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1. Inledning 
I det inledande avsnittet kommer läsaren att introduceras inför ämnet för att få en förståelse 
för problemet uppsatsen kommer att belysa. Bakgrunden leder till en fördjupad 
problemdiskussion vilken mynnar ut i uppsatsens problemställning. Syftet med uppsatsen 
kommer att presenteras samt studiens avgränsningar kommer att beskrivas. 

1.1 Bakgrund 
Fastighetsmäklarbranschen har fram till de senaste två åren konsekvent ökat i antal 
fastighetsmäklare varje år. Det har vuxit fram en hård konkurrens på marknaden och 
prognoser visar att antalet nyexaminerade fastighetsmäklare år 2014 kommer att vara högre 
än tidigare år (Mäklarsamfundet, 2014). Den procentuella ökningen i antalet registrerade 
fastighetsmäklare mellan 2003-2013 är ca 40 procent enligt Fastighetsmäklarinspektionens 
statistik (Fastighetsmäklarinspektionen, 2014). Det är samtidigt inte en expansion av 
marknaden eller ett konjunkturmässigt utslag som bidragit till det ökade antalet registrerade 
fastighetsmäklare. Ökningen har även bidragit till minskade antal försäljningar per 
fastighetsmäklare, något som speglar en hårt konkurrensutsatt bransch (Mäklarsamfundet, 
2014). Diagrammet nedan visar hur medeltalet av antalet sålda objekt per fastighetsmäklare 
och år har en negativ utveckling från 2001 till 2013. 
 

 
Statistik från Mäklarsamfundets branschrapport (Mäklarsamfundet, 2014 s.17) 

 
Fastighetsmäklarbranschen ställs inför ett lönsamhetsproblem på grund av den hårda 
konkurrensen på marknaden (Svenska dagbladet, 2013). För att få in ett förmedlingsuppdrag 
måste fastighetsmäklaren ofta sänka sin provision till följd av att kunden jämför flera olika 
fastighetsmäklare, svårigheten för fastighetsmäklaren att ta bra betalt har blivit mer påtaglig. 
Lågprismäklare pressar priserna samtidigt som de traditionella fastighetsmäklarna tummar på 
sina provisioner för att konkurrera ut varandra (Dagens Nyheter, 2014). Frågan är hur 
fastighetsmäklaren ska nå en tillväxt i verksamheten om det ständigt blir svårare att ta betalt 
av kunderna. Lönsamhet är essentiellt för ett företags existens och företag som på lång sikt 
inte har en vinstdrivande verksamhet överlever inte (Brealey, Myers & Allen, 2014). 
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Som ett resultat av den hårda konkurrensen har till och med den största aktören köpt upp sin 
största konkurrent. Swedbank franchise som äger Fastighetsbyrån meddelade i slutet av 2013 
att företaget gått in och köpt upp Svensk Fastighetsförmedling, Sveriges näst största 
fastighetsmäklarkedja. Köpet granskas nu av konkurrensverket och har i dagsläget inte gått 
igenom. Det potentiella köpet har skakat den redan hårt konkurrensutsatta 
fastighetsmäklarbranschen och många väntar på att få ett beslut (Dagens Industri, 2013; 
Dagens industri, 2014).  
 
Det är även procentuellt mätt en relativt stor andel nya fastighetsmäklare som inte stannar 
kvar i branschen i mer än tre år. En ökad konkurrens har pressat ner provisionerna vilket 
tillsammans med dåliga arbetsvillkor och endast provisionsbaserad lön för majoriteten, har 
resulterat i att fastighetsmäklare väljer att byta yrke (Dagens Nyheter, 2013). Det visar sig 
således utslag på marknaden i form av att fastighetsmäklare lämnar yrket och att en av de 
största aktörerna köper upp sin största konkurrent. Den konkurrensutsatta marknaden som har 
uppstått bidrar till ett tillväxtbehov för företagen eftersom marknadssituationen har förändrats 
och bidragit till en sämre tillväxt (Svenska Dagbladet, 2013). Tillväxt inom mäklarbranschen 
kan definieras som antal sålda objekt, marknadsandelar eller omsättning. Tillväxt kan 
förtydligande benämnas som en indikation på framgång (Normann, 2000). 
 
I andra branscher finns det en stor del innovativa små och medelstora företag som anser att 
satsningar på utveckling och en innovativ verksamhet är mycket viktigt eller avgörande för 
framtiden (Edling, Hermansson, Nilsson & Nordborg, 2007). I forskningssammanhang 
förespråkas en innovationsdriven strategi, för att företagen ska klara av att upprätthålla sina 
konkurrensfördelar och nå en ökad tillväxt (Gehani, 2013). Tillväxtbehovet inom branschen 
ställer större krav på företagen och fastighetsmäklarföretag måste därigenom hantera 
tillväxtbehovet på olika sätt, för vissa står företagets existens på spel. På hemsidan 
Allabolag.se finns flertalet nyligen registrerade konkursutmätningar på 
fastighetsmäklarföretag runt om i Sverige (Alla Bolag, 2013; Alla Bolag, 2014).  Den 
förändrade marknadssituationen och hårda konkurrensen med färre antal försäljningar per 
mäklare gör att vi finner ett intresse i att undersöka hur företagen hanterar tillväxtbehovet.  

1.2 Problemdiskussion 
För att företag ska kunna hantera en hård konkurrens och fortsatt ha möjligheten att expandera 
sin verksamhet krävs det i många fall nytänkande och en utveckling av företagets tjänst eller 
produkt. Edling, Hermansson, Nilsson och Nordborg (2007) belyser vikten av både 
strategiska handlingsplaner och innovationsinriktade satsningar som kan öka de små och 
medelstora företagens konkurrenskraft och tillväxt. Det bör dock finnas i åtanke att det krävs 
olika riskbedömningar och att finansieringsbegränsningar kan vara ett hinder för tillväxten 
(Brealey, Myers & Allen, 2014).  Ett företag kan växa till en viss grad utan att mer resurser 
behöver skjutas till, men för att nå högre och mer långsiktig tillväxt menar Brealey, Myers 
och Allen (2014) att det krävs investeringar i ekonomiska resurser för att nå sina 
tillväxtambitioner.  
 
Vi kan inte hitta tidigare studier om fastighetsmäklarföretag som utvecklat sin tjänst och 
lyckas ta bra betalt utan att tvingas tumma på provisionen för att vinna i den hårda 
konkurrensen.  Vi har heller inte hittat några tidigare studier angående strategianvändning och 
tillväxt inom fastighetsmäklarbranschen trots det faktum att det är en hårt konkurrensutsatt 
bransch.  
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Kunskapsluckan vi vill belysa och finner intressant är således hur företagen kan och har 
utvecklat fastighetsmäklartjänsten för att hantera tillväxtbehovet, samt närmare granska om 
det finns några fler underliggande anledningar till varför företagen har valt att utveckla sin 
tjänst.  
 
Företag som inte försöker förnya sina tjänster och verka innovativt på marknaden kan framstå 
som föråldrade i jämförelse med sina konkurrenter. Studier visar att innovation kan leda till 
starka konkurrensfördelar och följaktligen bidra till tillväxt (Eiriz, Faria, & Barbosa, 2013). 
Intressant att undersöka är om fastighetsmäklarbranschen använder sig av tillväxtstrategier 
och hur företagen kan och har utvecklat sin tjänst för att möta branschens tillväxtbehov. 
Strategier används för att skapa en försvarbar ställning för företaget på marknaden och hjälper 
företaget att verka konkurrenskraftigt (Porter, 2004). Olika fastighetsmäklarföretag kommer 
att undersökas för att utvärdera hur de har utvecklat sin tjänst, vilka utvecklingsmöjligheter 
som finns och varför företagen har valt att genomföra tjänsteutvecklingen.  

1.3 Frågeställning 
Hur kan fastighetsmäklarföretag med ett tillväxtbehov utveckla sin tjänst med hjälp av 
tillväxtstrategier?  

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att granska hur ett antal fastighetsmäklarföretag har utvecklat sin tjänst 
för att möta branschens tillväxtbehov. Studien syftar även till att öka förståelsen för varför 
fastighetsmäklarföretag genomför en tjänsteutveckling. 

1.5 Avgränsningar 
Studien syftar inte till att undersöka problemet med hjälp av ekonomiska tal eller beräkningar 
utan endast genom tillväxtstrategier och modeller.  
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Uppbyggnad av teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenteras relevanta teorier som fungerar som grund inför 
kommande empiri och analysavsnitt. Olika orsaker till varför ett tillväxtbehov uppstår 
presenteras, hur företag kan arbeta med strategisk planering, samt beskrivs relevanta 
tillväxtstrategier och vikten av ett innovativt tänkande. Inledningsvis definieras ett antal 
begrepp som har betydelse för den kommande teoretiska referensramen.  
 

 

Modell.1 Inledande modell för uppbyggnaden av teoretisk referensram (egen modell). 

2.2. Definitioner 

2.2.1 Strategi 
En åtgärd som företag utför för att nå sina affärsmål kan kallas för en strategi. Att gå från idé 
till faktiskt placering i en konkurrensutsatt marknad är att utöva en strategisk plan. Strategin 
kan ses som en färdplan för det planerade resultatet. Resultatet i sig är i många fall en ökad 
tillväxt, vilken strategin bidrar till (Skrt & Antoncic, 2004). Skrt och Antoncic beskriver att 
företagets målsättningar nås genom strategiskt planerande och utförandet är direkt relaterat till 
verksamhetens tillväxt, författarna har hittat ett positivt samband mellan strategi och tillväxt. 
Miller och Kardinal (1994) fann också ett positivt samband mellan strategisk planering och 
tillväxt, samt ett samband mellan begreppen och fast lönsamhet. Att använda strategisk 
planering inriktad mot tillväxt bör därför vara en betydelsefull del för det företag som vill 
uppnå tillväxt (Penrose, 1995).  
 
Olika aspekter inom strategibegrepp är bland annat företagets konkurrensfördelar, olika typer 
av resursallokering och företagets position i relation till konkurrenter och marknader. Strategi 
kan således syfta till att företaget vill bli unikt, uppnå konkurrensfördelar, förbättra positionen 
gentemot kunder samt för att fördela resurser (Bengtsson & Skärvad, 2001).  

2.2.2 Tillväxt 
För att ett företag ska verka konkurrenskraftigt är det essentiellt att utveckla sina produkter 
och tjänster för att uppnå tillväxt (Cooper, 1999). Ekonomisk tillväxt är en relativ ökning i 
något produktionsmått, exempelvis genom utvecklingen av produkt eller tjänst. Tillväxt kan 
förtydligande benämnas som en indikation på framgång (Normann, 2000). Ett företag kan 
växa till en viss grad utan att mer resurser behöver skjutas till, men för att nå högre och mer 
långsiktig tillväxt menar Brealey, Myers och Allen (2014) att det krävs investeringar i 
ekonomiska resurser för att nå sina tillväxtambitioner. Tillväxtambitioner inom 
fastighetsmäklarbranschen kan motsvara antal sålda objekt, marknadsandelar eller god 
lönsamhet  
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2.2.3 Förbud mot förtroenderubbande verksamhet 
En fastighetsmäklare får inte ägna sig åt verksamhet som är ägnad att rubba förtroendet för 
hen som fastighetsmäklare. Samarbetet med externa företag kan anses som 
förtroenderubbande om fastighetsmäklaren, på grund av ersättningen denne får, styr kunden 
mot ett beslut som främst gynnar fastighetsmäklaren själv. Denna lag begränsar ersättningen 
fastighetsmäklaren får ta ut och påverkar följaktligen beslutet om att samarbeta med andra 
verksamheter vid en utveckling av tjänsten. Enbart det förhållandet att fastighetsmäklaren får 
ersättning för en annan verksamhet än förmedling av fastigheter ska inte anses rubba 
förtroendet för fastighetsmäklaren, under förutsättning att ersättningen endast är obetydlig. 
Fastighetsmäklaren ska vidare tydligt upplysa tilltänkta säljare och köpare om sådan 
verksamhet samt om den ersättning som fastighetsmäklaren får för den. Upplysningen ska 
lämnas till uppdragsgivaren innan uppdragsavtalet ingås och i övrigt snarast (SFS 2011:666). 

