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Abstract 
 

The purpose of this thesis is to illustrate how estate agents work with their customer relations. 

The thesis discusses the ways that estate agents work when building and nurturing the 

relationships to their customers. We have chosen to perform a case study with 

HusmanHagberg and Husaffären where interviews were performed to gather the relevant data. 

The results presented shows that a lot of focus is placed on the nurturing of a relationship to 

be able to build new relationships. To achieve this, the estate agents put a lot of work into 

getting the customers as satisfied as possible to get good recommendations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Förord  
 

Vi vill med den här uppsatsen bringa klarhet i hur fastighetsmäklare arbetar med sina 

kundrelationer. Arbetet har för oss som författare varit väldigt spännande och att genomgå en 

kreativa process har också varit synnerligen utvecklande. Vi hoppas att läsaren skall få 

mycket nöje och ökad förståelse för problemområdet.  

 

Vi vill främst tacka fastighetsmäklarna Lars-Åke Källhammer på HusmanHagberg samt Ulf 

Öystilä på Husaffären, som ställt upp med sin tid för att delta i intervjuerna som ligger till 

grund för den här studien. Men ej att förglömma är det stöd och de råd vi fått från både 

seminaredeltagare men också vår handledare Rickard Wahlberg.  
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 Introduktion 1 

1 Introduktion  

I följande avsnitt kommer en bakgrund till ämnesvalet att presenteras. Det 

här leder fram till att förklara syftet med att utföra studien samt de 

forskningsfrågor som är formulerade för att kunna besvara syftet. 

 

En bransch som har haft en bidragande orsak till den positiva utvecklingen i Sverige de 

senaste åren är fastighetsbranschen. Det är en bransch som många husägare och 

bostadsrättsinnehavare kunnat glädjas åt tack vare fastighetsbranschens tillväxt under slutet av 

nittiotalet och början av tjugohundratalet. Att äga en fastighet mellan 1996 och 2006 var en av 

de lönsammaste investeringarna man kunnat göra. Fastighetspriserna steg under den perioden 

med mer än hundra procent enligt Mäklarstatistik (2006). 

 

Fastighetsmarknaden är även en marknad som fått väldigt stor uppmärksamhet i media och 

blivit hårt granskad. Uppmärksamheten har lett till att fler har intresserat sig för bostäder när 

de hört talats om vad folk har tjänat på sina bostadsaffärer vilket kan ha ökat benägenheten att 

äga sin bostad. Fastighetsbranschen har vuxit kraftigt under tjugohundratalet vilket har lett till 

att fler och fler anlitar en fastighetsmäklare enligt Mäklarsamfundet (2008). 

 

Fastighetsmäklarlagen fastställer en definition på en fastighetsmäklare i 1 kap 1 § FML som 

lyder:  

Med fastighetsmäklare avses i denna lag fysiska personer som yrkesmässigt förmedlar 

fastigheter, delar av fastigheter, byggnader på annans mark, tomträtter, bostadsrätter, 

andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter. 

 

Fastighetsmäklaren skall enligt Mäklarsamfundet Utbildning (2006) vara en opartisk 

mellanman som skall tillvarata både köpares och säljares intressen. Den här opartiskheten 

finns benämnd i Fastighetsmäklarlagen (2008) 12 § 1 st. där det står att ”Fastighetsmäklaren 

skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall 

därvid tillvarata både köparens och säljarens intresse.” Fastighetsmäklaren får således en 

ganska unik position genom att han skall stå på både köparens och säljarens sida.   

 

Tillväxten i fastighetsbranschen har lett till att många nya fastighetsmäklarfirmor har startats 

runtom i landet. Med fler företag ökar konkurrensen och risken för konkurs blir större. Lars 

Engelbert, nuvarande VD för Hemonline och tidigare VD för Bjurforsgruppen, säger i en 

kommentar till Dagens Industris nätupplaga att han tror att många mäklarföretag är dåligt 

kapitaliserade och inte kommer att klara tre månader utan intäkter. 

 

Den dåliga kapitaliseringen gör att företagen borde vara medvetna om hur de vårdar sina 

kundrelationer för att knyta kunderna till sig på en allt tuffare marknad.  

 



 

2 Introduktion 

Som ett led i mäklarfirmornas verksamhet att bygga upp ett kundregister för att kunna matcha 

eventuella köpare med en säljare eller tvärt om måste de ha en relation till kunden. Det är 

relationerna till kunderna som enligt Grönroos (2002) är grundläggande för ett serviceföretag 

att sköta på ett så bra sätt som möjligt. Genom dessa resonemang är det intressant att titta 

närmare på hur just fastighetsmäklarna arbetar.    

1.1 Problemdiskussion  

 

Enligt Grönroos (2002, s 19) handlar tjänster i grund och botten om relationer. Grönroos 

definierar relation på följande sätt: ”En relation har vuxit fram när kunden anser att kund och 

leverantör/tjänsteföretag tänker på samma sätt”. Ett enstaka möte innehåller de delar som kan 

skapa en relation mellan kunden och den som utför tjänsten, men med det här är det inte sagt 

att en relation uppstår enbart för att man träffats en gång (ibid). Grönroos menar tvärtom att 

en relation är troligare att uppstå om man möts flera gånger och om kunden finner något 

särskilt och givande i relationen kan den utvecklas.  

 

För att kunna bygga upp en fungerande relation talar Grönroos (1996 s 20 ff) om 

kundrelationens livscykel och om tre olika steg som en ny kund genomgår. De tre olika stegen 

i kundrelationens livscykel är: initialskede, köpprocess och konsumtionsprocess. Grönroos 

menar att det viktigaste steget att fokusera på är konsumtionsprocessen där löften infrias och 

relationen byggs upp.  

 

Vad som utgör en relation och hur den är uppbyggd kan dock vara svårt att definiera. 

Holmlund och Strandvik (1996) beskriver relationers uppbyggnad i en mer djupgående 

modell. Hennes modell beskriver en relation som resultatet av; handlingar, episoder och 

sekvenser. Dessa tillsammans bildar en relation. Grönroos (2002, s 19) menar dock att det inte 

räcker med relationer för att göra kunder lojala men menar på att relationer är en viktig del av 

lojaliteten.  

 

Enligt Ndubisi (2007) är lojala kunder mycket värdefulla marknadsförare för företaget. 

Ndubisi menar att desto mer en kund är lojal till företaget eller dess produkter desto mer är 

denne villig att tala väl om företaget till sin omgivning, alltså sprida god så kallad ”word of 

mouth”. Det här kan enligt Ndubisi leda till nya kunder. Enligt Ndubisi är de lojala kunderna 

även en användbar källa när företaget skall utveckla nya produktidéer. Vidare menar Ndubisi 

att engagemang från företagets sida är en viktig faktor i byggandet av en relation. Företaget 

kan till exempel visa engagemang genom dess möjlighet att kunna skräddarsy produkten och 

vara flexibel (ibid).  

 

Enligt Bejou, Ennew och Palmer (1998) är den underliggande principen bakom 

relationsmarknadsföring i hur stor utsträckning företaget möter kundens behov. Desto bättre 

företaget möter behovet desto mer tillfredställande är det för kunden och relationen växer sig 

starkare och företaget bygger upp sin status gentemot kunden genom sin prestation (ibid). För 

att något sådant ska inträffa bör kundtillfredställelse enligt Bejou et al ställas i fokus i 

relationen.  
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Galbreath (2002) menar att det finns många studier som visar att de allra flesta företag, och 

även de flesta chefer, lägger med fokus på kundtillfredställelse än tidigare. Galbreath menar 

att 90 % av cheferna är övertygade om att maximering av kundnöjdheten också maximerar 

vinsten och marknadsandelarna. Dock är det färre än 30 % av cheferna som är övertygade om 

att ekonomiskt värde har uppkommit som ett resultat av deras kundnöjdhets ansträngningar 

(ibid). Färre än 2 % av företagen har möjlighet till att mäta de verkliga värdeökningarna som 

deras kundnöjdhetsansträngningar har medfört enligt Galbreath. Vidare menar Galbreath att 

det finns ett starkt samband mellan kundlojalitet som skapas av kundnöjdhet och företagets 

räntabilitet. Lojala kunder kommer inte bara tillbaka gång på gång utan är också mindre 

priskänsliga (ibid). Det är dubbelt så stor chans att en lojal kund tillför en ny kund till 

företaget jämfört med en kund som enbart är ”nöjd” (ibid). Intresserade kunder är mer 

benägna att bli lojala, samtidigt som en kund som inte ger företaget eller säljaren visat intresse 

tenderar på att bli mindre lojal och söka sig till konkurrenterna enligt Galbreath. Relationer 

baseras på lärande, kunskap och förståelse och resultatet av hans studie visade på att mindre 

än 17 % av alla företag känner sina kunder tillräckligt väl för att kunna identifiera de 

värdefulla kundrelationerna (ibid). Galbreath skriver att kunder gärna misstror företag för att 

de inte tror att de får någon del i det värdeutbyte som sker.  Förtroende är som det heter lätt 

fånget, lätt förgånget. Det stämmer enligt Galbreath, med väldigt få undantag får man inte 

förtroende vid ett enskilt tillfälle utan det krävs många och varierade interaktioner över en 

längre tidsperiod. Förtroende förtjänar man och det behöver en fri och öppen kommunikation 

för att frodas och växa (ibid).  

 

Enligt Schulte, Rottke och Pitschke (2005) behövs också en viss öppenhjärtighet från 

fastighetsmäklarens sida för att kunna ingå i en god relation. Schulte et al menar att 

fastighetsmäklare i norra Europa brister i det här, men har under de senaste 10 åren blivit 

bättre. Som ett exempel skriver Schulte et al att det i början av 1990-talet inte fanns många 

studier som visar hur en bra fastighetsmäklare skall vara och möjligheten att mäta en 

prestation på området var näst intill obefintlig. Akademiska institut, forskningsorganisationer 

och framförallt en ökad tillgång till Internet har varit bidragande faktorer till att 

öppenhjärtigheten har ökat och fortsätter att öka hos fastighetsmäklare i norra Europa (ibid).  

 

Gummesson (1998, s 119-128) talar om elektroniska relationer som skapas genom IT – 

triangelns medier; dator, telefon och tv. Dessa tre medier erbjuder mer interaktiva 

distansrelationer är de tidigare medierna gjorde och kan förkorta distansen i relationen (ibid). 

