avsändaren av meddelandet 

att styra över. Det som företaget kan styra över är exempelvis att hålla sina löften. Om 

man drar parallellen till hur man arbetar på Sverigekontoret brukar de där emellanåt 

erbjuda sina kunder en ballongflygning efter en fullbordat affär. Det leder enligt 

informanten till en mycket bra word-of-mouth-kommunikation, eftersom det är en 

mycket speciell upplevelse. Att hålla givna löften anser informanten på kontoret i Polen 

vara grunden för ett bra rykte. Informanten anse att RE/MAX Polen är en förebild för 

övriga fastighetsmäklarbranschen i landet
18

.  

5.2 Kvantitativa undersökningen  

 

Ur resultatet kan man utläsa många företeelser, vi fokuserar här endast på de som vi anser 

är relevanta för vår analys. Enligt Grönroos (2008, s. 291) är de planerade budskapen de 

minst trovärdiga, eftersom företaget själva styr över dessa budskap och det är 

konsumenterna medvetna om. Vid en jämförelse av de båda ländernas resultat av vilka 

kommunikationskanaler de föredrar har polackerna överlag en mer positiv inställning till 

samtliga kommunikationskanaler i jämförelse med svenskarna. Den enda skillnaden 

förekommer vid direktreklam då svenskarna är mer positiva till det än vad polackerna är. 

Det mest eftertraktade sättet att bli kontaktat på i båda länderna var via en bekant. 

 

Rekommendationer via en bekant, alltså word-of-mouth är enligt Grönroos (2008, s. 291) 

den mest trovärdiga källan till information och det bör därför vara en anledning till att 

respondenterna i båda länderna föredrar den typen av kommunikation. I vår undersökning 

var respondenterna oavsett deras ålder och ursprungsland överens om att de helst föredrar 

att få första vetskapen om en fastighetsmäklarbyrå via en bekant (word-of-mouth). 

Resultatet ger en incitament på att teorin verkar ge en rättvisande bild av verkligheten och 

vice versa.  

Som andra alternativ föredras marknadsföringskanalen internet. Internet är enligt Dahlen 

& Lange (2009, s. 514) både ett aktivt och ett passivt medium. Passivt medium är det vid 

exempelvis bannerannonser, eftersom man utsätts för annonsen utan att ta ett aktivt val. 

Vid ett aktivt medium kan konsumenterna själva bestämma om och när de skall ta del av 

information. Aktiva medium anses mer positiva av konsumenterna med tanke på det 

faktumet att de själva kan söka upp informationen, genomföra och i lugn och ro gå 

igenom utbudet. Den typen av marknadsföringskanal anses även som mer trovärdig då 

konsumenten får tillgång till mer utförlig information om företaget. I vår undersökning 

har vi, för våra respondenter, förklarat internet som ett aktivt medium. Sett till vad 

respondenterna i Sverige gett internet för betyg på skalan 0 - 4 ligger det precis över 

snittet (2,1). Det innebär att de är näst intill neutrala till att få information om ett 

fastighetsmäklarföretag genom den typen av kanal. Däremot visar konsumenterna i Polen 
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en mer positiv inställning till idén att ta del av information om ett fastighetsmäklarföretag 

genom internet, eftersom deras omdöme ligger långt över snittet (2,7). Om vi ser till 

åldersfördelningen är de äldre i båda länderna mer positivt inställda till att få ta del av 

informationen via internet. Teorin om att aktiva medier upplevs som mer positiva 

stämmer överens med vårt resultat, eftersom internet har varit det medium som föredras 

näst först av samtliga respondenter.  

Dagspress (tidningsannonser) har hög trovärdighet på grund dess saklighet (Bonde-Teir 

& Westerståhl, 2005, s. 36). Det traditionella sättet för fastighetsmäklarmarknadsföring 

(tidningsannonsering) är fortfarande ett starkt medium. Respondenterna i vår 

undersökning rangordnar tidningsannonser på en tredje plats efter hur de föredrar att få 

information. Det betyder att teorin stämmer överens med resultatet då 

tidningsannonsering verkar vara mer trovärdig än övriga medier bortsett från internet. 