2.3  Orsaker till tillväxtbehov 

2.3.1 Efterfrågetryck 
Enligt Normann (2000) är en marknadsexpansion det enklaste sättet för ett företag att uppnå 
tillväxt, eftersom mindre ansträngningar krävs för det enskilda företaget. Ett efterfrågetryck 
kan uppstå när nya kunder strömmar till verksamheten på eget initiativ. Efterfrågetryck kan 
definieras utifrån vilken grad av direkt varumärkesidentitet företaget har lyckats skapa hos 
den slutliga konsumenten kontra behovet av att ständigt behöva använda distributionskanaler 
för att marknadsföra företags produkt/tjänst. Ett företag med en stark varumärkesidentitet och 
ett stort efterfrågetryck behöver inte anstränga sig i samma grad för att nå ut till 
konsumenterna (Porter, 2004).  Som ett första steg i genomförandet av marknadsexpansionen, 
för att öka efterfrågetrycket, behöver företaget definiera sin marknadsomfattning vad gäller 
kunder och konkurrenter. För att utöka en marknad behöver ett företag tillbringa större 
marknadsföringsinsatser i områden som har mindre konsumtionsnivåer (Vasant & Sharad, 
2010). Vasant och Sharad (2010) anser att ett efterfrågetryck kan skapas genom delvis ökade 
marknadsföringsinsatser, men även genom nya produkt- eller tjänstekategorier för att locka en 
ny typ av kund.  
 
Vidare anser Wiklund (1998) att företag främst växer genom en ökad efterfrågan på sin 
marknad och inte genom att ta marknadsandelar från sina konkurrenter. Det vill säga att 
företag visar tendenser på att snarare vilja skapa nya nischer än att kämpa om andelar på 
befintliga marknader.  Vasant och Sharad (2010) anser att både marknadsexpansionsstrategin 
och strategin om att nå tillväxt genom att öka sina marknadsandelar går hand i hand. Frågan 
företaget måste ställa är om de vill verka på en befintlig marknad eller om det finns ambition 
att inträda på en ny, alternativt skapa en ny marknad genom innovation.  

2.3.2 Tillväxtvilja 
När verksamhetens kapacitetstak är nått måste företaget resonera angående hur den ökade 
efterfrågan ska bemötas (Davidsson, 1989). Enligt Davidsson är det företagets kapacitet samt 
företagsledarens inställning till tillväxt som avgör huruvida företaget kommer att använda 
efterfrågetrycket för att nå tillväxt eller inte. För att bidra till ett tillväxtvänligt företagsklimat 
behövs fler nya och växande företag som har potential och viljan att växa (Edling, 
Hermansson, Nilsson & Nordborg, 2007).  
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Flamholtz (1990) har konstaterat att företagets vilja att växa är en central faktor för att tillväxt 
skall uppstå. Normann (2000) berättar att om inte företagsledningen och andra inflytelserika 
aktörer innehar viljan till tillväxt kommer det heller inte att ske någon. Även personalen 
beskrivs som en inflytelserik grupp som behöver dela företagsledarnas vilja och målsättning 
om att nå tillväxt för att resultat ska nås. Resonemanget styrks av Penrose (1995) som menar 
att det är angeläget att se organisationen i sitt hela för att motivera tillväxten. Om ett företag 
vill och lyckas med att expandera är det troligt att tillväxtfrämjande åtgärder sker i företaget 
för att tillväxt skall uppstå.  
 
Tillväxt bygger på en process, där viljan är drivkraften för planering av resurser och 
kompetenser (Normann, 2000). Det finns en rad olika faktorer som påverkar företagsledarens 
vilja att växa, exempel på faktorer är arbetsbelastning, arbetsuppgifter, behov av kontroll och 
uppskattad finansiell vinst. Företagsledaren kommer dessutom väga in personliga mål, 
personlig vinning samt den egna uppfattningen om vad som anses betydelsefullt för 
självförverkligandet vid beslutstagande om en satsning på tillväxt eller inte (Davidsson, 
Wiklund & Delmar, 2001). 
 
Alla företag besitter inte viljan eller målsättningen att uppnå tillväxt. Ibland kan tjänster eller 
varumärke vara känsliga och exklusiva, vilket resulterar i att det praktiskt taget är omöjligt att 
växa eller reproducera. Vissa tjänsteföretag har valt ett väldigt snävt segment och kan således 
inte utveckla eller växa om de vill behålla sin exklusivitet (Normann, 2000). En annan teori 
till varför vissa företagsledare inte vill att organisationen ska växa kan enligt Flamholtz 
(1990) vara att företagsledarna inte vill förlora sin kontroll på företaget eller att företaget inte 
har tillräckligt med resurser för att kunna jobba med tillväxt. Det är även vanligt att 
företagsledningen inte väljer att expandera verksamheten för att det förväntas uppstå negativa 
konsekvenser av tillväxten (Flamholtz, 1990).  

2.3.3 Lönsamhet 
Lönsamhet kan vara både av finansiell och icke-finansiell karaktär. Exempel på finansiell 
lönsamhet är god räntabilitet och exempel på icke-finansiell lönsamhet kan vara ökad 
kundnöjdhet samt rekommendationer. Lönsamhet kan mätas med hjälp av olika 
lönsamhetsmått, det övergripande målet för en konkurrensutsatt verksamhet är förrättningen 
av kapital, dvs. räntabiliteten (Andersson, 2013).  
 
Som tidigare nämnts är lönsamhet avgörande för ett företags överlevnad. Utan lönsamhet 
riskerar företaget sin existens på grund av att företag som på långsikt inte har en vinstdrivande 
verksamhet inte överlever i längden. Det är lönsamheten som ger tillväxt (Belfrage & 
Carlberg, 2003). Vad gäller finansiella beslut finns det således både ett kort- och ett 
långsiktigt perspektiv. I det långa perspektivet måste det finnas en lönsamhet som täcker 
eventuella investeringar som gjorts för att nå tillväxt i det korta perspektivet (Brealey, Myers 
& Allen, 2014). Davidsson, Steffens, och Fitzsimmons, (2009) anser att det mest fördelaktiga 
för att nå framgång är att låta lönsamheten driva fram tillväxt för företaget och inte tvärt om. 
Företag som uppvisar hög lönsamhet vid låg tillväxt är mer sannolikt att nå ett tillstånd av hög 
tillväxt och hög lönsamhet i efterföljande perioder än de företag som går från hög tillväxt med 
låg lönsamhet. I båda fallen är det lönsamheten som är drivkraften och den avgörande faktorn 
gällande tillväxten (Davidsson, Steffens, & Fitzsimmons, 2009).   
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Enligt Davidsson (1989) kan företagsledarna i vissa fall sakna tillväxtambitioner, men 
verksamheten kan inte i existerande form ge en acceptabel avkastning. För att nå en 
acceptabel avkastning kan företagsledarna bli tvungna att motverka lönsamhetsproblemet 
genom att arbeta med tillväxt trots att de saknar tillväxtambitioner. Smarta företagsledare 
inser att det krävs en långsiktig plan för ekonomisk utveckling, följaktligen behövs också en 
strategi för vilka åtgärder som krävs för att företaget ska nå sina lönsamhetsmål. Det är här 
ekonomi och strategi slås ihop (Brealey, Myers & Allen, 2014). 

2.3.4 Modell tillväxtbehov 
Sammanfattningsvis kan de olika orsakerna till tillväxtbehov framställas genom en enklare 
modell som skapats utifrån referenserna i följande avsnitts resonemang. Genom denna modell 
identifieras huvudorsaker till tillväxtbehov. Naturligtvis förekommer i verkligheten 
kombinerade former, men denna modell kan utgöra en rimlig utgångspunkt för vidare analys. 
Davidsson, Steffens, och Fitzsimmons (2009) anser att det mest fördelaktiga för att nå 
framgång är att låta lönsamheten driva fram tillväxt för företaget och inte tvärt om. Enligt 
Brealey, Myers och Allen (2014) krävs det planering för att nå lönsamhet på lång sikt samt 
strategiska beslut 

 

 
 

Modell 2. Orsaker till tillväxtbehov (Egen modell bearbetad efter Normann (2000), Davidsson 
(1989), Flamholtz (1990), Vasant och Sharad (2010), Brealey, Myers och Allen, (2014), 
Davidsson, Steffens, och Fitzsimmons (2009)).   

2.4 Strategisk planering 
Kombinationen av de syften och mål som företaget eftersträvar samt de medel som företagen 
använder är en essentiell del i företagets strategi och planering. Ur vetenskaplig synpunkt är 
det genom processen att planera, informellt eller formellt, som företag skapar sig en 
betydelsefull verklighetsuppfattning (French, Kelly, & Harrison, 2004). En helhetsbild av 
företagets strategiska planering ges sedan genom att betrakta olika nyckelfaktorer som visar 
den begränsning av framgång som företaget kan nå (Porter, 2004). Strategin och dess 
helhetsbild kan även sammanfattas som företagets långsiktiga inriktning (Johnson, Scholes & 
Whittington, 2008). Helhetsbilden som Porter (2004) beskriver innefattar företagets starka 
och svaga sidor, dess utvecklingsmöjligheter och hot inom branschen, samhällets 
förväntningar i stort samt nyckelaktörernas värderingar.  
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Utvecklingsmöjligheter och hot bestämmer konkurrensmiljön och kopplas till ekonomiska 
och tekniska aspekter, hit kan även risker och potentiella belöningar kopplas (Porter, 2004). 
Skrt och Antoncic (2004) belyser även vikten av att företaget analyserar sin marknad i sin 
strategiska planering och därigenom blir medvetna om sina möjligheter och hot. Kotler (2011) 
benämner möjligheter som det ekonomiska klimatet, låg eller hög konjunktur, 
åldersfördelning och social klass samt teknologi och nya uppfinningar. Hot beskrivs sedan 
som konkurrenternas aktivitet, till exempel nylansering av produkt eller tjänst och 
marknadens demografi, samt politiska beslut.  
 
Samhällets förväntningar speglar sedan enligt Porter (2004) sociala åtaganden och till 
exempel branschens normutveckling medan nyckelaktörers värderingar speglar motivationen 
och delaktigheten hos företagets nyckelpersonal som måste genomföra den valda strategin. 
För att stödja företagets tillväxt genom den strategiska planeringen är det angeläget att ägare, 
chefer och anställda tar personligt ansvar för sina karriärer och ökar sina kunskaper och 
färdigheter. Det är mycket mindre riskfyllt för företaget att främja utvecklingen och tillväxten 
inifrån (Box & Miller, 2011). Enligt Eiriz, Faria, och Barbosa (2013) kan dock både interna 
och externa faktorer ha makt att förklara tillväxten. Företagets sannolikhet att nå framgång 
beskriver French, Kelly, och Harrison (2004) vidare att den nås genom strategisk planering 
med omfattande externa marknadsundersökningar samt intern och ekonomisk planering. 
Vidare belyser Edling, Hermansson, Nilsson och Nordborg (2007) vikten av både strategiska 
handlingsplaner och innovationsinriktade satsningar som kan öka de små och medelstora 
företagens konkurrenskraft. 
 