Gummesson menar att mediet hursomhelst inte förändrar kvaliteten på innehållet utan att det 

bara är ett verktyg för överföringen. Ett meddelande blir inte bättre av att det exempelvis 

skrivs som ett e-mail, men han menar dock att det finns en koppling mellan medier och 

innehåll. Wang, Tang, Wong och Liu (2007) tar dock upp just e-mail som en del av den 

teknologiska plattform som måste finnas för att en kvalitativ fastighetsmäklartjänst skall 

kunna levereras.   

 

En intressant aspekt till Ndubisis (2007) resonemang i hans artikel om vikten av engagemang 

från företagets sida är den att fastighetsmäklare använder relationsbegreppet mycket. Ett 
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exempel är den TV-reklam som en svensk fastighetsmäklarkedja använder sig av där de visar 

hur ett par byter boende genom hela livet och avslutar med en slogan om att ”vi är med dig 

hela vägen”. Genom det här vill de göra sina potentiella kunder uppmärksamma om att 

företaget vill vara engagerade i sina kunder och ha en god och långsiktig relation till dem. 

Enligt T. Karlsson på SCB (personlig kontakt, 7 maj, 2008) flyttar en människa i Sverige 

normalt sett ca 12 gånger i sitt liv
1
. Det är för den sakens skull inte säkert att de använder en 

fastighetsmäklare vid varje tillfälle. Problemet som uppstår när det gäller just 

fastighetsmäklare är att de arbetar på en sådan sällanköpsmarknad där det är långa tidsrymder 

mellan köptillfällena. Det här gör att det långa tidsgapet måste överbryggas och relationen 

med både köpare och säljare måste hållas vid liv trots brister i regelbunden interaktion 

eftersom de båda är att betrakta som kunder till fastighetsmäklaren. Det som är intressant att 

undersöka är hur fastighetsmäklare agerar i sitt relationsskapande och hur de gör för att 

motverka effekterna som kan uppstå av att agera på en sällanköpsmarknad som just 

fastighetsmarknaden är. Det saknas tillräckligt med studier på området för att bringa klarhet i 

ämnet. Därför är det intressant att undersöka närmare hur fastighetsmäklare förhåller sig i sina 

relationer.  

 

1.2 Syfte 

 

- Syftet med den här studien är att undersöka hur fastighetsmäklare arbetar med sina 

kundrelationer. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

 

 

- Hur bygger
2
 fastighetsmäklare upp relationer till sina kunder? 

 

- Hur vårdar
3
 fastighetsmäklare relationer till sina kunder?  

 

 

 

  

                                                 
1
 Källa: Therese Karlsson, SCB, Enheten för befolkningsstatistik per telefon den 7/5-2008 tel:019-17 60 10  

2
 Byggandet avser perioden mellan det att kunden kommer in på kontoret tills likvidavräkningsdagen.  

3
 Vårdandet tar vid på likvidavräkningsdagen. 
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2 Teoretisk referensram  

I följande stycke kommer de teorier som undersökningen stödjer sig på att 

presenteras. De olika teorierna är indelade efter forskningsfrågorna.  

2.1 Bygga relationen  

2.1.1 Aida- modellen 

Jobber (2004, s 421) Beskriver inköpsprocessen med AIDA- modellen som består av fyra 

steg, Awareness, interest, desire och action. De steg som enligt Littlefield, Bao och Cook 

(2000) är mest av intresse för fastighetsmäklare är awareness och interest. Littlefield et al 

behandlar awareness i sin studie, där de menar att om kunden är medveten om 

fastighetsmäklaren och dess utbud blir kunden också mer benägen att söka 

fastighetsrelaterande information. Jobber beskriver awareness eller medvetenhet som det 

första steget till att bygga en relation. För att en relation skall kunna skapas måste båda parter 

vara medvetna om varandras existens och ett sätt att skapa medvetenhet är genom att 

annonsera om företaget eller produkten i fråga. Genom marknadsföringen kan företaget, 

märket eller en lösning presenteras. Jobber menar att det skapar en större acceptans hos den 

enskilda individen för företaget och dess personal. Det andra steget i modellen är interest. Vid 

det här steget är kunden medveten om produkten och har ett intresse. Kunden har alltså 

identifierat ett problem som produkten kan lösa (ibid). Resonemanget kan kopplas till 

Galbreaths (2002) tankegångar om att kunder som är intresserade av företaget och/eller 

produkten är mer benägna att bli lojala kunder.  

2.1.2 Upplevt kundvärde 

Enligt Kotler och Keller (2006, s 141-144) är konsumenter väldigt kunniga på att söka och 

utvärdera olika alternativ till ett erbjudande från ett företag. Kotler och Keller menar att 

konsumenters upplevda värde av en viss produkt en jämförelse mellan ”total customer value” 

och ”total customer cost”. Kunden måste på kostnadssidan utvärdera kostnaden av tid, energi, 

psykologiska ansträngningar och monetära uppoffringar (ibid). En sammanläggning av dessa 

kostnadsfaktorer leder fram till kundens totala kostnad eller ”total customer cost” (ibid). På 

den andra sidan finns det värde som kunden får ut av att anskaffa en produkt eller tjänst. 

Dessa värdefaktorer är enligt Kotler och Keller värdet i att företagets image avspeglar sig på 

kunden, det personliga bemötandet som kunden fått, servicen från företagets sida samt vilket 

värde produkten har för kunden. Efter att kunden gjort en sammanvägning mellan kostnaderna 

för att anskaffningen och värdet som den fått ut av anskaffningen leder det fram till det 

upplevda värdet. Det är storleken på det här värdet som, enligt Kotler och Keller, påverkar 

kundens tillfredställelse och gör denne mer, eller mindre benägen att göra ett återköp. 

Galbreath (2002) visar på att många företag inte undersöker sina kunders tillfredsställelse. 

Galbreath framhåller att mindre än 17 % av företagen är medvetna om vilka kundrelationer 

som är de mest värdefulla för företaget att satsa på. Enligt Carlos, Garcia, Tena, och 

Monzonis (2006) kan det vara upp till tio gånger billigare att behålla en befintlig kund än att 

attrahera en ny. Carlos et al menar därför att man skall fokusera på att öka kundnyttan för att 

kunden ska blir mer benägen att stanna kvar. 
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Kotler och Keller (2006 s. 142) citerar Adam Smith som enkelt uttrycker det på följande sätt 

”The real price of anything is the toil and trouble of aquiring it” - ”Det riktiga priset av 

någonting är mödan och bekymren av att skaffa det.” Citatet speglar teorin väldigt bra 

eftersom det totala uppfattade värdet måste vara större än kostnaderna om en transaktion skall 

ske. 

 

2.1.3 Relationsskapandemodell  

Holmlund och Strandvik (1999) har valt att beskriva en relations uppbyggnad genom att 

förklara vilka dess beståndsdelar är och hur de hänger samman. En relations minsta 

beståndsdel är handlingar. En handling kan enligt Holmlund och Strandvik vara ett 

telefonsamtal, e-mail eller liknande, Flera sammanhängande handlingar bildar en episod. 

Holmlund och Strandvik skriver att en episod kan exempelvis vara en förhandlingsprocess 

som utförs mellan kund och tjänsteleverantör (ibid). För en fastighetsmäklare är just 

förhandlingsprocesser en väldigt vanlig del i arbetet där klausuler skall formuleras i kontrakt 

och tillträdesdagar skall bestämmas. Flera sammanhängande episoder bildar enligt Holmlund 

och Strandvik sekvenser, vilka är bredare sammansättningar av interaktioner som exempelvis 

projekt. Färdigställandet av en sekvens är en sårbar period då den här processen kan ändras 

eller skadas genom inflytandet av en annan person på företaget som kommer in i någon av 

sekvenserna. Allt sammantaget skapar det här enligt Holmlund och Strandvik en relation. 

 

 

 

Figur 1 – Egen illustration av relationsmodellen efter ”Perception configurations in business relationships” 

av Holmlund, M., & Strandvik, T., 1999, Management decision 37(9), s 688. 
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Under tiden som relationen byggs upp utvärderar man hela tiden relationens historia och de 

förväntningar man har på relationen. Utvärderingen sker genom att väga samman de historiskt 

positiva och negativa upplevelserna och se om det är värt att gå vidare i relationen eller inte. 

Därmed inte sagt att en relation måste avslutas för att ett visst parti i den varit dåligt. Tvärtom  

kan en person säga att en relation varit god även om vissa episoder inte varit tillfredställande, 

för att vissa handlingar i dessa episoder har varit tillfredställande. ( Holmlund och Strandvik, 

1999)   

 

2.1.4 Kompetensmodellen  

Enligt Wang, Tang, Wong och Liu (2007) är grunden för att skapa en nöjd kund i 

fastighetsmäklarbranschen möjligheten att kunna leverera en professionell 

fastighetsmäklartjänst. Wang et al skriver att fastighetsmäklartjänsten kan delas upp i en 

kompetensmodell. Kompetensmodellen består av fyra grundfaktorer som är indelade i två 

grupper. Faktorerna är kunskap, färdigheter, organisation och teknologi. Grupperna som de 

indelas i är tjänstens kvalitet och tjänstens infrastruktur. 

 

Kompetensmodellen beskriver den professionella fastighetsmäklartjänsten som ett resultat av 

kunskap och färdighet som är del av att ”kunna leverera en kvalitativ tjänst”. Wang et al tar 

attityden gentemot kunderna och social kompetens som exempel på vad som avgör tjänstens 

kvalitet. Wang et al menar att kunskaper och färdigheter är det som skapar det ”lilla extra” 

men utan grunden som utgörs av tjänstens infrastruktur kan inte tjänstens kvalitet enbart bäras 

upp av kunskap och färdighet.  

 

Den andra delen modellen består enligt Wang et al av tjänstens infrastruktur som innefattar 

fastighetsmäklarens möjlighet att styra och samordna organisationen samt att kunna använda 

teknologiska hjälpmedel på ett så effektivt sätt som möjligt. Wang et al skriver att genom att 

endast bemästra en av dessa delar leder det inte till en nöjd kund utan ett samspel är mer eller 

mindre ett måste. Vidare menar Wang et al att utan en samordnad organisation och en väl 

utvecklad teknologisk plattform med register och användandet av e-mail som ett par exempel 

är kunskap och skicklighet inte möjligt att uppnå.  

 

I korthet måste en symbios existera mellan dessa två grupper för att leda till en professionell 

fastighetsmäklartjänst vilket i sin tur, enligt Wang et al, leder till nöjda kunder. 