Om man ser till vad de har satt för betyg värderar dock polska respondenterna att få 

information via tidningsannonser högre än vad svenskarna gör. Oavsett ålder är man i 

Polen mer positiv till att få information via tidningsannons. I Sverige däremot varierar 

betyget mellan åldersgrupperna. Den äldre målgruppen 30 år och uppåt har en mindre 

negativ inställning än vad den yngre målgruppen har (18-30 åringar).  

Event kommer på fjärde plats i ledet. Den personliga kontakten som ett event medför 

upplevs positiv. Om mötet blir en trevlig upplevelse för kunden kommer denne enklare 

kunna ta till sig övrig marknadskommunikation. Det eftersom dennes trovärdighet för 

företaget på så sätt ökar. Överlag är svenskarna relativt negativa till events och 

polackerna har en neutral inställning. Den yngre polska målgruppen (18-30 åringar) har 

en mer positiv inställning till att ta del av informationen via ett event jämfört med övriga 

grupper i vår undersökning. 

Dagens företag utsätts för hård konkurrens, vilket kräver att företagen skapar starka 

relationer till sina kunder för att lyckas. Marknaden har gått från att vara 

transaktionsinriktad till att vara en tvåvägskommunikation (Grönroos & Lindberg-Repo, 

1998, s. 4). Kunderna nöjer sig inte längre med masskommunikation utan vill ha 

kommunikationen individuellt anpassad (Grönroos, 1999, s. 332). TV- och radioreklam 

räknas till masskommunikation, vilken minskar trovärdigheten i dess budskap. Om man 

ser till resultatet värderar både svenskarna och polackerna TV- och radioreklam relativt 

lågt, vilket stämmer överens med teorin som säger att konsumenterna inte längre vill ha 

transaktionsinriktad marknadsföring. Det polska resultatet visar att polackerna som femte 

alternativ väljer TV-/radioreklam, medans svenskarna har det som ett sjätte alternativ. De 

största variationerna kan ses mellan de äldre åldersgrupperna i respektive land. Där den 

äldre svenska gruppen är de som är mest negativa till TV- och radioreklam och den äldre 

polska gruppen är minst negativa till det av samtliga grupper.  

Direktreklam kan skickas till specifika kunder och den kan därmed anpassas efter 

specifika grupper av människor (Peltier, 1992, s. 44-45). Enligt resultatet i stort är 

direktreklam det mediealternativet som är näst minst attraktivt. Direktreklam är det enda 

mediealternativet i vår undersökning som svenskarna har en mindre negativ inställning 

till mot vad polackerna har. Det låga resultatet talar emot teorin om att kunderna vill ha 
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individuellt anpassad reklam. I och för sig är direktreklamen inte helt individuellt 

anpassad men i större grad än vad exempelvis TV- och radioreklam är som ändå tas emot 

med en mer positiv attityd. Direktreklam har varit ett medium som på senare tid ökat sin 

omfattning
19

. Med tanke på de resultaten vi fått verkar det ologiskt att satsa mer på 

direktreklam då konsumenterna inte värderar detta medium speciellt högt.  