Porter (2004) delar likasinnat till Eiriz, Faria, och Barbosa (2013) och French, Kelly, och 
Harrison (2004) upp de strategiska faktorerna utifrån ett internt perspektiv och ett externt 
perspektiv. Enligt Johnson, Scholes och Whittington (2008) beskrivs strategin som mer än 
bara en egenskap hos organisationer, strategin är något som människor gör med saker som 
kommer både utifrån och inom organisationer. Kotler (2011) beskriver också att en strategisk 
granskning ska täcka insamlingen av nödvändig information genom att dela upp granskningen 
i en extern och en intern del. Den externa delen innefattar bland annat branschens konkurrens 
och den ekonomiska miljön medan den interna delen endast studerar företagets interna 
värdekedja (Kotler, 2011). En essentiell aspekt enligt både Porter(2004), Eiriz, Faria, och 
Barbosa (2013) , French, Kelly, och Harrison (2004), Johnson, Scholes och Whittington 
(2008), och Kotler (2011) är att inkludera och införskaffa interna och externa synpunkter och 
faktorer när företaget gör en strategisk planering inför val av och utformning av en 
följaktligen vald strategi.  
 
Företagets styrkor och svagheter är av stor betydelse och Kotler (2011) benämner styrkor som 
goda resurser och bra kompetens medan svagheter beskrivs som dålig kvalitet, dåligt kända 
och höga priser. Porter (2004) anser likt Kotler (2011) att styrkor benämns som tillgångar och 
färdigheter medan Porter (2004) benämner styrkorna som likvärdigt möjliga svagheter och 
delar inte upp begreppen som Kotler (2011) gör. Styrkor och svagheter som företaget har kan 
enligt Porter (2004) exempelvis vara tillgångar och färdigheter i förhållande till konkurrenter, 
finansiella resurser, teknologisk ställning och företagets varumärke. Det finns härigenom ett 
antal strategiska faktorer som påverkar företagets utveckling, vilka därigenom är relevanta för 
företag att införskaffa kunskap om i planeringsstadiet.  
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Faktorerna sammanfattas enligt följande: 
 

 
 
Modell 3. Strategiska faktorer (Egen modell bearbetad utefter Porter (2004), Eiriz, Faria, och Barbosa 
(2013), French, Kelly, och Harrison (2004), Johnson, Scholes och Whittington (2008), Box och Miller 
(2011), och Kotler (2011)). 

2.5 Tillväxtstrategier 
Strategisk positionering är av avgörande betydelse för företag med en ambition att växa 
(Porter, 2004). Enligt Steffens, Davidsson och Fitzsimmons (2009) är det strategisk 
företagsamhet som gör en hög tillväxt och lönsamhet möjlig. Företagets strategiska val är 
sedan av betydelse för hur företaget lämpligast kan positionera sig på marknaden för att verka 
konkurrenskraftigt. Strategin och dess utformning är företagets långsiktiga inriktning 
(Johnson, Scholes & Whittington, 2008). Den strategiska utmaningen ligger i att bemästra 
branschens struktur genom att, med hjälp av olika strategier, bli ett av de framgångsrikaste 
företagen (Porter, 2004).  
 
Det är företagets prestation som kunderna betalar för vilket gör att utvecklingen av sin tjänst 
är en väsentlig strategi för att verka konkurrenskraftigt (Doyle & Stern, 2006). En strategi 
används vid konkurrensproblem för att skapa fördelar gentemot sina konkurrenter (Johnson & 
Whittington, 2009). Konkurrensproblem skapas genom fem stycken olika konkurrenskrafter 
vilka är nyetableringshot, substitutionshot, köpares och leverantörers förhandlingsstyrka samt 
rivalitet mellan nuvarande konkurrenter (Porter, 2004). 
 
Det kan vara strategiskt att utveckla sin tjänst även om investeringen inte får ett positivt utfall 
på en gång. Inträdet på den nya marknaden eller utvecklingen av tjänsten kan skapa 
möjligheter och eventuellt värdefulla uppföljningar i ett senare skede (Brealey, Myers & 
Allen, 2014). För att utveckla sin tjänst kan företag använda följande strategier: 
lågprisstrategi, differentiering, segmentering och fokusering (Porter, 2004; Johnson, Scholes, 
& Whittington, 2008; Kotler, 2011).  
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Nutida forskning beskriver dock hur lågprisstrategin har fått en mindre relevans på grund av 
att många företag väljer att lämna lågprisstrategin och istället gå över till en innovationsdriven 
strategi som differentiering eller segmentering och fokusering (Gehani, 2013). Att strategierna 
är innovationsdrivna förklaras genom att innovationen är den faktor som driver företagen 
framåt med nya tankar och idéer. Nya tankar och idéer är vad som sedan krävs för att med 
hjälp av strategierna kunna förändra och utveckla sin produkt eller tjänst. (Gehani, 2013; 
Shqipe, Gadaf, & Veland, 2013).  
 
Fokusering och differentiering anser Vanderstraetena och Matthyssensa (2012) är särskilt 
vanliga tjänstebaserade positioneringsstrategier, vilka hjälper företaget att verka 
konkurrenskraftigt genom att särskilja sig från konkurrenterna. Förutom att välja lämplig 
strategi måste företagen också vara tydliga med och bestämma hur de ska genomföra strategin 
(Box & Miller, 2011). Det visar sig sedan även skillnader i hur företaget växer på grund av 
ekonomisk diversifiering, arbetsegenskaper eller lokal konkurrens (Barbosa & Eiriz, 2011). 

2.5.1 Innovation 
I en hård konkurrens försöker företag uppnå konkurrensfördelar i syfte att få en bättre och 
stabil position på marknaden. Det bästa sättet för företag att uppnå en konkurrenskraftig 
fördel är genom innovation (Shqipe, Gadaf, & Veland, 2013). Eiriz, Faria och Barbosa (2013) 
styrker även resonemanget genom att uttala att innovation genom positionering sannolikt 
leder till konkurrensfördelar.  Vidare stärks resonemanget ytterligare av att Edling, 
Hermansson, Nilsson och Nordborg (2007) klarlägger att innovation leder till 
konkurrensfördelar och därigenom tillväxt för små och medelstora företag. Innovationer utgör 
en aktivitet för att skapa en ny produkt eller tjänst genom teknisk utveckling, omorganisation 
eller förstärkning av befintlig produkt eller tjänst. Innovationer inom tjänster innebär att 
erbjuda nya eller förbättra befintliga tjänster, för att följaktligen lyckas verka 
konkurrenskraftigt (Shqipe, Gadaf, & Veland, 2013).  
 
Enligt Porter (2004) är de företag som verkar med en lågprisstrategi ständigt under attack från 
de konkurrenter som bedriver en positioneringsstrategi. Företagen med en 
positioneringsstrategi kan enkelt se hotet från sina konkurrenter med lågprisstrategier och 
förnyar således sina tjänster ytterligare. Det har därför blivit absolut nödvändigt för de företag 
som bedriver lågprisstrategier att övergå till positioneringsstrategier med hjälp av ett 
innovativt tänkande, för att lyckas upprätthålla sina konkurrensfördelar (Gehani, 2013).  
 
Eiriz, Faria, & Barbosa (2013) skildrar olika avseenden som kan driva innovationen framåt, 
nämligen tjänsteutveckling, lärande genom erfarenhet, upptäckt och omstrukturering. 
Tjänsteutveckling innebär att produkten eller tjänsten ska särskilja sig ifrån konkurrenternas 
och uppfattas som unik av kunden. Lärande genom erfarenhet medför en 
kunskapsuppbyggnad till följd av företagets erfarenheter och befintliga tekniker, processer, 
marknader och personer, som kan tillåta företaget att utvecklas. Upptäckt definieras vidare 
som påtänkta tekniska förändringar eller att företaget samverkar med andra aktörer för att 
främja tillgången och upptäckten av nya kunskapskällor. Omstrukturering går istället ut på att 
förändra företagets struktur eller att företaget syftar till att börja främja miljön eller svara på 
förändringar i konkurrensen eller efterfrågan (Eiriz, Faria, & Barbosa, 2013).  
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2.5.2 Differentiering 
Differentiering innebär att särskilja sin produkt eller tjänst från konkurrenternas för att nå 
fördelar som konkurrenten inte lyckas erbjuda kunderna (Johnson, Scholes, & Whittington, 
2008; Kotler, 2004). Företaget försöker skapa något genom sin produkt eller tjänst som 
uppfattas som unikt i branschen. Några exempel på olika former av differentiering är genom 
design, varumärke, teknologi, finesser, kundservice eller ett återförsäljarnät (Porter, 2004). En 
annan differentieringsform kan även vara produkten eller tjänstens kvalité, där nyckeln är att 
överträffa kundernas kvalitétsförväntningar. Det är dock svårare att differentiera en tjänst än 
en produkt, eftersom tjänster är mycket svårare att jämföra (Kotler, 2004). Trots 
resonemanget rekommenderas differentiering för professionella tjänsteföretag för att 
övervinna interna svagheter och hot på marknaden (Ou & Chai, 2007). 
 
En anledning till att företaget väljer att differentiera sig är för att kunna använda existerande 
kompetenser inom företaget för att utveckla sin produkt eller tjänst. Det finns också företag 
som differentierar sig genom att skapa ett samarbete med andra verksamheter för att kunna 
erbjuda kunderna en bredare tjänst än vad konkurrenterna gör (Johnson, Scholes, & 
Whittington, 2008). Porter (2004) resonemang angående återförsäljarnät som 
differentieringsform kan likställas med att starta samarbeten med andra verksamheter. 
Differentiering är en strategi som, om den uppnås, ger företaget resultat över genomsnittet i 
branschen (Porter, 2004).  
 
Företaget försöker med en differentierad strategi erbjuda produkter och tjänster till samma 
priser och skapa konkurrensfördelar genom att förse kunderna med ett utvecklat utbud 
(Johnson, Scholes, & Whittington, 2008). En framgångsrik differentieringsstrategi tillåter 
företaget att tillhandahålla en tjänst med ett högre upplevt värde hos kunderna. Vidare är 
företagets anseende hos kunderna en av de resurser som främjar differentieringen. Både 
forskare och praktiker anser att ett gynnsamt företagsrykte leder till konkurrensfördelar samt 
god lönsamhet (Ou & Chai, 2007). En risk kan däremot vara att kunder avstår från företaget 
som specialist för att inbringa kostnadsbesparingar hos ett företag som exempelvis använder 
sig av en lågprisstrategi. Att förnya och utveckla sin produkt och tjänst kan innebära högre 
priser för kunderna (Porter, 2004).  

2.5.3 Segmentering och Fokusering 
Segmentering är den benämning som Kotler (2004) använder på strategin att dela in sina 
kunder i mindre segment för att bättre tillgodose deras behov. På ett liknande sett beskriver 
Johnson, Scholes, & Whittington (2008) begreppet fokusering som en strategi där företaget 
tillgodoser ett valt marknadssegment med produkter och tjänster som tillgodoser deras höga 
förväntningar. Segmentets höga förväntningar kan rättfärdiga ett högre pris än 
konkurrenternas. Porter (2004) använder också begreppet fokusering och beskriver det som 
att rikta in sig på en viss köpargrupp, ett segment och tillgodose kunderna däri.  Segmenterade 
grupper har nämligen liknande egenskaper och karaktärer och kräver följaktligen olika 
tjänstekvalitétsattribut. Varje företags definition, inramning, och karakterisering kommer 
därigenom högst sannolikt att vara unik och på så sätt utgör grunden för företagets strategi 
(Chen, Huang, Shu, & Wang, 2013).  
 
Att dra segmenteringen och fokuseringen till sin spets görs genom en nisch där färre 
konkurrenter finns på grund av att segmentet är extremt fokuserat till en liten målgrupp 
(Kotler, 2004; Johnson, Scholes, & Whittington, 2008). Att företaget investerar i den nisch 
som valts för att bygga sig en position i segmentet är essentiellt (Porter, 2004).  
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Ofta kommer företaget närmare sitt segment än vad andra företag lyckas göra och kan således 
ta ut ett högre pris (Kotler, 2011). Strategin vilar på antagandet att företaget kan serva sin 
målgrupp effektivare än konkurrenterna och om framgång nås kan företaget nå resultat över 
genomsnittet i branschen (Porter, 2004). Segmenteringen och fokuseringen handlar om att 
överträffa sina konkurrenter och på så sätt uppnå en konkurrensfördel, som i sin tur skapar 
kundvärde. Det är dock svårt att mäta graden av kundvärde vilket gör att det är extra 
angeläget att utveckla en djup förståelse för sina kunder. Således är det också betydelsefullt 
att ha förståelse för vilka resurser som krävs för att hantera kundernas förväntningar 
(Vanderstraetena & Matthyssensa, 2012). 
 