 

2.1.5 Kundrelationslivscykel  

Enligt Grönroos (1996, s 20 ff) är det allmänt känt att man i marknadsföring använder olika 

konkurrensmedel i olika delar av produktens livscykel. Grönroos härleder det här till att tala 

om kundrelationens livscykel och att relationen till ens kunder också genomgår olika 

skeenden. Grönroos hävdar att man måste skilja på två olika situationer beroende på om man 

riktar sig till nya potentiella kunder eller om man riktar sig till personer som redan är kunder i 

företaget, där man vill bevara relationen och skapa återköp. Enligt Gummesson (1998, s 241) 

som också nämner Grönroos kundrelationslivscykel, är ett vanligt antagande att kundernas 

upplevelse på kvalitet har ett samband med hur nöjda, trogna och lönsamma kunderna är för 
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företaget. Enligt Grönroos (1996, s 20 ff) finns det tre olika stadier i kundrelationslivscykeln: 

initialskedet, köpprocessen och konsumtionsprocessen.  

 

Initialskedet handlar om att väcka uppmärksamhet kring företaget och/eller dess produkter 

genom marknadsföring enligt Grönroos. Om man inte lyckas i det här skedet är kunden, i alla 

fall för tillfället, förlorad.  

 

Den andra delen av cykeln är köpprocessen vilket är den process där företaget ger löften till 

kunden för att få, ett ur företagets synvinkel sett, positivt köpbeslut (ibid). Och ganska 

självklart kan det tyckas att om företaget ger löften det inte kan hålla bryts i sin tur livscykeln 

enligt Grönroos.  

  

Det tredje och sista skedet är enligt Grönroos konsumtionsprocessen där kunden använder den 

tjänst som han eller hon har köpt. Vidare skriver Grönroos att eftersom företaget producerar 

tjänsten och kundens upplevelser samtidigt kan de erbjuda kunden upplevelser som motsvarar 

de löften som företaget har gett. Om kunden upplever att han eller hon har fått en tillräckligt 

bra upplevelse i motsvarelse till de givna löftena anser kunden att han eller hon fått en 

acceptabel tjänstekvalitet (ibid). Grönroos menar att om företaget misslyckas med 

marknadsföringen i kundrelationerna under konsumtionsprocessen är risken stor att livscykeln 

bryts och företaget får en missnöjd kund som sprider negativ ”word of mouth”. Om en 

kundrelation sköts väl kan enligt Grönroos fokus läggas på att utnyttja 

Figur 2 – ”Kundrelationslivscykeln” från ”Marknadsföring i tjänsteföretag” av Grönroos, C. 

1996, Malmö: Liber, s 23. 
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merförsäljningstillfällen till trogna kunder snarare än att försöka få nya kunder vilket i 

allmänhet är dyrare än att behålla de befintliga vilket även stöds av Carlos, Garcia, Tena, och 

Monzonis (2006).  

 

2.1.6 Trestegsmodellen 

En av Grönroos (1996, s 60 ff) modeller som bygger på kundrelationslivscykeln är 

trestegsmodellen som mer kan ses som en sorts vägledning i planeringen av 

marknadsföringen. Trestegsmodellen beskriver de tre steg som en relation genomgår hos ett 

tjänsteföretag. Grönroos menar att företag ofta tycker att marknadsföringen kan upphöra då 

köpet är avslutat. Det här kan få helt ödesdigra konsekvenser enligt Grönroos som menar att 

kundens uppfattning av tjänsten påverkas mest av vad som händer efter köpet. 

 

Steg ett eller initialskedet visar hur företaget eller säljaren skapar medvetenhet och väcker 

intresse hos kunden om sin tjänst. Företaget arbetat med att analysera potentiella 

marknadssegment i det första skedet (ibid). När företaget sedan fått en potentiell kund 

intresserad riktar man marknadsföringsåtgärderna mot kundens specifika behov. I det här 

steget bör företaget använda sig av traditionella marknadsföringsfunktioner enligt Grönroos. 

 

Steg två i trestegsmodellen är köpprocessen som enligt Grönroos är då företaget skall försöka 

få kunden till ett förstagångsköp och företaget märker här om hans analyser har varit riktiga. I 

det här steget bör företaget använda sig av traditionella marknadsföringsfunktioner 

kompletterad med interaktiv marknadsföringsfunktion enligt Grönroos vilket även stöds av 

Gummesson (1998, s 46). Har analysen som företaget gjort varit riktig och ett förstagångsköp 

genomförs övergår processen enligt Grönroos i steg tre eller konsumtionsprocessen.  

 

Konsumtionsprocessen innebär att marknadsföringen blir mer personlig och att analysen mer 

exakt från företagets sida gentemot kunden, allt för att företaget vill vårda relationen och 

skapa återköp hos kunden och behålla en långsiktig kundkontakt (ibid). Här menar Grönroos 

att en interaktiv marknadsföringsfunktion är att föredra.  
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2.2 Vårda relationen 

 

2.2.1 Köpbeslutsmodellen  

Modellen om konsumenters köpbeteende behandlar de olika stegen som konsumenter går 

igenom vid ett köp. För den här studien är det mest 

intressanta steget det femte och sista, nämligen 

efterköpsbeteende. Kotler och Keller (2006, s 191-199) 

menar att marknadsförare måste övervaka eller följa 

beteendet noggrant. Marknadsförarna måste därför 

undersöka och följa tillfredställdheten efter köpet, agerande 

efter köpet samt hur kunden använder produkten efter köpet 

(ibid). Om företaget inte mött upp till kundens förväntningar 

blir kunden missnöjd (ibid). Kotler och Keller menar att om 

företaget möter kundens förväntningar har man en nöjd kund 

och om företaget överträffar förväntningarna har man en 

förtjust kund. Kotler och Keller menar även att det är dessa 

typer av känslor som styr om kunden köper produkten igen 

och om de talar bra eller dåligt om produkten eller företaget 

alltså så kallad word of mouth.  

 

 

 

 

 

2.2.2 Word of mouth 

Enligt Kotler & Keller (2006, s 157) är begreppet ”word of mouth” när hög tillfredställelse 

hos kunden leder till att han eller hon talar väl om företaget till vänner och bekanta. 

Marknadsföringen som företaget får är både gratis och uppfattas som trovärdig av åhöraren. 

Genom word of mouth teorin uttrycks kunden vara ett av de viktigaste 

marknadsföringsverktygen eftersom det är endast han eller hon som kan välja att antingen tala 

väl om företaget eller inte (ibid). Carlos, Garcia, Tena, och Monzonis (2006) menar också att 

kunder som är nöjda i relationen med företaget också blir deras bästa säljstyrka genom att tala 

gott om företaget. Carlos et al menar att de kunder som blivit rekommenderade till ett företag 

också tenderar att bli mer lojala än en kund som kom dit av andra skäl. 

  

Figur 3 - Egen illustration av köpbeslutsmodellen efter 

”Marketing management” 12th ed. av Kotler, P., & Keller, 

K.L., 2006 s 191. 
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2.2.3 Marknadsorienterat värdeskapande 

Enligt McNaughton, Osborne och Imrie (2002) är en god relation viktig eftersom den leder till 

att kunden blir lojal till företaget och talar väl om företaget. McNaughton et al menar att 

företaget inte enbart ska se det inbringade kapitalet som har skapats av en relation som ren 

vinst. De menar istället att den här vinsten skall användas av företaget för att vårda relationen 

och på så vis skapa mer vinst på längre sikt. Enligt modellen som McNaughton et al 

presenterar i sin studie på området kan tid för företagets anställda att vårda relationer, 

skapandet av databaser, sponsring och direktreklam till redan etablerade kunder vara exempel 

på sådana investeringar. Vidare skriver McNaughton et al att behålla och vårda en relation till 

en redan etablerad kund som i sin tur även kan generera nya kunder till företaget är att 

eftersträva hellre än bara lägga fokus på nyskapa relationer till kunder.  

 

  

Figur 4 – “Market oriented value creation model” från “Market-oriented value creation in service firms” av 

McNaughton, R.B., Osborne, P., & Imrie, B.C., 2002,  European Journal of Marketing 36(9) s 994. 
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2.2.4 Kundlojalitetsmodell  

Enligt Ndubisi (2007) byggs kundlojalitet upp genom att fyra grundläggande dimensioner 

uppfylls, dessa dimensioner är: förtroende, engagemang, kommunikation och konsten att 

hantera konflikter. Enligt Carlos, Garcia, 

Tena, och Monzonis (2006) leder lojaliteten 

hos kunden till ökat affärsutbyte med 

företaget. Carlos et al hävdar också att en 

lojal kund kommer generera mer inkomster 

jämfört med en illojal kund. Ndubisi menar 

att om en av dessa dimensioner inte är 

tillfredställande för kunden, tenderar han eller 

hon inte att vara lojal. Om det sedan ges 

tillfälle för kunden att byta leverantör, och 

den då inte har hög lojalitet till sin nuvarande 

leverantör är ett byte lättare att genomföra 

(Bendapudi and Berry, 1997).  

 

 

 

  

Figur 5 – Egen illustration av "kundlojalitetsmodell" efter 

“Relationship marketing and customer loyalty” av Ndubisi, O.N., 

2007, Marketing intelligence & Planning 25(1), s 101. 
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3 Metod 

I följande avsnitt kommer den metod som valts för att bäst uppfylla 

studiens syfte att presenteras.  

3.1 Forskningsstrategi  

 

För att på bästa sätt uppfylla syftet med studien kommer en fallstudie att utföras. Enligt 

Denscombe (2000, s 41) används den här strategin för att frambringa mer djupgående 

kunskaper om det man undersöker än vad man skulle kunna få vid exempelvis en 

surveyundersökning. En fallstudie fokuserar framför allt på de sociala relationer och förlopp 

som pågår inom det fall som undersöks (ibid).  

 

3.2 Urval 

 

För att bäst besvara syfte och forskningsfrågor har två fastighetsmäklarbyråer i Luleå valts ut. 

En lokalt anknuten fastighetsmäklare och ett kontor som ingår i en större franchisekedja. Den 

första är Husaffären som är den lokala fastighetsmäklarbyrån där Ulf Öystilä har varit 

verksam i 34 år. Öystilä var tidigare ägare av företaget men sedan dottern tog över har Öystilä 

främst arbetat som ekonomichef och fastighetsmäklare på Husaffären. Den andra 

fastighetsmäklarbyrån är HusmanHagberg där respondenten är franchisetagaren Lars-Åke 

Källhammer. Källhammer har varit verksam i 30 år och har varit franchisetagare hos 

HusmanHagberg sedan fem år tillbaka. Bägge respondenterna har lång erfarenhet av 

fastighetsmäklarbranschen varför vi har valt dessa två.  