Det passiva mediet bussreklam är enligt vår teoretiska referensram beroende av flera 

variabler såsom vädret och var man befinner sig. Det leder till att man inte kan styra över 

om man blir utsatt för den. (Dahlén & Lange, 2009, s. 514). Det kan vara orsaker till 

konsumenternas negativa inställning till mediet. Bussreklamen blev det minst attraktiva 

sättet för ett fastighetsmäklarföretag att locka till sig potentiella kunder på för första 

gången. Den svenska yngre åldersgruppen är de som i störst omfattning väljer bort den 

sorten av reklam. 
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6 Slutsats  

Enligt Grönroos (2008, s. 291) är word-of-mouth den mest trovärdiga källan till 

information. I vår undersökning har både resultatet från den kvalitativa och kvantitativa 

delen bekräftat teorin. Det visade sig att word-of-mouth-kommunikation är den mest 

önskvärda kommunikationskällan oavsett respondentens ursprungsland och ålder. Den 

kvantitativa undersökningen visade en generell likhet i hur rangordningen av valen av 

kommunikationskanaler för respektive land såg ut. När respektive företag diskuterar 

kring word-of-mouth har bägge åsikten att det är en bra kommunikationskanal. Om man 

ser till företaget i Polen har de inte kommit lika långt i utvecklingen av att använda sig av 

word-of-mouth-kommunikation som kontoret i Sverige har gjort. Det verkar inte heller 

som att de eftersträvar att utöka den sortens kommunikation.  

Teorin om det ökade intresset för globalisering, (Kim 2007 se Palombo, 2009, s. 68) är 

ett incitament på att internet borde vara en bra kommunikationskälla. Det eftersom det 

möjliggör och förenklar att nå ut till en världsomfattande marknad. Intresset för 

globaliseringen ligger både hos konsumenterna som vill utöka sina valmöjligheter och 

företagen som vill nå ut till flera marknader. Därav är det ingen oväntad nyhet att vårt 

undersökningsresultat visar att bägge länders respondenter i stort ser internet som en 

positiv informationskälla. Därför ser vi det som en lyckad satsning från bägge företagens 

sida att använda sig av internet i stor utsträckning.  

Trenden gällande marknadskommunikation går enligt Carter och Morris (2005 se 

Palombo 2009 s. 66) från traditionell marknadsföring till relationsmarknadsföring. Vårt 

undersökningsresultat visar dock att tidningsannonsering fortfarande är ett starkt medium. 

Företagen i vår kvalitativa undersökning använder sig av det och tycker att det är ett 

effektivt medium. På företaget i Polen finns till och med planer på att utöka användandet 

av tidningsannonsering genom att skapa en egen tidning. Som Grönroos (2008, s. 291) 

framhåller har de planerade budskapen låg trovärdighet på grund av att företagen själva 

utformar dess innehåll, men ändå visar kvantitativa resultatet att respondenterna är 

relativt positivt inställda till tidningsannonsering. Särskilt de polska respondenterna har 

en positiv inställning till mediet.  

Trots att ett event innebär ett personligt möte mellan kund och leverantör, något som 

värdesätts av företagen från våra kvalitativa intervjuer, har responsen gett relativt låga 

resultat till att få information om en fastighetsmäklarbyrå via ett event. Det innebär att 

event som marknadsföringskanal används i större utsträckning än vad som är önskvärt 

från kundernas sida. Det bortsett från att den yngre polska åldersgruppen var relativt 

positiva till event.  

TV- och radioreklam används inte av företagen i vår undersökning på grund av de höga 

användningskostnaderna. Det kvantitativa resultatet visar att det inte heller är ett speciellt 

önskvärt medium från respondenternas sida. Bonde-Teir & Westerståhl, (2005, s. 38) 

framför att en fördel med TV-reklam är att konsumenterna ofta kommer ihåg 

meddelanden som förmedlats via TV. Av resultatet att döma vore det dock en dålig 
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investering för företagen att använda sig av TV- och radioreklam, för att försöka skapa 

den första kontakten med en kund, eftersom det inte är eftertraktat av kunderna.   

Direktreklam visade sig vara ett medium som inte uppskattas av konsumenterna. Det 

motsäger teorin som talar om en ökad popularitet av mediet på grund av dess 

kostnadseffektivitet. Hemskickad direktreklam visade sig vara en mindre lyckad 

kommunikationskanal, men om den ges ut personligen och ett möte med kunden blir till 

kan den jämföras med kommunikationskanalen event till vilket konsumenterna var 

positivt inställda enligt vår undersökning. Summa summarum om ett 

fastighetsmäklarföretag använder sig av direktreklam som levereras personligen till 

konsumenterna har det större chanser till att mötas av positiv respons.  