Risker med segmentering och fokusering är att konkurrenterna kan hitta målgrupper inom 
företagets målgrupp och lyckas bättre med en annan sorts fokusering hos kunden (Porter, 
2004). Vidare säger Brealey, Myers och Allen (2014) att det finns en risk med att sätta ett för 
högt pris vid start. Det finns alltid en risk att det betalda priset inte motsvarar kundens 
förväntan, vilket leder till en missnöjd kund som inte tycker att tjänsten är värd sitt pris. Med 
andra ord, företagets snabba framgång beror på att kunderna har betalat för mycket, eftersom 
de inte anser att tjänsten var värd lika mycket som företaget tyckte. Med nödvändighet 
innebär dock fokuseringen, också benämnd segmentering, en begränsning i företagets möjliga 
marknadsandel (Porter, 2004). 

2.5.4 Lågprisstrategi 
En lågprisstrategi innebär att företaget väljer att sälja sina produkter eller tjänster till ett lägre 
pris än vad konkurrenterna gör. Ett företag som använder sig av strategin eftersträvar att ha 
det lägsta priset jämfört med konkurrenterna (Kotler, 2011). Företaget kan antingen välja att 
hålla låga priser och därigenom vara tvungna att sänka kvalitén på produkten eller tjänsten 
alternativt sänka priset men samtidigt försöka hålla samma kvalité som konkurrenterna 
(Johnson, Scholes, & Whittington, 2008). 
 
Ett lägre pris sätts oftast av företaget för att kunna verka fördelaktigare och leverera ett större 
värde gentemot kunderna än vad konkurrenterna lyckas med (Kotler, 2011). För att kunna 
använda sig av strategin och sätta ett lägre pris anser Porter (2004) att kostnaderna också 
måste hållas nere. Det är vanligt att lågprisstrategin används på en marknad där köparna har 
mycket makt och en stark förhandlingsstyrka gentemot företaget (Johnson, Scholes, & 
Whittington, 2008). 
 
Det finns alltid en viss risk med strategin att sätta ett lågt pris, exempelvis vid uppstarten av 
företaget (Brealey, Myers & Allen, 2014).  Brealey, Myers och Allen menar att det finns 
många exempel på företag som vid start erbjudit ett väldigt lågt pris med höga förhoppningar 
om att ta marknadsandelar. Tyvärr har det visat sig att det blir väldigt svårt för företaget att 
senare höja sina priser när de inser att de missbedömt sina kostnader och har för snäva 
marginaler. Vidare belyser Porter (2004) risken med efterföljare, företag som också pressar 
ner sina priser och tar åt sig av kunderna. Med mindre marginaler vid ett lågt pris blir 
företaget extra hotat av konkurrenter. Med en lågprisstrategi är även företaget ständigt under 
attack från de konkurrenter som bedriver en positioneringsstrategi (Porter, 2004). Företagen 
med en positioneringsstrategi förnyar sin tjänster ytterligare när företaget enkelt kan se hotet 
från sina konkurrenter med lågprisstrategier. Det har därför blivit nödvändigt för de företag 
som bedriver lågprisstrategier att skifta till positioneringsstrategier med hjälp av ett innovativt 
tänkande, för att lyckas upprätthålla sina konkurrensfördelar (Gehani, 2013). 
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2.6 Vägen till tillväxt 
Vi avslutar den teoretiska referensramen med en modell i tre steg som visar hur företag kan nå 
tillväxt. Denna modell är mer utvecklad än den inledande modell vi presenterade i avsnittet 
“Uppbyggnad av teoretisk referensram”. Nedan visas modellen med detaljerad information 
under varje steg, vilka tillsammans potentiellt kan leda till tillväxt för företaget. Den här 
modellen kommer ligga som grund för den empiriska undersökningen samt analysavsnittet. 
 
 

 
Modell 4. Sammanfattande egen modell bearbetad utifrån ovanstående avsnitt i den teoretiska 
referensramen. 
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3. Metodavsnitt 
Metod är den del där vi redovisar det vetenskapliga tillvägagångssätt som använts för att 
närma oss ämnet. I följande avsnitt redovisas både de praktiska och de teoretiska metoder, 
samt motivering av de olika val och ställningstagande som gjorts under processen. Målet är 
att läsaren ska få en djup förståelse och inblick i processen och dess olika moment. 

3.1 Undersökningsmetod  
Vi har använt oss av en kvalitativ metod eftersom vårt syfte är att undersöka ett begränsat 
antal enheter, men önskar nå en djupare och mer uttömmande förståelse kring ämnet. En 
kvalitativ metod anses fördelaktigt när syftet är att öka förståelsen för ett ämne (Jacobsen, 
2011). Studiens genomfördes utifrån ett deduktivt arbetssätt där den teoretiska referensramen 
sattes upp utifrån våra förväntningar av vad den borde innefatta. En studie genomförts 
deduktivt utgår enligt Jacobsen (2011) från hypoteser som formas utifrån en teori och utgör 
testbara påståenden om verkligheten. Vi inser den kvalitativa metodens begränsningar i fråga 
om generaliseringsmöjligheter, men anser trots begränsningen att en kvalitativ metod är 
fördelaktig eftersom vi vill nå en djupare förståelse. I undersökningen har vi inriktat oss på att 
undersöka ett fåtal företag och förstår genom det att studiens resultat inte är generaliserbart på 
andra företag. Med hjälp av en kvalitativ metod kommer vi nå en öppenhet och flexibilitet 
gentemot ny information från våra respondenter. Eftersom vår frågeställning lyder; Hur kan 
fastighetsmäklarföretag, med ett tillväxtbehov, förändra och utveckla sin tjänst med hjälp av 
tillväxtstrategier samt varför genomfördes tjänsteutvecklingen? Anser vi det mest lämpat med 
den kvalitativa metod vi valt eftersom undersökningsmetoden ger oss större utrymme för 
djupgående svar från våra respondenter vid intervjuerna.  

Informationen hämtats genom individuella intervjuer med respondenterna. Enligt Jacobsen 
(2011) ger individuella intervjuer väldigt detaljerad data som är att föredra när syftet är att få 
en tydlig inblick i respondenternas synsätt och tankar kring ämnet. Det är enligt Jacobsen 
(2011) dessutom att föredra en intervju ansikte mot ansikte istället för att genomföra samtalet 
via telefon. Respondenten kommer att upplevas mer närvarande och fokuserad vid 
undersökningen, vilket i sin tur leder till mer tillförlitliga och förtroendegivande svar. 
Eftersom vår förhoppning är att få så uttömmande och djupa svar som möjligt, kommer vårt 
förhållningsätt under intervjun vara relativt öppet. Vi har utgått ifrån en intervjuguide med 
teman och huvudfrågor, med intervjuguiden som stöd kommer vi eftersträva uttömmande svar 
med följdfrågor och givande dialoger. 

Syftet med studien är att granska hur ett antal fastighetsmäklarföretag har förändrat och 
utvecklat sin tjänst för att möta tillväxtbehovet. Studien syftar även till att öka förståelsen för 
vilka olika sorters tillväxtbehov som förekommer samt vilken anledning de specifika 
företagen har till varför tjänsten har utvecklats. Vilket bidrar till att vi går från teori till empiri 
i vår undersökning. Således kan vi se om de strategier och teorier som referensramen bygger 
på stämmer överens med praktiken. Vi använder oss av befintlig teori för att förklara olika 
hypoteser och kommer sedan att empiriskt testa teorierna gentemot våra respondenters svar. 
Metoden tillämpas genom en inledande grundlig litteraturundersökning som sedan jämförs 
med materialet vi inhämtat från respondenterna.  
 
Vi har varit väl medvetna om den kritik som den kvalitativa metod har fått och har genom 
arbetets gång försökt vara så öppensinnade som möjligt för att inte resultatet av 
undersökningen ska vinklas.  
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Enligt Jacobsen (2011) finns det en risk att forskaren endast letar efter den information som 
hen anser relevant. Följaktligen tenderar forskaren att endast ge stöd åt de förväntningar hen 
hade när undersökningen inleddes. 

3.2 Insamling av sekundärdata 
Vi finner det aktuella ämnet väldigt intressant och har sedan länge följt utvecklingen inom 
fastighetsmäklarbranschen i olika tidningar och reportage.  Inledningsvis läste vi mycket 
artiklar för att få en utgångspunkt för vidare informationssökande. Studiens grund består av 
sekundärdata vilket är relevanta vetenskapliga artiklar, litteratur och nyhetsartiklar för att 
stödja ämnets nutida relevans samt användbara hemsidor kopplade till företag och andra 
organisationer inom fastighetsmäklarbranschen. 

Sekundärdata formar kunskapsbasen och belyser strategier och tillväxtmodeller som vi sedan 
undersöker för att analysera deras användningsmöjligheter i fastighetsmäklarbranschen. Vi 
har även valt att definiera essentiella begrepp samt fastighetsmäklarlagen för att förtydliga 
relevansen de har i ämnesområdet. Genom denna kunskapsbas kan läsaren bli tillräckligt 
insatt i ämnet och vad som styr fastighetsmäklarföretag samt vad som påverkar beslut inom 
verksamheten.  

Vi startade uppsatsarbetet med att läsa avhandlingar, böcker och vetenskapliga artiklar inom 
området tillväxt, strategi och innovation. Vi läste många böcker och artiklar innan vi kunde 
börja sortera ut vilka som var relevanta för oss, dessutom disponerades mycket tid till att leta 
oss fram till grundkällorna i alla böcker och artiklar. Resultatet blev att i många av fallen 
förekom det senare upplagor med betydligt större nutida relevans än de tidigaste upplagorna 
som vi granskade.  

Det var med hjälp av våra sökord strategy, growth och innovation som vi kunde hitta de källor 
vi använt oss av i vår studie. Vi har fortlöpande letat efter fler artiklar för att styrka vår 
teoretiska referensram och ge den mer tyngd. Efter vår först genomförda intervju insåg vi att 
det fanns en lucka och behov av mer teori gällande ämnet innovation. Som ett resultat sökte vi 
därför upp ett antal vetenskapliga artiklar som applicerades i vår teoretiska referensram. Vi är 
medvetna om att våra val av sökord kan ha påverkat studien, men anser att de källor vi genom 
sökningen funnit har stor tyngd och kan anses tillförlitliga.   

Genom noga granskning av alla våra källor har vi således i de flesta fall kunnat söka oss fram 
till förstahandskällorna. Källkritik används för att bedöma trovärdighet och värdera 
tillförlitligheten i uppgifter som sakliga förhållanden (Esaiasson et al., 2012). Vi använde 
därför endast artiklar som var vetenskapligt granskade och om artikeln hänvisade till en annan 
källa har vi därför alltid gått vidare till ursprungskällan. 

3.3 Insamling av primärdata  
Enligt Jacobsen (2002) är primärdata upplysningar som har sitt ursprung direkt från 
respondenten. Kravet för att uppgifterna skall klassas som primärdata är att undersökaren 
samlar in upplysningarna för första gången genom att direkt gå till den primära källan. Vårt 
mål var att genomföra sex stycken intervjuer på sex olika fastighetsmäklarbyråer. Dessvärre 
drabbades studien av ett bortfall, vilket resulterade i att det endast blev fem genomförda 
intervjuer, läs mer om motiveringen under avsnittet bortfall. Eftersom vi beslutat oss för att 
genomföra personliga intervjuer med företagen bokade vi in möten med franchisetagarna/ 
kontorsägarna i förväg.  
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När vi kontaktade företagen för att boka in våra intervjuer frågade vi vem som bäst kunde 
svara på frågor inom vårt ämne, det blev således kontorsägaren/ franchisetagaren vi 
intervjuade i samtliga fall.  Vi lät respondenten själv välja plats och tid för intervjun, 
respondenten blir mer avslappnad, bekväm och öppen om hen själv får vara med och 
bestämma var och när det passar bäst (Jacobsen, 2011).  