 

3.3 Litteratursökning 

 

För att få fram tillräckligt med information för studien har olika elektroniska databaser sökts 

igenom som exempelvis Emerald, Business source elite, Affärsdata, Econlit och Social 

sciences Citation Index. De olika sökorden som använts är; relationship, estate agent, real 

estate, trust, loyalty, relationship marketing, building relationship/trust/loyalty, nurture 

relationship/trust/loyalty samt olika kombinationer av dessa på både svenska och engelska. 

Dessa databaser finns tillgängliga via Luleå tekniska universitets hemsida. Litteratur i tryckt 

skrift har även använts. Den har samlats in vid Luleå tekniska universitets bibliotek. Då det 

varit svårt att finna relevant och aktuell litteratur har en del ganska generella och 

grundläggande teorier ställts upp.  
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3.4 Datainsamlingsmetod  

 

Enligt Denscombe (2000, s 41) är intervjuer lämplig datainsamlingsmetod vid såväl 

storskaliga som småskaliga studier. Med tanke på syftet och ämnesvalet i den här studien är 

intervjuer att föredra. Enligt Denscombe (2000, s 41) är en semistrukturerad intervjuguide en 

färdig lista med ämnen som ska behandlas under intervjun. En semistrukturerad intervju är 

dock flexibel rörande följdfrågor och skapar en möjlighet för intervjuobjektet att utveckla sina 

idéer (ibid).  

 

Då studiens syfte är att undersöka hur fastighetsmäklare arbetar med sina kundrelationer 

utfördes intervjuer med Ulf Öystilä på Husaffären och Lars-Åke Källhammer av den orsaken 

att de båda är chefer på respektive företag. Med tanke på deras ställning och långa erfarenhet 

borde de ha mest kunskap om hur de arbetar med kundrelationer. En semistrukturerad 

intervjuguide användes vid intervjutillfällena. Studien baseras på en kvalitativa data  kring hur 

fastighetsmäklarna agerar i de relationsskapande åtgärderna. Den kvalitativa ansatsen 

motiveras med att Trost (2001) hävdar att om man vill förstå hur människor reagerar och 

resonerar eller att urskilja eller särskilja vissa handlingsmönster är en kvalitativ ansats att 

föredra. 

 

Den första kontakten med respondenterna gjordes via telefon där vi som författare berättade 

om studien och dess syfte. Datum för intervjuerna bokades sedan via telefon och vi bestämde 

oss för att inte skicka ut några intervjuguider i förväg. Den första intervjun genomfördes med 

Ulf Öystilä den 8 maj 2008 klockan 11:00 i Husaffärens lokaler Luleå och tog cirka 30 

minuter. Respondenten Öystilä var ensam på kontoret vilket gjorde att han fick ansvara för 

telefonsamtal och liknande under intervjun. Den andra intervjun genomfördes med Lars-Åke 

Källhammer den 9 maj 2008 klockan 13:00 i HusmanHagbergs lokaler i Luleå och tog 55 

minuter. Intervjun utfördes inne på Källhammers kontor och han talade om att han kanske var 

tvungen att avbryta intervjun om något kom emellan. Det föll sig även så att en del frågor fick 

utvecklas ytterligare för att respondenterna skulle förstå innebörden av dem. 

 

Vid intervjuerna användes ljudupptagning via inspelning genom mobiltelefon. Även 

fältanteckningar fördes om det skulle uppstå störningar på ljudupptagningen. Vi kontrollerade 

även respektive företags hemsida för att se om någon information om deras syn på relationer 

gick att finna.  

3.5 Analysmetod 

 

När insamlade data analyserats har empiri jämförts med teori för att kunna påvisa likheter 

såväl som skillnader dem emellan. Resultatet av sammanställningen presenteras i 

analyskapitlet som också är uppdelat utifrån forskningsfrågorna. Utifrån den gjorda analysen 

besvaras forskningsfrågorna. Det här mynnar sedan ut i en slutdiskussion där vi författare 

resonerar kring de fördelar och nackdelar som vi tror kan finnas med fastighetsmäklarnas 

agerande. En form av metodtriangulering har genomförts vilket också behandlas i 

slutdiskussionen.   
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3.6 Metodproblem  

 

Vi stötte på en del problem som kan ha påverkat resultatet av studien. Bland annat kan 

frågorna i intervjuguiden ha uppfattats som otydliga och komplicerade. Vid en del tillfällen 

upplevdes det att respondenten inte förstod frågorna vilket resulterade i att frågorna fick 

förtydligas.  Respondenten kan även ha känt sig pressad att svara trots att denne inte förstått 

frågan vilket kan bero på att akademiska termer har använts som för faller sig helt naturliga 

för vissa men som för respondenten kan vara obekanta. Det faktum att vi var två som 

genomförde intervjuerna borde ha ökat möjligheterna att uppfatta eventuella 

missuppfattningar hos respondenterna.  

 

Det har även uppstått en del störande moment under intervjuerna. Eftersom intervjuerna 

utfördes på arbetstid var det möjligt att intervjuerna var tvungna att avbrytas för telefonsamtal 

vilket också hände i bägge fallen. Avbrotten kan ha stört respondenterna eller fått dem att 

känna sig stressade vilket kan ha resulterat i att de inte fokuserade tillräckligt för att ge 

uttömmande svar. Det här var inget som kunde påverkas. En annan faktor som kan ha 

påverkat resultaten i intervjun med Ulf Öystilä var det faktum att han var ensam på kontoret. 

Det här kan ha gjort honom stressad över att intervjuarna var där och kan ha resulterat i att 

han inte gav tillräckligt utförliga svar. 

 

Inga intervjuguider skickades ut innan intervjutillfällena; respondenterna hade därför ingen 

möjlighet att ta del av de frågor som skulle ställas. Det som delgivits dem var endast att 

intervjuerna skulle handla om hur fastighetsmäklare bygger och vårdar sina relationer. En 

nackdel med det här tillvägagångssättet är att respondenterna inte haft tid att sätta sig in i 

terminologi och inte heller tänkt igenom hur de faktiskt arbetar. Fördelen är dock att de inte 

hinner förbereda svar som kan vara till fördel för dem och deras företag. Intervjuarna kände 

dock att de fick spontana och uppriktiga svar från bägge respondenterna. 

 

För att kontrollera trovärdigheten i de data som samlats in har respektive företags hemsida 

besökts för att se vad som kommuniceras ut till marknaden när det gäller relationer och vad 

som framkommer under intervjuerna för att uppmärksamma om det finns eventuella 

skillnader i dessa budskap. 
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4 Empiri  

Nedan redovisas de insamlade data som genererats utifrån intervjuer.  

4.1 Intervju med Ulf Öystilä - Husaffären 

 

På Husaffären arbetar tre mäklare och en mäklarassistent. Ulf Öystilä är den som tidigare 

ägde Husaffären och har arbetat i 34 år på Husaffären, men nu är det dottern Catharina Öystilä 

som står skriven som ägare. Ulf Öystiläs nuvarande roll på företaget är ekonomichef och 

fastighetsmäklare.  

 

4.1.1 Byggandet av relationerna 

Husaffären skapar en medvetenhet för sitt företag genom dagliga annonser i dagstidningar och 

liknande. Öystilä påpekar dock att i en så pass liten stad som Luleå är deras inarbetade namn 

och återkommande affärer det sättet de använder för att skapa en medvetenhet kring sitt 

företag. Öystilä säger vidare att intresset för företaget skapas genom bland annat 

reklamutskick. Öystilä menar dock att det bästa sättet för att skapa intresse är genom 

personliga rekommendationer. Han ger oss ett exempel där en gammal kunds barn kom till 

Husaffären för att sälja sitt hus, vilket han tyckte var ett lysande exempel på en bra relation. 

 

För att skapa relationer i ett första skede lägger Husaffären störst vikt på telefonsamtal. 

Öystilä menar att de inte använder sig så mycket av e-mail men att det förekommer. Han vill 

dock poängtera vikten av den personliga kontakten ett telefonsamtal ger. Han menar att det är 

väldigt viktigt för Husaffären att ha en personlig kontakt med sina kunder. Öystilä menar att 

ett enskilt telefonsamtal som går dåligt kan inverka negativt på hela relationen. Att döma av 

hans reaktion på frågan framgår det att det inte är önskvärt med dåligt avslutade telefonsamtal 

eftersom de kan sprida en negativ stämning över relationen.  

 

För att sälja in produkten gör Husaffären en gratis försäljningsvärdering utan förpliktelser för 

kunden. De har även prövat på att erbjuda kunderna flyttstädning och flytthjälp men det har 

inte fungerat särkilt bra och de har därför slutat med sådana tjänster. Om Husaffären dock inte 

har uppfyllt det de sålt in, exempelvis flyttstädning (som de inte längre arbetar med) finns 

möjligheten att sänka arvodet säger Öystilä. Dock tar de inte på sig ansvaret för om en 

flyttstädning genomförts dåligt även om kunden är missnöjd med städningen. Målsättningen 

är enligt Öystilä att alltid lösa en konflikt om en sådan skulle uppstå. Han ger inget konkret 

exempel på hur det skulle kunna gå till, utan menar att man får se till varje enskild situation 

och ta det därifrån. Målsättningen är i alla fall att kunden alltid ska bli nöjd. Öystilä säger 

dock att han tror att de helt klart uppfyller kundens förväntningar om han ser det generellt sett 

utifrån kundens perspektiv. Han säger att han tror att kunden förväntar sig att saker sköts 

korrekt, snyggt och till ett bra pris. Öystilä tar även upp vikten av rekommendationer här och 

menar på att rekommendationer är som ett kvitto på en lyckad relation.  

För att kundens upplevelse av kvalitet skall bli så bra som möjligt försöker Husaffären ha 

mycket kontakt med sina kunder. Han tar upp exempel på kunder som inte har haft kontakt 
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med sina mäklare och menar på att även om man inte har något att säga är det viktigt att höra 

av sig ändå. Det är även vikigt att säga vad som inte har hänt. Störst kontakt sker enligt 

Öystilä i början av affären. Öystilä säger senare i intervjun att om det exempelvis uppkommer 

fel i fastigheten hjälper de självklart till att kontakta berörda parter. De kan även 

rekommendera bra hantverkare. Han säger att det är ”skitviktigt” att inte bara säga ”köpt är 

köpt” utan att ställa upp efter avslutad affär. Öystilä tillägger även efter intervjun att de inte 

skyltar med att priset sänks eller att objektet sätts ut för visning igen eftersom det kan skapa 

en negativ uppfattning hos kunderna enligt Öystilä. 