Passiva medier inte är lika trovärdiga och genomslagskraftiga som aktiva. Det 

överensstämmer med vår kvantitativa undersökning där bussreklamen fick en negativ 

bedömning av samtliga respondenter. Dock av den kvalitativa undersökningen har vi fått 

reda på att ett annat passivt medium har tämligen stor effekt på konsumenterna, nämligen 

reklamskyltar som kontoret i Polen sätter upp vid förmedling av en fastighet. Det kan 

bero på att trots att det är ett passivt medium så har köparna ett incitament att leta efter 

den typen av medier då de söker bostad. 

6.1 Avslutande diskussion  

 

Ökad globalisering och utveckling av fastighetsmäklartjänsten i Sverige skapar 

möjligheter för företagen att utvidga sin marknad internationellt. Genom vår 

undersökning har vi kommit fram till att word-of-mouth är det mest eftertraktade sättet 

att kommunicera med marknaden. Det anses även viktigt från företagens sida men 

utnyttjas inte till sin fullo. 

  

Man kan inte se några större skillnader allmänt sätt i rangordningen av hur man vill få 

informationen om en fastighetsmäklartjänst beträffande mediekanalerna i vår 

undersökning. Rangordningen blev: word-of-mouth, internet, tidningsannons, event, 

direktreklam, tv/radioreklam, utomhusreklam, med ett undantag att i Polen byter 

direktreklam och tv/radioreklam plats. Med tanke på att word-of-mouth anses ha stor 

genomslagskraft av både kunderna och företagen borde det läggas större kraft på att 

utnyttja word-of-mouth på ett bra sätt. Företagen borde använda sig mer av 

relationsmarknadsföring.  Ur vårt resultat att döma verkar kunderna alltmer kräva att få 

personligt anpassade erbjudanden.  
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7 Praktiska implikationer och förslag på framtida 
forskning 

Vår kvantitativa undersökning är begränsad till frågor som rör konsumenternas 

inställning till hur de vill få första kontakten med ett fastighetsmäklarföretag. 

Undersökningen omfattade attityder gällande word-of-mouth, internet, TV- och 

radioreklam, tidningsannonser, event, direktreklam samt utomhusreklam. Vi ser även en 

rad andra kommunikationskanaler och aspekter som vore av intresse att undersöka. Det 

sistnämnda skulle även kunna undersökas på en mer detaljerad nivå. Man skulle kunna se 

till flera aspekter än konsumenternas attityder till olika kommunikationskanaler. 

Exempelvis hur ofta konsumenterna utsätts för ett visst medium.  

Det vore även intressant att fördjupa sig i hur internet och sociala medier har förändrats 

och i framtiden kommer att förändra sättet att kommunicera med marknaden. I vilken 

riktning kommer marknadsföringen av en fastighetsmäklartjänst att utvecklas. Hur stor 

påverkan har de sociala medierna egentligen på konsumenterna? Hur mycket kommer 

internets roll öka i sin omfattning med tanke på dess blixtsnabba tillväxt? 

Vid jämförelsen mellan de olika länderna vi undersökte skulle man kunnat fördjupa sig i 

hur de kulturella skillnaderna påverkar hur folket föredrar att få första kontakten med ett 

fastighetsmäklarföretag. Likaså vore det av intresse att undersöka hur den ekonomiska 

situationen i respektive land ser ut och hur det påverkar befolkningens inställning till de 

olika kommunikationskanalerna. Man skulle även kunna utöka undersökningens 

omfattning till fler länder.  
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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 för data- och affärsvetenskap (IDA) 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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