Insamlingen av primärdata inleddes med en pilotintervju. Vi bokade in intervjun på 
Fastighetsbyrån relativt tidigt i vår studie, motiveringen är att vi ville bekräfta att våra frågor 
var relevanta samt att det var möjligt att få svar på den typ av frågor vi använde. 
Pilotintervjun bekräftade att vi hade bra och relevanta frågor, vilket i sin tur innebar att vi 
behöll utformningen av intervjun identisk även efter intervjun.  

Metoden inför intervjuerna var att få respondenten och samtalet så avslappnat som möjligt. Vi 
öppnande samtalet med att småprata och ställa något mer generella frågor inledningsvis. Vi 
undvek att avslöja exakt vad vår studie syftade till, eftersom vi inte ville påverka 
respondentens svar. Utifrån frågeställningen och våra olika områden förberedde vi ett antal 
huvudfrågor som skulle beröras under intervjun. Vi hade dessutom med en checklista med 
mer specifika frågor som vi bockade av allt eftersom för att säkerställa att vi berört alla 
relevanta punkter. Underfrågorna var dolda för respondenten eftersom vi inte ville påverka 
hens svar genom att ställa för specifika frågor direkt, utan hoppades snarare att våra öppna 
frågor skulle leda till att vi fick svar på våra ”underfrågor”. Arbetssättet kan kallas för en 
semistrukturerad intervju. Det innebär att vi som intervjuare har en färdig lista med frågor och 
ämnen som vi skall behandla men att ordningsföljden är flexibel (Esaiasson et al., 2012).  

Under intervjuerna valde vi att endast ta anteckningar. Vi är medvetna om att en 
ljudinspelning av intervjun skulle underlätta eftersom det därigenom blir lättare för oss att 
koncentrera oss på frågorna och svaren. Vi valde trots allt att endast ta anteckningar och 
istället transkribera våra intervjuer direkt efteråt för att vara säkra på att vi inte glömde eller 
tappade något. Vi upplevde inte att en inspelning skulle bidra med något mer än våra 
anteckningar, utan snarare tagit för mycket av vår tid eftersom vi hade behövt lyssna igenom 
väldigt många timmars intervjuunderlag. Pilotintervjun genomfördes utan bandinspelning, 
och vi upplevde inte att utfallet påverkades negativt på något sätt. Vi valde således att 
fortsätta resterande intervjuer på samma vis. 

3.4 Metod för analys 
Efter att vi träffat alla respondenter transkriberades alla intervjuer och alla lästes noga igenom 
och bearbetades. Utifrån bearbetningen kunde vi kategorisera svaren efter meningsfulla 
områden med hjälp av den teoretiska referensramen och de gemensamma mönster vi utläste 
av svaren. Genom att sortera och presentera materialet i kategorier började vi jämföra de olika 
svaren och leta efter gemensamma nämnare och olikheter. Vi jobbade systematiskt med att 
jämföra empiri mot teorin, och utifrån denna metod bygga upp vår analysdel. Metoden är 
inspirerad av Jacobsens (2011) tre-stegs modell för att analysera data. Första steget syftar till 
att vi som undersökare ska få en så djup och grundlig bild av ämnet som möjligt, det är av 
vikt att ta avstånd från egna resonemang och åsikter. Andra steget går ut på att allt material 
ska kategoriseras och organiseras, målet är att göra materialet så överskådligt som möjligt. 
Sista steget i Jacobsens metod är att det insamlade materialet ska börja tolkas.  

Vår ambition var framför allt att empirin skulle få stor plats i analysen, det är empirin som är 
det intressanta och såldes det som ska belysas. Från analysens resultat presenterar vi en 
slutdiskussion som leder oss till studiens slutsats. 
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I slutdiskussionen kommer vi förankra resultatet med våra egna resonemang kring ämnet samt 
avslutningsvis presentera våra slutsatser i punktform. Syftet är att tydligt och konkret visa vad 
studien har lett oss till samt vad som kan anses vara vårt bidrag. 

3.5 Urval  
När vi genomförde ett första urval av lämpliga fastighetsmäklarföretag gjordes en geografisk 
avgränsning eftersom vi ville begränsa oss till företag som låg i städer inom rimligt avstånd 
till Halmstad. Vi begränsade oss till Halmstad, Helsingborg, Malmö och Göteborg och 
upplever att med hjälp av dessa städer kan vi få en tillfredsställande skildring. Valet av 
respondenter får stor betydelse för undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet. Vid 
urvalet är det essentiellt att undersökaren är noggrann med vilka respondenter som intervjuas 
för att studien inte ska påverkas Jacobsen (2011).  Det finns alltid en risk att respondenten inte 
har tillräcklig kännedom om det ämne som ska undersökas, vilket i sin tur kommer att 
påverka studiens utfall. Vi valde att aktivt söka respondenter som är involverade eller 
ansvariga för företagens utveckling och tillväxt för att säkerställa att respondenten hade en 
tillfredställande inblick i utvecklingen. Vi har medvetet dessutom valt fastighetsmäklarföretag 
som vi vet har utvecklat tjänsten eller har en ambition att utvecklas. Vi valde att blanda 
mindre och lokala företag med stora rikstäckande kedjor, syftet är att kunna jämföra och 
analysera skillnader och likheter runt användandet av strategier för att nå tillväxt. Nedan följer 
en lista samt motivering på de företag och respondenter vi valt till vår studie.  
 

• Lars Rane, franchisetagare på Fastighetsbyrån i Halmstad. 

Vi finner det intressant att studera hur förutsättningarna och tankarna kring tillväxt ser ut i ett 
redan stort och etablerat företag, vilket är den grundläggande anledningen till valet av 
Fastighetsbyrån som respondent. Framförallt för att sedan kunna sätta deras svar i relation till 
de mindre företag som också kommer att intervjuas. Bolagsformen är franchise och varje 
kontor styrs av en eller flera franchisetagare, vilket är motiveringen till valet att intervjua en 
franchisetagare från företaget. Varje franchisetagare äger och styr sitt egna kontor men utifrån 
Fastighetsbyråns koncept. Vi är medvetna om att Rane i form av franchisetagare är begränsad 
i sin beslutskapacitet. Rane driver sitt eget kontor och har god inblick i hur företaget styrs 
ovanifrån, vilket bidrar till att vi trots faktumet anser att Rane är en tillförlitlig och väl lämpad 
respondent för studien.  

• Nils Jacobsson, ägare och grundare av Alvhem mäkleri och interiör i Göteborg. 

Alvhem är relevant att undersöka eftersom de är ett fastighetsmäklarföretag som redan har 
utvecklat tjänsten. Vi är intresserade av att studera hur Alvhem har gått tillväga samt höra 
deras tankar kring ämnet. Det blir även intressant att se skillnaden mellan en stor kedja, såsom 
Fastighetsbyrån, och ett lokalt företag som Alvhem mäkleri och interiör. På Alvhem valde vi 
att träffa kontorsägaren och grundaren Nils Jacobsson med motivering att det var Jacobssons 
idéer som ledde till skapandet av företaget.  
 

• Christian Lundin, VD och fastighetsmäklare på Lundins fastighetsbyrå i Göteborg. 

Lundins fastighetsbyrå bidrar till undersökningen eftersom de är ett relativt stort familjeägt 
fastighetsmäklarföretag. Lundins fastighetsbyrå har vuxit till en av Göteborgsområdets mest 
anlitade fastighetsbyråer och vi finner det givande att studera hur utvecklingen skett och vad 
som bidragit till tillväxten. Anledningen till att vi valde att intervjua Christian Lundin som är 
kontorsägare är på grund av hans position och inblick i hur företaget arbetar med tillväxt.  
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• Mathias Blomberg, regionchef på Skeppsholmen i Skåneregionen. 

Vad gäller Skeppsholmen blir det intressant att undersöka hur ett 
premiumfastighetsmäklarföretag arbetar med att utveckla sin tjänst för att attrahera nya 
kunder. Skeppsholmen är begränsade till ett väldigt snävt segment, och vi önskar nå en 
djupare inblick i hur ett premiumfastighetsmäklarföretag arbetar med tillväxt. Anledningen till 
att vi valde Mathias Blomberg är för att han är regionchef i Skåne och har således en 
beslutsfattande position.  
 

• Sebastian Holtze, vice VD och grundare av MOHV i Malmö, Lund, Helsingborg och 
Kungsbacka. 

MOHV studerar vi för att få en inblick i hur ett nystartat fastighetsmäklarföretag utvecklar sin 
tjänst och arbetar för att nå den tillväxt som krävs för att expandera verksamheten. MOHV har 
expanderat snabbt och vi ämnar undersöka vad som har bidragit till denna tillväxt. Sebastian 
Holtze är en av grundarna till kedjan, och med den motiveringen anser vi Holtze är en väl 
lämpad respondent till studien.  

3.6 Framställning av intervjuguide 
Utifrån vår sammanfattande modell byggdes intervjuunderlaget för att säkerställa och 
kontrollera att vi berör alla de delar vi belyst i vår referensram, och således skapa en 
betydelsefull och heltäckande analys. Vi inledde arbetet med intervjuunderlaget först efter att 
vi avslutat vår teoridel. Anledningen är att vi ville ha så riklig kunskap inom området som 
möjligt. Det gav oss även en tydlig inblick i vad vi syftade till att undersöka, samt att vi på ett 
fördelaktigt vis kunde formulera våra frågor. Grundtanken när vi formulerade våra frågor var 
att vi ville skapa korta frågor vilka gav långa svar. Frågorna har en låg grad av strukturering 
för att respondenterna inte ska styras för mycket. Med hjälp av detta upplägg kunde 
respondenterna svara utförligt och även resonera fritt kring våra övergripande teman. 

Inför intervjuerna ställde flera av respondenterna krav på att få läsa frågorna innan de ställde 
upp.  Vi är medvetna om risken att respondenterna för de olika företagen eventuellt inte varit 
helt neutrala och att deras svar därför kan ses som aningen subjektiva eftersom de haft 
möjlighet att förbereda sig.  

3.7 Validitet och reliabilitet 
Uppsatsen validitet kan anses hög eftersom studien undersöker det den ämnar undersöka och 
mynnar ut i relevanta slutsatser. Vi anser att metodvalet har varit väl lämpat för att närma oss 
ämnet samt för att få svar på problemformuleringen. Vi har kontinuerligt ställt oss källkritiskt 
mot sekundärdata, samt genomfört en pilotintervju vid insamlingen av primärdata för att 
säkerställa relevansen i vårt intervjuunderlag. Något vi är medvetna om kan sänka 
reliabiliteten och har ställt oss kritiskt mot är att “intervjuareffekten” som Jacobsen (2011) 
benämner den. Intervjuareffekten innebär att vi som intervjuar påverkar respondenten, vilket 
inträffade vid ett par tillfällen under pilotintervjun av den orsaken att vi utan att tänka oss för 
ställde vissa ledande följdfrågor. Vi insåg risken med att ställa ledande frågor, vilket 
resulterade i att vi var ytterst noga med att undvika att göra det under våra resterande 
intervjuer.  
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För att säkerställa en hög reliabilitet bör respondenten vara oberoende av undersökare 
(Esaiasson et al., 2012). Empirin har genomarbetats noggrant för att formuleras på ett rättvist 
sätt. Syftet är att det inte ska finnas några tveksamheter om vad som kommer från 
respondenterna och vad som kan tolkas som våra hypoteser. Vi har dessutom transkriberat allt 
material efter varje genomförd intervju för att bekräfta att inget glöms bort eller att 
reliabiliteten sänks.  