 

Öystilä säger att de använder sig av telefon, sms och e-mail otroligt mycket i sin interaktion 

med kunderna och han tror att det är på det här viset i hela branschen. Störst vikt lägger 

Husaffären dock på den personliga kontakten via telefon. Husaffären lägger även stor vikt vid 

internetannonsering. Öystilä säger att de träffar kunderna personligen mest i början, under 

intaget, och sedan under sista fasen precis innan eller i samband med avslut (köpekontraktet) 

samt likvidavräkningstillfället. I övrigt blir det mest telefonkontakt. Öystilä säger att genom 

att vara tillgänglig och tala med sina kunder och hålla dem uppdaterade menar han att de visar 

sitt engagemang i deras affär. Han återkommer här till det som sagt tidigare om vikten av att 

hålla kontakten med sina kunder. Han tar här upp ett skräckexempel på en försäljning där 

mäklaren inte hörde av sig på flera månader. Öystilä säger också att de inte lägger mindre vikt 

vid objekt med ett lägre pris. Det är samma process som man går igenom oavsett pris på 

slutaffären. Han menar på att om de säljer många ettor blir ju årets totala siffror goda ändå. 

 

Husaffären lägger stor vikt vid att vidareutbilda sin personal säger Öystilä. Efter 34 år i 

branschen utbildar även han sig kontinuerligt för att hålla sig ajour. Utbildningarna ges oftast 

av branschorganisationerna som fastighetsmäklare än anslutna till. Husaffären är ansluten till 

organisationen som heter Mäklarsamfundet.  

 

Öystilä säger att alla fastighetsmäklare är inriktade på att skapa nya kontakter, men att 

Husaffären har ändrat sitt synsätt från att ha lagt fokus på att skapa nya relationer till att vårda 

de befintliga. De har på senare tid flyttat fokus från att skapa nya relationer till att vårda de 

redan existerande relationerna. Anledningen till det säger Öystilä är att det tar mycket tid att 

skapa nya relationer. Han menar även på att man redan gått igenom den första fasen där man 

lär känna varandra, med befintliga kunder och sparar därför tid och möda. Han menar att om 

tiden tryter kan det vara svårt att engagera sig så mycket i att skapa den personliga kontakten. 

Han menar även på att om man har en nöjd kund kommer de ofta tillbaka vilket Husaffären 

hoppas på. Han menar på att om kunderna har trivts med Husaffären så har de redan en 

existerande relation som de kan bygga vidare på. Saker som används för att vårda relationerna 

är att de exempelvis skickar julkort till sina kunder. Men det är inte tillräckligt utan de måste 

hålla en personlig kontakt med sina tidigare kunder. Öystilä poängterar att de börjat med det 

här nyligen och att de kommit underfund med att de måste knyta kunden till sig på något sätt. 

Han säger också att man måste ha en relation eftersom det kan komma följdaffärer inom tre år 

som då är vikiga att fånga upp. 
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4.1.2 Vårdandet av relationerna 

Öystilä säger att de frågar kunderna om de har trivts med Husaffären för att försöka utvärdera 

om kunderna är nöjda . Han menar att det är viktigt då många mäklare bara lämnar nycklarna 

och inte hör av sig. Han menar även på att det är vikigt att identifiera vad kunden blivit 

missnöjd med för att kunna åtgärda det. Ofta är det så att kunden känner sig missnöjd på 

grund av fel i fastigheten som inte mäklaren har någon kontroll över. Han menar på att det 

inte beror på fel i pappersarbetet eller liknande. Dock uppmärksammar de inte kunden på att 

det ligger utanför mäklarens kontroll. Han tar här ett exempel på en köpare som saknade en 

stege som skulle ingå i affären. Köparen ringer till Öystilä och är missnöjd varpå Öystilä 

ringer upp säljaren och frågar om stegen. Det visar sig vara ett missförstånd och Öystilä ringer 

tillbaka till köparen och säger att säljaren skall komma förbi med stegen. Öystilä vill med det 

säga att han tycker det är bättre att han ringer till säljaren än att köparen skall ringa och 

riskera att använda fel ordval. 

 

På Husaffären har de inte avsatt speciella tider för att vårda relationer utan arbetsbelastningen 

är det som bestämmer hur mycket tid man kan lägga på att exempelvis ringa gamla kunder 

enligt Öystilä. Vissa tider är det mycket att göra och då har de inte tid att vårda relationer och 

vissa perioder har de hur mycket tid som helst. De avsätter inte heller en specifik summa från 

varje arvode till att vårda relationen. Men de sysslar dock med en del sponsring även om det 

är ytters blygsamt enligt Öystilä. Han menar att gåvan eller sponsringen måste stå i relation 

till affärens värde. Han menar på att det inte räcker med en penna och att det inte står i 

relation till vad man har betalat för mäklartjänsten. De har dock tryckt kepsar och köpt in 

pennor och hålslagare som de delar ut till de som besöker kontoret.  

 

Öystilä säger att de på Husaffären inte har någon specifik mall för hur de vårdar sina 

relationer. Efter att ha förtydligat frågan framkommer det dock att de har det. De ringer 

exempelvis upp inom ett par tre veckor efter avslutad affär för att se hur de trivs och om allt 

har gått bra. Tidigare i intervjun har Öystilä även sagt att de skickar julkort till sina kunder.   

 

Till en början blir Öystilä restriktiv när vi frågar om de erbjuder kunderna tjänster utöver 

själva mäklartjänsten och säger att det får man inte göra, med hänvisning till 

fastighetsmäklarlagen. När han har fått frågan förtydligad, då vi poängterar att det inte rör sig 

om tjänster de tar betalt för, ändrar han dock uppfattning och säger att Husaffären gör det. Då 

säger han att de kan rekommendera besiktningsmän, hantverkare och flyttfirmor men 

poängterar att de inte tar någon ersättning för det.  
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4.2 Intervju med Lars-Åke Källhammer - HusmanHagberg 

 
På HusmanHagberg arbetar sju stycken varar fyra fastighetsmäklare. Lars-Åke Källhammer är 

ensam ägare och har arbetat som fastighetsmäklare i 30 år, och som franchisetagare inom 

HusmanHagberg kedjan i 5 år. Källhammers roll på företaget är fastighetsmäklare och 

kontorschef.  

 

4.2.1 Byggandet av relationerna 

Källhammer säger att för att skapa en medvetenhet för HusmanHagberg så har de gjort en mix 

av olika åtgärder. Det viktigaste för medvetenheten är dock att skapa sig ett bra rykte och han 

betonar vikten av att få goda rekommendationer. De har även köpt tid i TV-4 Norrbotten där 

de bland annat marknadsför de anställda personligen och generell varumärkesbyggande 

reklam för företaget. De har också gått in som vädersponsor för att bygga varumärket. Han 

talar också om när han bytte till HusmanHagberg och problematiken vid bytet till just namnet 

HusmanHagberg, då Källhammer inte behöll sitt egna namn i loggan. Källhammer berättar 

här att de, för att skapa intresse, använder sig av tekniken ”Farming”. Källhammer säger att 

genom att berätta för det närliggande området hur mycket de nyligen sålda fastigheternas 

köpeskilling så blir de boende uppmärksammade på hur mycket deras egna fastigheter kan 

vara värda. Sen talar Källhammer också om att det är viktigt att hålla många visningar för att 

så många kunder som möjligt blir exponerade för namnet Källhammer och HusmanHagberg 

vilka han ser som varumärken. 

 

Källhammer talar både om kvantitet och om kvalitet när det kommer till att skapa relationer i 

ett första skede. Att tala med så många personer som möjligt tillsammans med ett kvalitativt 

budskap är det bästa. Han menar att om en person bara sett eller talat som hastigast med 

mäklaren känner personen också en bättre kontakt till honom och väljer således troligen denne 

mäklare vid nästa köp eller försäljning. ”Slaget vid köksbordet” är det viktigaste steget i att 

bygga relationen, här måste man lägga stor vikt menar Källhammer eftersom om man inte får 

uppdraget finns det inget att bygga vidare på. 

 

När det kommer till hur de använder teknologi säger Källhammer att mailtrafiken i huvudsak 

är svar på frågor gällande objekt som ligger ute på internet. HusmanHagberg använder sig 

också av e-mail när de skickar ut sina kvalitetskontroller efter avslutad affär. Den personliga 

kontakten som ett telefonsamtal är oerhört viktig och han menar att e-mail och sms är ganska 

”dött”. Källhammer säger att i ett e-mail eller sms går det inte att uppfatta lika mycket som i 

ett telefonsamtal. Källhammer säger att ett dåligt telefonsamtal, det får bara inte hända och det 

ska heller inte hända. Han menar på att negativa samtal kan komma från den som kom tvåa i 

budgivningen och inte fick objektet. Källhammer menar att de använder sig av teknologin i 

olika faser av säljprocessen. De använder sig exempelvis av sms när budgivningen blir snabb 

eller så stor att de inte kan hålla kontakten via personliga telefonsamtal med alla parter. Det 

här säger dock Källhammer att de alltid försöker göra med dem som ligger högst i 

budgivningen. Källhammer berättar att det alltid finns för lite tid att göra saker på men tack 

vare tekniken underlättas deras arbete med kundrelationer.  
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När HusmanHagberg skall sälja in sig för kunden använder de sig främst av statistik. Siffrorna 

berör allt från priserna för området, K/T tal, konkurrenternas pris per kvadratmeter för att visa 

hur det sett ut historiskt. Att kunna påvisa att man gjort ett bra resultat och verkligen kunnat 

sälja fastigheter för höga summor är viktigt för att kunna få kunden med sig enligt 

Källhammer. Det som många säljare dock är missnöjda med är slutpriset enligt Källhammer. 

Säljaren hoppades på att få ut mer genom sin fastighet. För att kunna undvika det är det därför 

viktigt att föra en aktiv dialog med säljaren, där man förklarar spekulanternas funderingar 

säger Källhammer. Köparen å andra sidan är ofta missnöjd på grund av fel i fastigheten. Det 

försöker HusmanHagberg hjälpa till att avhjälpa så fort som möjligt genom att kanske skicka 

ut en besiktningsman som kan titta på skadorna eller felen. Källhammer säger också att om 

det uppstår problem så bör man träffas personligen och sätta sig ner och diskutera igenom 

problemen. Han säger att han tror att de allra flesta problemen beror på brist i kommunikation 

och missförstånd. Han säger också att HusmanHagberg har väldigt nöjda kunder och tar upp 

NKI, nöjd kund index, och berättar att de ligger högt på den listan. Däremot vet inte 

Källhammer hur många fastighetsmäklare som använder sig av ett sådant mått. Men han vill 

genom att visa hur högt NKI HusmanHagberg har visa att de lever upp väl till de löften 

kunden har givits. 