3.8 Bortfall 
Under insamlingen av vårt empiriska underlag drabbades studien tyvärr av ett bortfall. En av 
de intervjuer vi hoppades kunna genomföra ställdes in av respondenten med kort varsel och 
det fanns inte möjlighet eller utrymme för att boka in en ny tid. Vi gjorde ett försök att lösa 
problemet genom att företaget skickade sina svar till oss via mail. Vi upplevde dock att 
materialet saknade tyngd och i relation till vår övriga empiri upplevde vi underlaget som 
mindre tillförlitligt.  Respondenten som svarade via mail hade haft gott om tid och i lugn och 
ro kunnat fundera på svaren vilket talar emot våra argument till varför vi valt att genomföra 
personliga intervjuer om vi hade använt oss av underlaget. Det företag vi fick respons av via 
mail var 3-Etage i Helsingborg. 

Vi anser att våra fem genomförda intervjuer är tillfredsställande, och räcker för att besvara vår 
frågeställning. Således upplever inte att bortfallet har påverkat studien på något avgörande 
vis, snarare ökat vår förståelse för vikten av att ställa sig källkritiskt till allt material. 
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4. Empirisk undersökning 
Empirin är uppdelad efter de fem företag som studien innefattar. Varje empiri del inleds med 
en företagspresentation för att läsaren ska få en tydlig inblick i företaget innan respondentens 
svar presenteras. Empirin är uppdelad efter samma huvudrubriker som resterande avsnitt i 
studien för att sammanhanget lättare ska förstås. 

4.1 Fastighetsbyrån 
Intervju med Lars Rane, franchisetagare på Fastighetsbyrån i Halmstad. Fastighetsbyrån är 
en rikstäckande kedja med ca 250 kontor runt om i Sverige och 1400 anställa. Företagets 
vision lyder: "Vi vill vara det mest rekommenderade företaget i Sverige. Vi sätter 
rekommendationen i centrum eftersom det är det yttersta beviset på att kunden upplevt något 
positivt". På Fastighetsbyrån är viljan att ständigt utvecklas en självklar del av det dagliga 
arbetet (Fastighetsbyrån, 2014).  

4.1.1 Tillväxtbehov  
Rane klarlägger tidigt under intervjun att marknaden är hårt konkurrensutsatt i Halmstad. 
Fastighetsmäklarna på kontoret får kontinuerligt jobba med att försöka få in nya kunder till 
företaget och är sällan ensamma om att ha varit i kontakt med kunden. Kunderna jämför idag 
fastighetsmäklarföretagen i mycket större utsträckning och Rane anser att kunden numera är 
mer påläst och medveten i sitt val av fastighetsmäklare. Rane berättar dock att 
Fastighetsbyrån genomsyras av en tillväxtvilja och att fastighetsmäklarna som väljer att arbeta 
hos företaget högst sannolikt är lika villiga och medvetna om den starka ambitionen att växa. 
Följaktligen bör det därför falla sig naturligt för fastighetsmäklarna att ständigt arbeta hårt för 
att få in affärer med nya kunder. Rane berättar även att han personligen inte ser någonting 
negativt med en potentiell tillväxt. Tillväxten bidrar i hans mening endast till positiva utfall på 
alla plan. 
 
Företagets lönsamhet som är direkt kopplad till företagets tillväxt, är A och O enligt Rane. 
Utan en god lönsamhet skulle inte företaget kunna utvecklas samt förbättras och inte heller ha 
möjligheten att ge kunderna en god kvalité i tjänsten. Rane berättar att fastighetsbyrån har en 
målsättning att öka sin lönsamhet under 2014 och om deras mål nås får kontoret åka på en 
resa tillsammans. En stor del i företagets ambition att växa är alltså sammankopplat med 
företagets lönsamhet och målsättningen att öka denna. 

4.1.2 Strategisk Planering 
Fastighetsbyrån är ett av Sveriges största fastighetsmäklarföretag med ett huvudkontor indelat 
i olika avdelningar där specialister arbetar för att utveckla företaget. Det finns bland annat en 
utvecklingsavdelning samt en intern och extern marknadsavdelning. Huvudkontorets 
kompetenser och avdelningar anser Rane är en oerhörd styrka för företaget. Här får han som 
franchisetagare väldigt mycket stöd och hjälp med alltifrån nya kampanjer och 
marknadsföring till rättslig hjälp från jurister. Det är Fastighetsbyråns huvudkontor som till 
största delen tar alla beslut vad gäller utvecklingen av tjänsten. När nya kampanjer lanseras 
sköter även huvudkontoret utvärderingen av marknadsföringen och analyserar utfallen. Det är 
även huvudkontoret som förbättrar och utvecklar allt material och alla verktyg och system 
som kontoren använder sig av. Genom huvudkontorets expertis och kontinuerliga arbete står 
utvecklingen aldrig stilla. 
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Enligt Rane är utvärderingen av varje affär essentiell för att fastighetsmäklaren och företaget 
ska kunna utvecklas och förbättras utifrån vad kunderna ger för feedback. För att lyckas med 
insamlingen av feedback skickar fastighetsmäklaren efter varje genomförd affär ut en enkät 
till kunderna, där kunden får svara på ett antal frågor och förklara vad de är nöjda respektive 
mindre nöjda med. Det finns utöver huvudkontorets interna och externa marknadsavdelning 
också åtgärder som görs på kontoret av de anställda för att förbättra tjänsten i form av 
månadsgenomgångar, coachmöten och säljtävlingar. 

4.1.3 Tillväxtstrategi 
Rane förklarar att deras prissättning grundar sig i att kunna ge kunderna en bra kvalité, han 
säger att man får ju vad man betalar för. Vidare klargör Rane att de inte strävar efter att vara 
en lågprismäklare, eftersom att de i så fall inte hade kunnat ge sina kunder den kvalité som de 
eftersträvar. Rane berättar också att det varje vecka dyker upp något fall där en annan 
fastighetsmäklare har varit billigare än fastighetsbyrån. Ibland får de in objektet ändå men inte 
alltid. 
 
Istället för att ta ut ett lägre pris än sina konkurrenter försöker Fastighetsbyrån särskilja sig på 
olika sätt. Bland annat visar Rane olika utskick som fastighetsmäklaren tar med sig eller 
skickar ut till kunderna, vissa som andra fastighetsmäklare inte använder sig av enligt honom. 
Utskickens modeller framställs på huvudkontoret och de arbetar även mycket med att 
utveckla de system som fastighetsmäklarna använder. Rane klarlägger att bearbetningen av 
kunden är oerhört betydelsefull och att företaget har produkter som andra fastighetsmäklare 
inte har, vilket underlättar arbetet. Fastighetsbyrån har även ett miljöcertifikat vilket Rane inte 
tror att något annat fastighetsmäklarföretag har, i vilket fall är företaget ensamma om det i 
Halmstad.  
 
Företagets lokala samarbete med Swedbank är även det något som Rane tycker är en stor 
fördel i verksamheten. Deras samarbete är extra starkt och givande eftersom Swedbank i 
själva verket är det företag som äger Fastighetsbyrån. Vidare förklarar Rane att de tidigare 
haft fler samarbeten med andra företag men att det inte har varit särskilt lönsamt eftersom 
fastighetsmäklarföretag enligt lag inte får ta ut någon betydande ersättning i ett sådant 
samarbete. Därigenom har företaget valt att främst samarbeta med bank, jurist och 
besiktningsföretag, eftersom företagen är av stor relevans i kundens försäljningsprocess. Trots 
att flertalet konkurrenter agerar på liknande sätt anser Rane att deras samarbete med 
Swedbank är så starkt att det är en stor fördel och att företaget särskiljer sig från 
konkurrenterna i det avseendet.  
 
Avslutningsvis berättar Rane att Fastighetsbyrån som kontor inte riktar in sig till någon 
särskild målgrupp. Fastighetsbyrån är en fastighetsmäklare för alla i samhället menar han, 
men de anstränger sig gärna lite extra för att få in villor i tre miljoners klassen. Rane berättar 
att det är uttalat uppifrån vilka kunder företaget arbetar mot och att det ska gälla för hela 
kedjan. En uppdelning som har gjorts vad gäller målgrupper är att fastighetsmäklarna på 
kontoren är indelade som antingen villamäklare eller bostadsrättsmäklare, för att varje 
fastighetsmäklare ska bli expert på sitt område och på så vis öka kvalitén i tjänsten. 
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4.2 Alvhem Mäkleri och Interiör 
Intervju med Nils Jacobsson, ägare och grundare av Alvhem Mäkleri och Interiör i Göteborg.  
Alvhem Mäkleri och interiör är ett lokalt företag som endast finns i Göteborg och har idag 14 
anställda. Alvhem Mäkleri och Interiör slog upp dörrarna i Göteborgs innerstad år 2007, 
med en dröm om att skapa någonting nytt och innovativt. Sedan dess har företaget erbjudit 
sina kunder en unik tjänst med extra vikt på styling och exponering av lägenheten samt 
personligt engagemang och kvalité. Alvhem ville sudda ut gränsen mellan mäkleri och 
inredning, vilket resulterade i en hemtrevlig inredningsbutik i kombination med 
fastighetsmäklarkontoret (Alvhemmakleri, 2014).  

4.2.1 Tillväxtbehov 
Alvhems nya och innovativa koncept har tagits emot med öppna armar på marknaden och 
många av deras kunder är nu återkommande. Jacobsson berättar att företaget får väldigt 
många av sina kunder genom rekommendationer och att flertalet kunder som de tidigare hjälpt 
väljer att fortsätta använda företaget även vid nästa bostadsaffär. Ryktet om Alvhem har 
spridit sig och som resultat får fastighetsmäklarna till och med säga nej till vissa kunder 
eftersom de hamnar utanför deras affärsidé och långsiktiga strategi. Det är den långsiktiga 
strategin som gör att företaget kan attrahera en mer påläst kund som förväntar sig mer av 
företaget enligt Jacobsson. Genom åren har Alvhem blivit allt mer populära och Jacobsson 
berättar att de är väldigt nöjda med den expansion som företaget gjort. Följaktligen har 
Alvhem ingen ambition att växa och bli ännu större, som det ser ut i dagsläget.  
 
Vidare berättar Jacobsson att de har en god lönsamhet i företaget och att deras mål är att 
fortsatt hålla uppe provisionerna för att således erbjuda kunderna den kvalité som 
verksamheten eftersträvar. Jacobsson är väldigt tydlig med att han inte tycker om att mäta 
framgången i siffror eller antal, det är vad företaget gör för kunden som är det väsentliga. 
Samtidigt klargör Jacobsson att företagets lönsamhet och soliditet är oerhört viktig och att 
deras verksamhet ska klara av att övervintra ett tufft år.  

4.2.2 Strategisk Planering 
Jacobsson vill understryka att det inte endast är förändringen utåt som företaget vill 
åstadkomma. På Alvhem har de även en ambition att agera annorlunda internt. 
Fastighetsmäklarna pratar inte om hur många objekt de har sålt utan fokuserar istället på vad 
de har lyckats generera till varje kund och att det är ett hem inte ett objekt som förmedlas. 
Jacobsson klargör att han inte vill att fastighetsmäklarna ska ha för många försäljningar igång 
samtidigt, för att de inte ska behöva äventyra kvalitén i tjänsten.  
 
Jacobsson klargör att han själv personligen och de anställda på företaget är oerhört noggranna 
med detaljer, både under försäljningarna men också i utformningen av butiken och kontoret. 
Allt de gör är genom hantverk, ingenting ska vara standardiserat.  
Precis som att fastighetsmäklarna inte ska tumma på provisionerna, ska de inte heller tumma 
på sin kvalité och sitt koncept. Jacobsson klarlägger att det är essentiellt att inte äventyra den 
långsiktiga strategin och hela tiden vara distinkta med vilka de är och vad fastighetsmäklarna 
gör för sina kunder. Någonting företaget hade kunnat förbättra enligt Jacobsson är däremot att 
ta emot mer feedback från kunderna, de har ofta väldigt nöjda kunder men en verksamhet kan 
alltid förbättras. 
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4.2.3 Tillväxtstrategi 
Alvhem Mäkleri och Interiör särskiljer sig från den traditionella fastighetsmäklaren på väldigt 
många sätt, inte minst genom kombinationen av inredningsbutiken och 
fastighetsmäklarföretaget men också genom tjänsten som sen levereras. Vid varje försäljning 
stylas lägenheten och exponeras som ett inredningsreportage med fina detaljer och en 
hemtrevlig känsla. Företaget har gått ifrån den traditionella stylingen där allt rensas bort för 
att en potentiell köpare ska kunna föreställa sig att bo där. Istället stylas lägenheten som ett 
riktigt hem med mycket detaljer och inte helt perfekt vikta filtar, för att kunden istället ska få 
se hur fantastiskt det kan vara att bo just där. 
 
Efter att lägenheten stylats och fotograferats framställs sedan en hel tidning, ett magasin, som 
försäljningsmaterial för exponering av lägenheten. I magasinet hittar man allt om lägenheten, 
bostadsrättsföreningen, området och till och med en shoppingguide med tillhörande karta. 
Deras framställning av lägenheterna genom bilderna som används har till och med blivit 
välkänt och efterfrågat runt om i världen. Jacobsson säger att de förmedlar hem och drömmar 
och att det är genom bilderna som drömmarna realiseras. Något som ger respons både på antal 
spekulanter vid visningar men också så långt som till budgivningen. Det som är extra 
betydelsefullt för företaget är enligt Jacobsson förmågan att lyckas ge ett mervärde kontra 
konkurrenterna. Efter varje genomförd försäljning ger företaget både säljare och köpare en 
goodiebag för att därigenom leverera ett sista mervärde.  
 
Vidare har Alvhem som strategi att endast arbeta med ett väldigt smalt segment. I Göteborgs 
innerstad har de valt ut vissa områden och däri vissa gator samt vissa specifika 
bostadsrättsföreningar. Alvhems fastighetsmäklare förmedlar endast lägenheter i äldre 
sekelskifteshus och tar aldrig in villor eller nyproduktioner.  Följaktligen har varje 
fastighetsmäklare verkligen lyckats bli expert på sitt område och kan därför leverera en god 
kunskap och kvalité i tjänsten. Här tar företaget även hjälp av duktiga samarbetspartners när 
det kommer till bland annat stylister, fotograf och tryckeri. Jacobsson berättar att hjälpen från 
deras samarbetspartners underlättar oerhört mycket för fastighetsmäklarna och att det inte är 
någonting som de får någon ytterligare ersättning för. Allt för att erbjuda kunderna en god 
kvalité, expertis och en väl genomförd tjänst. Deras expertis och höga kvalité klargör även 
Jacobsson att det gör att företaget kan ta bättre betalt för sin tjänst. Kunderna är villiga att 
betala mer genom att företaget är tydliga med att kunderna får ut mycket mer genom deras 
tjänst.  

4.3 Lundin Fastighetsbyrå 
Intervju med Christian Lundin som arbetar som VD och fastighetsmäklare. Lundin 
Fastighetsbyrå är ett etablerat familjeföretag som har arbetat med fastighetsaffärer sedan 
1979 i Göteborg. Det var Christian Lundins pappa som startade företaget och idag driver 
Lundin företaget tillsammans med sin bror Robert Lundin. Hos Lundin Fastighetsbyrå får 
kunden en heltäckande och professionell fastighetsmäklartjänst med ett stort personligt 
engagemang. Tillsammans med företagets kunniga och erfarna fastighetsmäklare och 
företagets starka koncept erbjuder Lundin Fastighetsbyrå marknadens bästa exponering. 
Företaget har idag ca 35 anställda varav 29 stycken är fastighetsmäklare (Lundin, 2014).  

4.3.1 Tillväxtbehov 
Lundin klarlägger att det inte finns några ambitioner att växa utanför Göteborgsområdet, men 
att det självklart finns mål på att öka lönsamheten och sina marknadsandelar. Lundin uttrycker 
att det är lätt att vara störst där företaget är rotat och kan sin marknad. 
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Lundin betonar även vikten av att företaget har respekt för andra marknader och anser att man 
måste inse sina begränsningar. Lundin ser hellre att företaget växer inifrån och ut, än att de 
skulle försöka etablera sig på en helt ny marknad. Enligt Lundin har konkurrensen i Göteborg 
ökat de senaste åren, han menar att alla har blivit proffsigare, kunderna är mer medvetna och 
jämför mer samt att branschen har utvecklats och mognat.   
 
När det gäller att få kontakt med nya kunder uttrycker Lundin att fastighetsmäklarna absolut 
får anstränga sig. Det varierar däremot mellan de olika områdena och hur stor marknadsandel 
Lundins fastighetsbyrå har där. Marknadsandelar är som tidigare nämnt ett av de tillväxtmått 
som används på Lundins fastighetsbyrå. Lundin uttrycker att det inte växer mossa på rullande 
stenar och syftar till att det är essentiellt att ständigt hålla tempot uppe i relation till sina 
konkurrenter. Utöver att öka sina marknadsandelar har Lundin en ambition att öka 
försäljningen på villasidan. Lundin betonar vikten av att en utveckling ska ske i en lugn och 
säkert takt för att få med sig hela företaget och alla fastighetsmäklare genom utvecklingen. 
 
Lundin klargör hur lönsamheten i företaget ser ut och hur han ser på det rådande 
lönsamhetsproblemet inom branschen. Lundin anser att det är väldigt många som klagar på 
lönsamheten och att det har skett en utslagning. Utslagningen är däremot inget som Lundins 
fastighetsbyrå har upplevt, snarare tvärt om. Företaget har utvecklats och lyckats få in 
skickliga fastighetsmäklare till verksamheten. Rekryteringskraften anser Lundin beror på att f 
Lundins fastighetsbyrå jobbar med partnerskap, vilket innebär att fastighetsmäklaren blir 
delägare i bolaget. Partnerskapet bidrar till att fastighetsmäklarna blir mer lojala, motiverande, 
tar ett större ansvarstagande och att det finns en större ambition att lyckas samt att växa för att 
nå en ökad lönsamhet.  Företaget får genom partnerskapen in rätt typ av fastighetsmäklare 
som alla har det rätta drivet. Partnerskapet leder till avancerande i karriärstegen som Lundin 
beskriver det, vilket verkar motiverande för fastighetsmäklarna. 

4.3.2 Strategiskt planering 
Mellan 2010-2011 gjorde Lundins fastighetsbyrå en ny profilering av företaget. Tidigare 
använde företaget sig av ord som exempelvis trygghet i sin marknadsföring, likt många andra 
i branschen. Vid den interna profileringen valde Lundins fastighetsbyrå att gå ifrån 
trygghetsaspekten för att istället marknadsföra sig på ett unikt sätt.  
 
Lundins fastighetsbyrå köpte sitt eget tryckeri, fick en ny design på sin hemsida, började 
arbeta med väldigt skickliga fotografer samt startade ett visst samarbete med 
inredningsmagasin, för att synas på rätt ställe och sända ut rätt signaler. Lundin anser att 
profileringen har gynnat företaget och bidragit med positiva effekter.  
 
För att främja utvecklingen internt berättar Lundin att företaget skickar ut enkäter till sina 
kunder efter genomförd affär, för att ta in viktig feedback. Lundins fastighetsbyrå använder 
sig dock inte av några marknadsundersökningar utan har satsat på det interna arbetet genom 
att även ha anställd personal som är kundvårdsansvarig.  
 
Lundins fastighetsbyrå använder sig av ett antal samarbetspartners, exempelvis olika stylister 
inför fotografering. Lundins fastighetsbyrå är dessutom med i en grupp som heter Plus bolån. 
Plus bolån är en online-baserad bolånetjänst och ett samarbete mellan sju olika 
fastighetsmäklarföretag. Tjänsten erbjuder Lundins fastighetsbyrå kunder att, med SBAB som 
kreditgivare, teckna bolån, privatlån och handpenningslån. 
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Företagets styrkor anser Lundin är att företaget inte tillhör en kedja samt att det är ett 
familjeägt företag. Att vara familjeägda lockar till sig många andra företagare, det finns en 
förståelse för varandra och många sponsrar hellre privatägda företag i relation till en stor 
kedja. En annan styrka som Lundin lyfter fram är trivseln på företaget och deras 
rekryteringskraft. Lundin ser det som oerhört väsentligt, inte endast att det finns ekonomiska 
incitament pga. partnerskapet, utan också att det finns en trivsel där företaget tar hand om sin 
personal. 

4.3.3 Tillväxtstrategi 
Enligt Lundin är det Alvhem Mäkleri och Interiör som har varit drivande i utvecklingen 
framåt när det kommer till exponeringen under en försäljning. Framåtskridandet har bidragit 
till att Lundins fastighetsbyrå tillsammans med sina anställda ständigt har varit på tårna och 
följaktligen utveckla tjänsten. Lundin berättar även att Lundins fastighetsbyrå jobbar med alla 
marknadssegment, allt från ”koja till slott”. Lundin anser däremot att företaget i sin 
profilering riktar sig något mot ett dyrare övre segment. 
 
Strategin företaget utgår ifrån är att hela tiden ställa sig frågan vad det är potentiella kunder 
vill se och sedan möta efterfrågan. Lundins fastighetsbyrå visar alltså upp de saker företaget 
vill stå för och förstärker således varumärket hos sina kunder. Numera använder sig företaget 
av orden bästa exponering och personligt engagemang i sin marknadsföring. Lundin menar 
att tanken bakom uttrycken handlar om att deras fastighetsmäklare har ett stort personligt 
engagemang och kan motivera deras prissättning. Kunderna har även blivit mer villiga att 
betala mer för tjänsten efter profileringen, eftersom företaget också ger mer. Företaget med 
deras resurser lyfter upp affären och ser till att den får absolut bästa exponering. 
Exponeringen sker exempelvis med hjälp av home-styling och hur objektet därefter framställs 
i företagets försäljningsmaterial. 
 
Intervjun avslutas med en allmän diskussion om vikten av att följa med i utvecklingen både 
inom branschen och i fråga om den tekniska aspekten. Lundin anser att det är essentiellt att 
företaget följer med i utvecklingen på internet och är i framkant när det gäller att synas på 
exempelvis sociala medier. Det är genom denna typ av forum som vi idag kan hitta många 
potentiella köpare och säljare enligt Lundin. Sociala medier och internet är ett optimalt sätt att 
nå ut till potentiella kunder med sin marknadsföring och öka företagets 
exponeringsmöjligheter. 
 