 

Källhammer menar att vara noga och göra allt riktigt från första början gör att kunden 

upplever en hög kvalitet. Källhammer menar att en bra bas är att ha så kompletta 

beskrivningar som möjligt med bra bilder och vara tydlig. Som exempel bifogar 

HusmanHagberg alltid bostadsrättsföreningens årsredovisning i samband med beskrivningen 

av objektet. Fortlöpande information till de spekulanter som är aktiva i budgivningen och att 

ha en personlig kontakt med alla parter är också moment som anses vikiga. Källhammer 

försöker också hjälpa kunden i hur deras hem ska visas upp på visningar, som att exempelvis 

plocka bort blommor för att få in mer ljus. Det menar Källhammer visar att de är engagerade 

vilket även visas genom de personliga kontakterna som de har med sina kunder. Han brukar 

exempelvis lämna en lapp på köksbordet där han talar om för säljaren hur många som varit på 

visningen. 

 

Källhammer säger också att de utbildar sig genom att gå tre stycken obligatoriska kurser varje 

år. De har även två kickoffer med HusmanHagberg kedjan där de går på föreläsningar och har 

workshops. Utöver dessa tillfällen har de inte tid att gå några andra kurser. 

 

Källhammer säger att det viktigaste är att vårda relationerna till sina kunder.  Han menar att 

med en nöjd kund är det nästan bara en tidsfråga innan det blir affär igen. Han talar även här 

om vikten av att ha en god relation eftersom det kan generera fler kunder genom goda 

rekommendationer. Genom att lägga fokus på att vårda relationerna till befintliga kunder 

menar Källhammer att dessa kan generera fler nya kunder genom rekommendationer.  
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4.2.2 Vårdandet av relationerna 

För att undersöka om kunden är nöjd efter avslutad affär får kunderna enligt Källhammer fylla 

i en blankett och genom den tar HusmanHagberg fram ett NKI-index. Enkäterna är anonyma 

och skickas ofta ut automatiskt via e-mail. Han säger också att de har ett kontaktsystem som 

påminner fastighetsmäklarna om att kontakta kunderna för att se om de är nöjda eller inte. När 

de kontaktar kunderna menar Källhammer att de även vårdar relationerna till kunderna. 

Källhammer säger också att han tror att HusmanHagberg är den enda fastighetsmäklaren som 

använder sig av just NKI. Han säger dock att bland de företag som använder sig av NKI ligger 

just HusmanHagberg väldigt högt. 

 

Källhammer säger att det inte avsätts någon speciell tid för att vårda relationerna, utan det 

görs när det finns tid över från den dagliga verksamheten. Genom det automatiska systemet 

blir mäklarna påminda om att ringa sina kunder. Det menar Källhammer att de skall ha gjort 

innan dagen är slut. Och eftersom kunden inte vet att de skall bli uppringda behöver mäklarna 

inte sätta någon speciell tid för när de skall ringa heller. Källhammer säger också att om det 

finns tid och man råkar vara i området stannar han gärna till och frågar hur det har gått och 

om allt är bra. De lägger inte heller in någon speciell del av arvodet i att vårda relationen utan 

Källhammer säger att överskottet går in som vanligt i företaget och en del av det används till 

att vårda alla relationer. Men de har inte något speciellt system för fördelning av arvodet på 

kunderna. HusmanHagberg använder sig inte heller av sponsring längre eftersom Källhammer 

menar att det blev för stor efterfrågan och de var tvungna att sluta med det. Han säger lite 

skämtsamt att de hade behövt anställa en person på heltid som bara sa nej till alla 

förfrågningar om sponsring. Däremot säger han att de sysslar med att skicka ut vykort och 

dela ut mindre gåvor i form av merchandise som kepsar och pennor.  

 

Källhammer säger att det finns en speciell handbok framtagen för hur kedjans medlemmar 

och anställda ska bete sig i kundsituationer. De har även automatiserade system för att 

påminna om när det är dags att kontakta kunder för att vårda relationen. De samarbetar även 

en del med banker där de kan erbjuda bra räntor i Handelsbanken och SEB. Det finns även en 

del kunder som efter att ha renoverat huset kommer tillbaka till HusmanHagberg för att få 

huset värderat igen för att kunna lägga om sina lån enligt Källhammer.  
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5 Fallstudieanalys 

Följande kapitel behandlar beskrivningen för hur empiri och teori hänger 

samman. Svar på forskningsfrågor kommer också att presenteras i slutet 

av kapitlet.  

5.1 Bygga relationer  

 

HusmanHagberg och Husaffären använder sig båda av reklam i olika medier. Direktreklam 

till kunderna och tidningsannonser verkar vara ett generellt sätt att skapa medvetenhet. Valet 

av att annonsera i dagspressen kan motiveras med Littlefield, Bao och Cooks (2000) 

resonemang om att kunders benägenhet att söka fastighetsrelaterad information ökar om de är 

medvetna om utbudet. Skillnaden mellan de båda fallen är att HusmanHagberg även använder 

sig av TV-reklam vilket Husaffären inte gör. Båda betonar dock vikten av ett gott rykte som 

kan kopplas samman med Kotler och Kellers (2006) Word of Mouth teori som ett sätt att 

skapa medvetenhet enligt de första stegen i Jobbers (2004) AIDA-modell. Enligt AIDA-

modellen, och då i steget awareness, beskrivs just reklam som ett bra sätt att skapa 

medvetenhet för sin produkt eller tjänst. Det är helt i enlighet med vad både HusmanHagberg 

och Husaffären gör idag. Ett annat sätt för att skapa medvetenhet är enligt Lars-Åke 

Källhammer på HusmanHagberg att hålla många visningar som möjligt för att på det sättet 

komma i kontakt med så många människor som möjligt.  

 

Både Husaffären och HusmanHagberg använder sig helst av telefonkontakt vid sin interaktion 

med kunderna i de olika akterna. Enligt Holmlund och Strandviks (1999) modell över 

relationsskapande tar hon upp just telefonsamtal som ett exempel på interaktionsmedel i de 

olika handlingarna. Källhammer på HusmanHagberg menar att ”slaget vid köksbordet” är det 

vikigaste att vinna för att kunna skapa en relation med kunderna. Enligt Holmlund och 

Strandvik är ”slaget vid köksbordet” en episod som föregåtts av ett antal handlingar. 

Källhammer menar att även han att en personlig kontakt är viktigt utöver en omfattande 

telefonkontakt. Både Öystilä och Källhammer säger att ett dåligt telefonsamtal kan skada hela 

relationen. Det här står inte i linje med vad Holmlund och Strandvik säger. De menar att en 

negativ handling inte bör inverka negativt på hela relationen.  

 

Trots att båda respondenterna säger att telefonsamtal och en personlig kontakt är det 

viktigaste i att skapa relationer framkommer det dock att de använder sig av sms vid 

budgivningen, kundregister och nöjdhetsenkäter via e-mail. Det stämmer även överens med 

vad Wang, Tang, Wong och Liu (2007) säger om hur en professionell fastighetsmäklartjänst 

ska vara uppbyggd.  

 

När vi tog upp frågan om vilka löften som ges svarade fastighetsmäklarna att de främst tar 

upp historisk statistik över vilka priser de fått ut för husen de förmedlat. Husaffären hävdar på 

sin hemsida att det lönar sig att anlita dem, eftersom de i snitt får ut ett pris på 9 % mer än 

genomsnittet. Men att visa historisk statistik kan inte ses som ett löfte utan är enbart ett kvitto 
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på vad marknaden ansåg att huset var värt vid det tillfället. Däremot borde statistiken ge en 

fingervisning om vad marknaden är villig att betala om siffrorna är aktuella. Författarna till 

den här studien tycker dock att det kan klassas som ett löfte enligt Grönroos (1996) teori om 

kundrelationslivscykeln. Eftersom både HusmanHagberg och Husaffären använder det som 

argument för att få ett positivt köpbeslut i att använda just deras fastighetsmäklartjänst.  

 

När det handlar om att uppfylla det som sålts in framkommer det att Öystilä och Källhammer 

agerar lite olika. Öystilä ger ett exempel på att om en kund är missnöjd med en flyttstädning 

som Husaffären anordnat kan han till exempel sänka arvodet för att kunden skall känna att 

Husaffären tar ansvar för situationen och att de inte skall få en dålig relation. Öystiläs 

exempel går i enlighet med Ndubisis (2007) modell där förtroende är en faktor för att skapa 

kundlojalitet. Källhammer säger dock att om en kund är missnöjd är det oftast på grund av 

slutpriset. Det visar på att löften som HusmanHagberg ger, inte alltid infrias. Det är då inte 

förenligt med Grönroos (1996) teori om att löften som ges under köpprocessen måste också 

infrias under konsumtionsprocessen. Det är inte heller förenligt med Ndubisis resonemang om 

förtroende som en faktor för att skapa en lojal kund. Källhammers sätt att hantera 

problematiken med en missnöjd kund genom att sätta sig ner och diskutera igenom problemen 

kan dock anses vara förenligt med Ndubisis teori om kundlojalitet och förtroende som en 

faktor.  

 

När Källhammer och Öystilä tänker sig situationen ur kundens perspektiv tror de sig ha levt 

upp till de löften som getts. Källhammer motiverar det här med att enligt de NKI mätningar 

som utförts har HusmanHagberg 90 % nöjda kunder, resultatet publiceras på 

HusmanHagbergs hemsida. Anmärkningsvärt är dock det som Källhammer säger om att de, 

enligt hans vetskap, är de enda i branschen som använder NKI. Husaffären använder sig inte 

av automatiska system på samma sätt som HusmanHagberg vilket kan tyda på en minskad 

professionalism i Husaffärens fastighetsmäklartjänst enligt Wang, Tang, Wong och Liu 

(2007). Öystilä tar precis som Grönroos (1996) och Carlos, Garcia, Tena, och Monzonis 

(2006), upp vikten av god Word of mouth som ett kvitto som att kunden är nöjd. Grönroos 

(1996) säger också att om kunden anser att löftena infriats anser kunden också att denne har 

fått en acceptabel kvalitet på tjänsten. Eftersom HusmanHagbergs NKI-mätningar visar på 

hög kundnöjdhet kan det visa på att de löften som HusmanHagberg ger också infrias. Värt att 

notera är att de trots allt bara har 90 % nöjda kunder, vad de övriga 10 % finns det ingen 

vetskap om. HusmanHagbergs kontroll av kundnöjdheten är i enlighet med Kotler och Kellers 

(2006) teori om efterköpsbeteende där de talar om vikten av att kontrollera tillfredsställdheten 

hos kunden efter köpet. 

 

Att få kundens upplevelse av kvaliteten på tjänsten så bra som möjligt försöker 

HusmanHagberg att ha en så bred informationsbas som möjligt till både säljare och köpare. 

Det här beteendet är förenligt med Ndubisis (2007) modell över kundlojalitet där både 

förtroende och engagemang, men även kommunikation faller in. Även Husaffären tar upp 

vikten av att vara engagerad och hålla en kontinuerlig kontakt, samt att hjälpa till efter 

avslutad affär vilket även det är i enlighet med Ndubisis modell om hur man skapar en lojal 
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kund. Att kundlojaliteten sätts i fokus i relationsbyggandet stärks med hjälp av Carlos, Garcia, 

Tena, och Monzonis (2006) resonemang rörande just kundlojalitet. 

 

Att skapa en bra och professionell fastighetsmäklartjänst handlar enligt Wang, Tang, Wong 

och Liu (2007) delvis om att använda sig av en bred teknologisk plattform. Det gör både 

HusmanHagberg och Husaffären. De båda poängterar även här vikten av den personliga kon-

takten även om den sker via telefon de allra flesta gånger. HusmanHagberg använder sig 

mycket av exempelvis sms vid budgivningen. Det som HusmanHagberg trycker mest på är att 

tekniken underlättar för dem när de underhåller sina kundrelationer under konsumtionsproces-

sen vilket kan innebära att kunden uppfattar de som mer engagerade enligt Ndubisis (2007) 

teori. Husaffären däremot tillämpar en mer personlig kontakt för att visa sitt engagemang. De 

tror mer på det personliga mötet som Öystilä på Husaffären hävdar ger en bättre grund för att 

kunden skall kunna sprida god word of mouth. 

 

Enligt Wang, Tang, Wong och Liu (2007) är kunskaper och färdigheter den andra plattformen 

som utgör en professionell fastighetsmäklartjänst. Både HusmanHagberg och Husaffären ut-

bildar sig kontinuerligt för att hålla sig uppdaterade.  

 

När det kommer till att hantera konflikter agerar HusmanHagberg och Husaffären relativt 

liknande. Båda vill sätta sig ner och tala igenom de problemen som uppstått för att man så fort 

som möjligt kan lösa dem. Ndubisi (2007) skriver att de tre faktorer som tidigare behandlats i 

det här kapitlet tillsammans med konflikthantering utgör grunden för skapandet av en lojal 

kund. Deras agerande faller även inom ramen för Ndubisis resonemang om engagemang som 

en bidragande faktor till en lojal kund. Både HusmanHagberg och Husaffären säger att de tror 

att tillgänglighet och en personlig kontakt visar engagemang från deras sida. 

HusmanHagbergs agerande stämmer helt överens med vad som står att läsa om företagets 

grundsyn på deras hemsida. 

 

När både Öystilä på Husaffären och Källhammer på HusmanHagberg säger att de arbetar 

främst för att vårda befintliga relationer, agerar de i enlighet med Grönroos (1996) och 

McNaughton, Osborne och Imrie (2002) som menar på att det är dyrare att skapa nya kunder i 

jämförelse med att behålla de gamla. De säger också att en god relation till en kund kan 

genom rekommendationer från denne skapa en ny kund vilket stämmer överens med Kotler 

och Kellers (2006) och även Carlos, Garcia, Tena, och Monzonis (2006) diskussioner rörande 

word of mouth.  
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5.2 Vårda relationer 

 

Som en del i att vårda relationen måste man enligt Kotler och Keller (2006) kontrollera och 

följa upp kunden efter avslutad affär. Det gör både HusmanHagberg och Husaffären. 

HusmanHagbergs agerande med automatiskt utskickade enkäter ligger också mer i linje om 

vad Wang, Tang, Wong och Liu (2007) säger om att använda tekniken än vad Husaffärens 

telefonuppföljning gör. Om det då visar sig att kunden är missnöjd agerar HusmanHagberg 

och Husaffären ganska liknande. Båda säger att det är viktigt att identifiera problemet så tidigt 

som möjligt för att kunna åtgärda det. Det kan sammankopplas med vad Kotler och Keller 

(2006) säger att om kundens ansträngningar är mindre än det upplevda värdet får kunden 

också en större upplevd nytta vilket är avgörande för valet av ett återköp. 

 

Varken Husaffären eller HusmanHagberg avsätter inte någon speciell del av arvodet utan 

använder en del av den totala vinsten för att vårda relationen. Deras agerande går i linje med 

vad McNaughton, Osborne och Imrie (2002) visar i sin modell om marknadsorienterat 

värdeskapande. Inte heller avsätter Källhammer på HusmanHagberg eller Öystilä på 

Husaffären någon speciell tid för att vårda relationerna utan det görs i den mån det finns tid. 

HusmanHagberg har i motsats till Husaffären det automatiska systemet som är enligt 

Källhammer är tidsbesparande, vilket är i enlighet med vad Wang, Tang, Wong och Liu 

(2007) talar om gällande teknologi som en byggsten till att leverera en professionell 

fastighetsmäklartjänst. När det kommer till sponsring och att dela ut give aways säger både 

HusmanHagberg och Husaffären att de är ytterst sparsamma med det men att det förekommer. 

Här kan en koppling ses till McNaughton, Osborne och Imrie (2002) och deras modell om att 

lägga in en del av vinsten i att vårda relationerna. HusmanHagberg har förutom sitt 

automatiska systemet även en handbok för att guida fastighetsmäklarna i sitt arbete. Den här 

handboken, tillsammans med det automatiska systemet, utgör en mall för hur anställda på 

HusmanHagberg skall vårda deras relationer. Ett sådant beteende kan tolkas som ett sätt att 

styra och samordna organisationen som enligt Wang, Tang, Wong och Liu (2007) utgör en 

viktig del i den professionella fastighetsmäklartjänsten. Husaffären har ett liknande 

tillvägagångssätt men det sker dock helt manuellt.  

 

För att öka kundens upplevda värde, som Kotler och Keller (2006) talar om, kan vissa 

fastighetsmäklare erbjuda rabatterade lån i olika banker. Banksamarbeten förekommer för 

både HusmanHagberg och Husaffären. Öystilä på Husaffären nämner det dock inte i intervjun 

utan genom triangulering har informationen inhämtats från deras hemsida. HusmanHagbergs 

banksamarbete kan utifrån Kotler och Kellers teori om upplevt kundvärde tolkas som ett 

försök att knyta kunden till sig. Ett exempel på vårdande av relationen och att kunden kan få 

ett högre upplevt värde av tjänsten är det som Källhammer tar upp om återkommande kunder 

som renoverat och vill få en ny värdering så att de kan lägga om sina lån. 
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5.3 Svar på forskningsfrågorna; 

 

5.3.1 Hur bygger fastighetsmäklare upp relationer till sina kunder? 

Fastighetsmäklare använder sig mycket av reklam genom olika media för att skapa 

medvetenhet i ett första skede. Det kan urskiljas tydliga tendenser på att den personliga 

kontakten anses som väldigt viktig i att bygga upp relationer till sina kunder. 

Fastighetsmäklare försöker också att vara så sakliga som möjligt och ge en så bred 

information som möjligt för att skapa ett större förtroende från kundens sida. Att alltid vara 

tillgänglig och visa engagemang för sina kunders affärer är också viktigt för att bygga en god 

relation till sina kunder. För att bygga relationer till nya kunder använder sig 

fastighetsmäklare väldigt mycket av rekommendationer från redan etablerade kunder.   

 

5.3.2 Hur vårdar fastighetsmäklare relationer till sina kunder?  

Fastighetsmäklare är noga med att följa upp efter avslutad affär för att kontrollera om kunden 

är nöjd samt att åtgärda eventuella problem så fort som möjligt för att kunden skall bli nöjd. 

Fastighetsmäklare använder sig inte i så stor utsträckning av sponsring och liknande åtgärder. 

Det som förekommer är dock enstaka mindre gåvor som ett tecken på uppskattning från 

fastighetsmäklarens sida. Fastighetsmäklare har satt vårdandet av relationerna i system utifrån 

fastställda mallar som förenklar fastighetsmäklarnas arbete med att vårda relationerna. Efter 

avslutad affär kan fastighetsmäklare även erbjuda reducerat pris på sina värderingar av 

kunders hus för att vårda den etablerade relationen. Det förekommer också att 

fastighetsmäklare använder sig av rabatterade banklån som en del i att få en mer tillfredsställd 

kund. 
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6 Slutdiskussion 
 

Fastighetsmäklare lägger väldigt stor vikt vid att bygga, men främst att vårda sina relationer. 

Det som är anmärkningsvärt är hur stor vikt fastighetsmäklarna lägger vid word of mouth. De 

förlitar sig väldigt mycket på att gamla kunder skall rekommendera dem för att kunna bygga 

relationer med nya kunder. Att bli rekommenderad är nog den bästa reklamen och expone-

ringen för en potentiell kund mäklaren kan få, om personen som rekommenderar är någon de 

har förtroende för. Att använda word of mouth på en sällanköpsmarknad kan nog vara den 

mest lämpliga strategin att använda eftersom det är långt mellan varje fastighetsaffär för kun-

derna och det är mycket pengar det handlar om så att få råd av någon kan vara den avgörande 

faktorn i valet av fastighetsmäklare. Att använda sig av den här taktiken är antagligen något 

som de allra flesta fastighetsmäklare gör. Att dra generella slutsatser av två fallstudier på en 

begränsad marknad som Luleå är dock svårt om inte omöjligt. Men att förlita sig enbart på 

word of mouth kan vara riskabelt för fastighetsmäklare. Eftersom fastighetsmäklartjänsten är 

en förmedlingstjänst där mäklaren inte har något ansvar för fel i själva huset kan det bli pro-

blematiskt då de allra flesta missnöjda kunder är missnöjda med just huset de köpt, alltså att 

det är något fel i fastigheten. Det här kan de i diskussioner med bekanta framställa som att det 

är något som mäklaren bär ansvaret för när det i själva verket kan vara kundens egen under-

sökning som är bristfällig. Det här kan de bekanta tolka som att mäklaren inte är en pålitlig 

person och om mäklaren då är verksam på en liten marknad kan dålig word of mouth vara 

förödande för mäklarens rykte och affärer. Det är svårt för mäklaren att kontrollera och styra 

den här typen av information. Det är problematiskt för mäklaren att rätta till det dåliga ryktet 

eftersom han oftast inte vet vem källan är. Personerna som blivit exponerade för en dålig 

word of mouth är antagligen inte heller personer som ens överväger att använda sig av just 

den mäklaren varpå mäklaren får än större svårigheter att korrigera den felaktiga 

informationen. Mycket av de missförstånd som uppstår beror på brister i kommunikationen 

vilket fastighetsmäklare försöker undanröja med hjälp av en god, ärlig och personlig kontakt. 

På det här sättet visar fastighetsmäklarna engagemang som troligen uppskattas av kunden 

vilket leder till att relationen byggs starkare.  

 

Ärlighet är då alltid en oerhört viktig byggsten i en bra relation. Något som kan tyckas lite 

motsägelsefullt är att vissa fastighetsmäklare använder sig av historiska data om 

försäljningspriser vid intaget för att visa för kunderna varför de skall välja just den mäklaren. 

När sedan fastighetsmäklare anger just slutpriset som en faktor som många kunder är 

missnöjda med måste det ses som att fastighetsmäklaren inte har levt upp till sina givna 

löften. Problemet här är att fastighetsmäklaren bygger upp relationen på förtroende som 

mäklaren vill ska generera god word of mouth efter avslutad affär, vilket istället kan ge 

motsatt effekt. 

 

Det är även anmärkningsvärt att fastighetsmäklare har gått över till att lägga mer fokus på att 

vårda relationen till gamla kunder. Eftersom de arbetar på en sällanköpsmarknad kan det vid 

en första anblick tyckas märkligt att inte fokusera på att skaffa nya kunder då det kan vara 

långa tidsperioder mellan återköpen, om det överhuvudtaget blir några. Anledningen till 
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agerandet är att de vill få kunden att rekommendera dem vidare genom att ha en god relation 

till kunden. Det är självklart inte den enda åtgärden fastighetsmäklare vidtar för att skaffa nya 

kunder men säkerligen den mest effektiva.  

 

Slutligen kan det konstateras att fastighetsmäklare lever på sitt goda rykte. 

 

6.1 Teoretiskt bidrag 

 

Med studien anser författarna att de hjälpt till att skapa en större medvetenhet kring hur 

fastighetsmäklare arbetar med sina kundrelationer. Det har framkommit att fastighetsmäklare 

fokuserar mycket på att få kunderna att rekommendera dem vidare och utformar därför sitt 

relationsbyggande utifrån det. Då det finns lite studier gjorda på området kan det här bidraget 

öka medvetenheten om hur fastighetsmäklare arbetar med sina kundrelationer. 

 

6.2 Förslag till fortsatta studier 

 

Det som skulle vara intressant att undersöka djupare är hur det agerande som 

fastighetsmäklarna använder sig av tas emot av kunderna. En fråga som uppkommer med 

anledning av resultatet i studien är om kunden är medveten om det faktum att 

fastighetsmäklaren vårdar deras relation, inte för att i första hand skapa ett återköp utan, för 

att bli rekommenderad vidare. Hur uppfattas dessa åtgärder av kunderna? Kan det kanske 

finnas andra tillvägagångssätt som kunderna skulle uppskatta mer? Det skulle även vara 

intressant att titta närmare på hur könsvariabeln kan spela in på hur fastighetsmäklare agerar i 

sina kundrelationer: är det någon skillnad om det är en kvinnlig kund eller en kvinnlig 

fastighetsmäklare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

29 Referenslista 

Referenslista   
 

Bejou, D., Ennew, C.T., & Palmer, A. (1998). Trust, ethics and relationship satisfaction. 

International Journal of Bank Marketing 16(4), 170-175. 

 

Carlos, J., Garcia, J., Tena, M., & Monzonis, J. (2006). Customer perceived value in banking 

services. International journal of bank marketing 24(5), 266-283. 

 

Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

 

Fastighetsmäklarlagen, SFS 1995:400. (2008). Lagboken. Stockholm: Norstedts.  

 

Galbreath, J. (2002). Success in the Relationship age: building quality relationship assets for 

market value creation. The TQM Magazine 14(1), 8-24. 

 

Grönroos, C. (1996).  Marknadsföring i tjänsteföretag.  Malmö: Liber. 

 

Grönroos, C. (2002). Service management och marknadsföring – en CRM ansats. Malmö: 

Liber. 

 

Gummeson, E. (1998). Relationsmarknadsföring: Från 4p till 30R. Malmö: Liber.  

 

Holmlund, M., & Strandvik, T. (1999). Perception configurations in business relationships. 

Management decision 37(9), 686-696. 

 

Jobber, D. (2004). Principles and practice of marketing. New York: Mcgraw hill. 

 

Kotler, P., & Keller, K.L. (2006). Marketing Management 12
th

 ed. New Jersey:  Prentice Hall.  

 

Littlefield, J.E., Bao, Y., & Cook, D.L. (2000). Internet real estate information: Are home 

purchasers paying attention to it? Journal of consumer marketing. 17(7), 575-590. 

 

McNaughton, R.B., Osborne, P., & Imrie, B.C. (2002). Market-oriented value creation in 

service firms. European Journal of Marketing 36(9), 990-1002.  

 

Mäklarsamfundet utbildning. (2006). Lärobok i fastighetsförmedling – ger en god insikt i 

förmedlingsuppdraget.  Solna: Mäklarsamfundet. 

 

Ndubisi, O.N. (2007). Relationship marketing and customer loyalty. Marketing intelligence & 

Planning 25(1), 98-106. 

 



 

30 Referenslista 

Schulte, K.W., Rottke, N., & Pitschke, C. (2005). Transparency in the German real estate 

market. Journal of Property Investment & Finance 23(1), 90-108.  

 

Trost, J. (2001). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 

 

Wang, M., Tang, B.C., Wong, S.W., & Liu, S.C. (2007). What we do and can do for a living – 

Expanding the role of the real estate profession. Journal of Property Investment & Finance 

25(5), 468-481. 

 

 

 

 

 

Dagens industri (2008) Utslagning väntas i mäklarbranschen. Hämtad 9 april, 2008 

Från: di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2008\01\31\267890&sectionid=undefined 

 

Husaffären (no date) Anlita Husaffären Det lönar sig!. Hämtad 16 maj, 2008 

Från: www.husaffaren.nu 

 

HusmanHagberg (no date) Vår grundsyn. Hämtad 16 maj, 2008  

Från: 

www.husmanhagberg.se/default.asp?parent=1&child=39&pageId=24&statisk=0&linkManag

erId=39 

 

HusmanHagberg (no date) Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. Hämtad 16 maj, 2008  

Från: www.husmanhagberg.se 

 

Mäklarsamfundet (2008) Faktablad med råd. Hämtad 10 april, 2008  

Från: www.maklarsamfundet.se/maklartemplates/Page.aspx?id=1647 

 

Mäklarstatistik (2006) Graf över prisutveckling. Hämtad 5 april, 2008 

Från: www.maklarstatistik.se/v/he/He_h.htm 

 

 

 

 

 

 

http://www.husaffaren.nu
http://www.husmanhagberg.se/default.asp?parent=1&child=39&pageId=24&statisk=0&linkManagerId=39
http://www.husmanhagberg.se/default.asp?parent=1&child=39&pageId=24&statisk=0&linkManagerId=39
http://www.husmanhagberg.se/default.asp?parent=1&child=39&pageId=24&statisk=0&linkManagerId=39
http://www.husmanhagberg.se
http://www.maklarsamfundet.se/maklartemplates/Page.aspx?id=1647
http://www.maklarstatistik.se/v/he/He_h.htm


 

 

Bilaga  
 

Intervjuguide  

 
Bakgrund 

 

- Antal anställda?  

- Antal ägare? 

- Din roll på företaget?  

 

Byggandet av relationerna 

 

- Hur skapar Ni en medvetenhet hos kunden för just Ert företag?  

- Hur skapar Ni ett intresse hos kunden för just Ert företag?  

- Hur arbetar Ni för att skapa relationer i ett första skede?  

o Lägger Ni stor vikt vid telefonsamtal och e-mail till Era nya klienter? 

o Hur ser Ni på dessa interaktioners enskilda resultat? Anser Ni att exempelvis 

ett telefonsamtal som avslutas dåligt inverkar negativt på hela relationen? 

 

- Hur ”säljer Ni in” produkten, vilka löften ges, till kunden under intagsfasen?  

- Om Ni inte uppfyller det Ni ”sålt in”, de löften Ni gett är det stor sannolikhet att 

kunden överväger att avsluta relationen. Hur gör Ni för att uppfylla det Ni ”sålt in”?  

- Om vi ser det ur kundens perspektiv, hur väl tror Ni att Ni har levt upp till de löften 

som getts? 

- Hur gör Ni för att kundens upplevelse av kvaliteten på tjänsten skall bli så bra som 

möjligt? 

- I hur stor utsträckning använder Ni er av teknologi (e-mail, telefon, fax osv) i Er 

interaktion med kunderna? 

- Arbetar Ni aktivt med att utveckla / utbilda Er och Er personal på det sociala 

samspelet med kunden? 

- Om det skulle uppkomma en konflikt med en kund, hur arbetar Ni då för att lösa den?  

- Hur visar Ni Era kunder att Ni är engagerade i deras affär?   

- Vad lägger Ni mest fokus på; att vårda de befintliga relationerna eller att skapa nya 

relationer?  

o Varför har Ni valt att lägga fokus på det? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vårdandet av relationerna 

 

- Undersöker Ni om kunden är nöjd efter avslutad affär? 

- Hur agerar Ni om kunden råkar vara missnöjd?  

- Använder Ni en del av arvodet till att vårda relationen? 

- Avsätter Ni tid, speciellt för att vårda relationer? 

- Gör Ni några andra ”relationsvårdande” åtgärder, ex. sponsrar någon kunds sons 

hockeylag etc 

- Har Ni någon mall för hur Ni vårdar relationer? 

o Ex. att alla kunder får en blomma till jul eller liknande? 

- Erbjuder Ni kunderna tjänster utöver själva mäklartjänsten för att knyta kunden till Er? 

o Ex. förmånliga lån i en specifik bank eller bra försäkringar i ett specifikt 

försäkringsbolag? 

 

 

Tack för din medverkan och tid.  