4.4 Skeppsholmen Sotheby’s International Realty 
Intervju med Mathias Blomberg, regionchef över Skåneregionen på fastighetsmäklarföretaget 
Skeppsholmen som har funnits i Sverige sedan 1992. Skeppsholmen är en 
fastighetsmäklarfirma med kontor på fyra orter i Sverige. Som en del av Sotheby's 
International Realty är marknaden i Sverige bara en liten del av koncernen. Sotheby's 
International Realty har cirka 600 kontor utspridda i 45 länder runt om i världen. 
Skeppsholmen kan beskrivas som ett premium fastighetsmäklarföretag, vilket innebär att de 
fokuserar på försäljningar i de övre prissegmenten. Företaget eftersträvar en livslång 
relation med varje kund. Skeppsholmen vill få möjligheten att förmedla kundens boende i 
livets olika skeden, från innerstads-våningen i centrum till villan i den attraktiva förorten till 
drömboendet vid havet (Skeppsholmen, 2014).  
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4.4.1 Tillväxtbehov 
Skeppsholmen är sedan 2010 en del av Sotheby’s koncernen. Sotheby's International Realty 
har en historia som går tillbaka till 1744, vid den tidpunkten grundades nämligen det anrika 
auktionshuset Sotheby's. 1976 bildades fastighetsförgreningen för att tillgodose kundernas 
önskemål om exklusiva fastigheter förmedlade med en lika hög servicenivå och 
marknadskännedom. Skeppsholmen har ett kontaktnät runt om i hela världen med 
sammanlagt 600 kontor i 45 olika länder, vilket Blomberg beskriver som en enorm 
konkurrensfördel och tillgång när det kommer till att knyta kontakter och exponera sina 
försäljningar på bästa sätt. Skeppsholmens kombination av lokal mäklarkompetens och ett 
globalt varumärke och kontaktnät gör att de kan erbjuda en väldigt konkurrenskraftig 
fastighetsmäklarservice. Vare sig det gäller en större herrgård eller en välbelägen våning når 
de ut till en större internationell publik med en anpassad marknadsföringsstrategi. 
 
Synen på lönsamhet är att lönsamhet endast kan mätas med finansiella mått, på Skeppsholmen 
mäts inte lönsamhet i marknadsandelar eller liknande. Lönsamhet handlar snarare om 
omsättningen, vilket också är ett av företagets övergripande mål att öka. Skeppsholmen 
konkurrerar inte riktigt med andra aktörer på marknaden, vilket gör att det blir svårt eller 
missvisande att mäta marknadsandelar. Enligt Blomberg behöver företaget i så fall rikta in sig 
mot en större målgrupp och ha viljan att in alla eventuella försäljningar för att kunna vara med 
och tävla om marknadsandelar. Skeppsholmen mäter därigenom tillväxt i ekonomiska termer 
och jämför verksamhetsåren.  

4.4.2 Strategisk planering 
År 2008 öppnade Skeppsholmen sitt kontor i Båstad, mitt under finanskrisen. Till skillnad 
från konkurrenterna valde Skeppsholmen att fokusera på möjligheterna, istället för att 
förlamas av omständigheterna. Något som Blomberg beskriver som ett ypperligt tillfälle att 
profilera sig. När andra företag fick arbeta i motvind satsade Skeppsholmen allt på en 
aggressiv marknadsföring för att lyckas etablera sig, något som fick ett positivt utfall. Tre år 
senare öppnades kontoret i Malmö som en förlängd arm till kontoret i Båstad. Skeppsholmen 
är idag verksamma på flera orter i Sverige, nämligen Malmö, Båstad, Göteborg och 
Stockholm. Blomberg berättar att det finns vissa planer på att expandera till 
Österlenstrakterna i framtiden. 
 
Fastighetsmäklarna på Skeppsholmen får enligt Blomberg anstränga sig för att få in objekt. 
Skeppsholmen satsar mycket på sin profilering och använder sig av vad Blomberg beskriver 
som massiv och extrem marknadsföring. Genom profileringen och finare utskick till väl valda 
adresser kan företaget nå ut till sina önskade kundgrupper.  
Blomberg berättar att det även ringer in en del kunder som letar objekt, och genom sitt 
kundsystem kan Skeppsholmen matcha kunderna mot sina kommande och pågående 
försäljningar. Att kunna matcha försäljningar gentemot kundsystemet leder i många fall till att 
vissa objekt aldrig behöver läggas ut på marknaden till försäljning. Blomberg tror att 
matchningsfunktionen kommer att växa på dagens marknad, många föredrar att sälja mer 
“privat” och slippa exponera sitt hem på internet, något som kan undvikas genom att koppla 
ihop köpare och säljare i ett tidigare stadie.  
 
Intervjun syftar till att undersöka Malmökontoret vilket gör att vi ber Blomberg beskriva hur 
arbetssättet förflyter på kontoret i Malmö. Blomberg beskriver marknaden i Malmö som hårt 
konkurrensutsatt, vilket påverkar hur företaget lägger upp sitt arbete.  
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Fastighetsmäklarna på Skeppsholmen får ta ett väldigt stort eget ansvar, vilket Blomberg 
anser är viktigt för engagemanget. Kunderna har blivit allt mer medvetna och pålästa vilket 
gör att de gärna jämför olika fastighetsmäklare och följaktligen krävs det därigenom mer av 
förtaget och fastighetsmäklaren. För att konkurrera på marknaden förklarar Blomberg att 
Skeppsholmen har som målsättning att alltid erbjuda en exceptionell service, vilket i sin tur 
innebär att fastighetsmäklarna inte kan ta in alla objekt. Skeppsholmens vision står för 
livskvalitet och drömboende, vilket handlar om att objekten företaget förmedlar ska vara 
unika i något avseende. Enligt Blomberg spelar det ingen roll om det handlar om en villa för 
flera miljoner eller en central etta, allt handlar om känslan hos objektet. Blomberg betonar 
även vikten i att som fastighetsmäklare på Skeppsholmen måste man agera selektivt och 
rättvis mot kunden. 

4.4.3 Tillväxtstrategi  
I fråga om Skeppsholmens styrkor anser Blomberg att det är service, närvaro och 
engagemang. Blomberg anser att det är essentiellt att fastighetsmäklaren är uppriktig mot 
kunden. Kunden uppskattar uppriktigheten även om det innebär att Skeppsholmen tackar nej 
till ett objekt för att de inte anser att det är ”rätt känsla” i huset/lägenheten. Det är en strategi 
som handlar om att hjälpa kunden att exponera objektet på rätt sätt, fastighetsmäklaren ska 
använda sin expertis för att förklara vilka medier som är lämpliga för exponering av 
försäljningen. Det är enligt Blomberg betydelsefullt att låta säljaren vara med och påverka och 
besluta så långt som möjligt. Blomberg anser att deras kunder idag är medvetna om alla sina 
val i livet och vill därför även ha möjligheten att påverka sin bostadsförsäljning. Det faller sig 
även naturligt att kunden ska få påverka försäljningen på grund av att de betalar ett högt 
arvode för tjänsten. Kunden och fastighetsmäklaren beslutar därigenom tillsammans hur 
mycket och hur intensiv exponering försäljningen kräver och därefter fastställs ett exakt 
arvode. Blomberg berättar att inom Skeppsholmen diskuteras det att ta ut en 
förskottsbetalning av kunden.  Det uppstår en hel del kostnader innan fastighetsmäklaren kan 
ta ut sitt arvode. Blomberg misstänker att allt fler fastighetsmäklarföretag kommer att använda 
sig av någon form av uppstartsavgift för tjänsten.  
 
Skeppsholmen vänder sig inte uttalat till ett visst kundsegment enligt Blomberg, företaget 
begränsar sig istället objektsmässigt och säljer endast unika objekt som sticker ut i mängden. 
Skeppsholmens idé är att plocka in den typ av objekt som de vet att eventuella köpare söker, 
vilket deras databas där företaget kan matcha alla eventuella försäljningar mot underlättar. 
Blomberg förklarar att företaget genom sin strategi och sitt arbetet har fått ett starkt 
företagsrykte. Företagets unika objekt speglar en lyxigare tillvaro vilket i många fall 
förknippas med ett dyrare pris, något som Blomberg klargör inte alltid är positivt.  
 
Vissa kunder kan ha fått en uppfattning om att företaget är väldigt dyrt och vänder sig kanske 
därigenom till någon annan aktör, i hopp om ett lägre pris. Enligt Blomberg behöver dock inte 
Skeppsholmen vara dyrare än andra företag på grund av att kunderna har valmöjligheter i 
företagets tjänst.  
 
Skeppsholmen använder sig inte av någon styling för att exponera sina objekt. Blomberg 
anser inte att det är relevant på den marknad företaget är verksamma i, däremot är 
fastighetsmäklaren och ibland en assistent med på fotograferingen av huset eller lägenheten 
för att ge enklare råd vad gäller stylingen. Blomberg berättar att företaget istället satsar på att 
använda sig av filmvisningar som enligt Blomberg är en del av framtiden inom 
fastighetsmäklarbranschen.  
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Det är av stor vikt att ta hänsyn till hur marknaden ser ut när de strategiska val av exponering 
görs, i dagens samhälle föredrar majoriteten av spekulanter att slippa åka på en mängd 
visningar. Något som filmvisningar möjliggör genom att kunden enkelt redan innan visning 
kan anskaffa sig en grundläggande uppfattning av objektet.  

4.5 MOHV 
Intervju med Sebastian Holtze, vice VD och en av grundarna till MOHV. MOHV startades år 
2012 i Malmö och har nu expanderat till Lund, Helsingborg och Kungsbacka. Målsättningen 
att expandera och växa är oerhört hög på företaget, med 20 uttalade städer att expandera till. 
På två år har företaget anställt 50 stycken fastighetsmäklare och blivit marknadsledare på 
bostadsrätter i Malmö och på en tredjeplats i Lund. Kontoret i Helsingborg startades 2013 
och nu i år öppnades kontoret i Kungsbacka. Företaget som helhet har en ambition att hamna 
på tredjeplats i marknadsandelar på den totala marknaden. MOHV vågar vara nytänkande 
för sina kunders bästa och företaget har drivna fastighetsmäklare som gillar sitt jobb och 
brinner för att ge köpare och säljare all service som behövs för en lyckad bostadsaffär (Mohv, 
2014).  

4.5.1 Tillväxtbehov 
MOHV startades med en ambition att utveckla någonting nytt och innovativt i branschen. 
Holtze beskriver det som att branschen är på väg att nå en brytpunkt, där den gamla tjänsten 
inte längre kommer att vara så attraktiv om uppskattningsvis fem år. Han förklarar att 
konkurrensen är hård i branschen och följaktligen krävs det någonting nytt för att sticka ut. 
Det ställs även höga krav på fastighetsmäklaren och tjänsten när en ny generation kunder 
numera jämför flera olika fastighetsmäklarföretag innan ett beslut om vem som får förmedla 
deras hem tas. Kunden får en stark ställning gentemot företaget och utvecklingen av tjänsten 
blir följaktligen allt mer väsentlig. Det är även enligt Holtze en ny generation 
fastighetsmäklare som kommer ut på marknaden idag. Det är inte längesedan utbildningen till 
fastighetsmäklare skedde genom kvällskurser under ett par veckors tid till att nu omfatta en 
treårig utbildning. Holtze anser att den långa utbildningen har resulterat i att 
fastighetsmäklaren inte är en renodlad säljare, trots att det ofta handlar om att 
fastighetsmäklaren måste sälja in sig själv till nya kunder. MOHV vill därför förbättra och 
utveckla tjänsten på ett sätt som gör att den blir lättare att sälja. 
   
Holtze klargör att som företag är det deras största uppgift att se till att telefonerna ringer till 
fastighetsmäklarna. För att företaget ska klara av att expandera i den takt som önskas måste en 
andel av kunderna självmant, som ett resultat av all marknadsföring, söka sig till företaget. 
Det är vad företaget står för och vad tjänsten innehåller som levereras och är det väsentliga för 
att klara av att stärka varumärket. Redan nu börjar arbetet ge resultat och många kunder ringer 
in till kontoret för att komma i kontakt med en fastighetsmäklare. Det är både företaget och 
fastighetsmäklaren som arbetar för att leverera en attraktiv tjänst som drar till sig kunder.  
Med den starka ambitionen att växa och ett sammansvetsat team som alla brinner för 
företaget, satsar de stort på att expandera. Holtze förklarar även att MOHV inte kan sälja en 
tjänst till ett lägre pris för att följaktligen verka konkurrenskraftigt. Holtze anser att 
fastighetsmäklarföretag ligger på en relativt jämn prisnivå och att företagen i många fall följer 
varandra i prissättningen. Holtze menar att företaget inte kan utvecklas eller expandera om 
priset sätts för lågt och att det generellt är väldigt svårt att försöka konkurrera med ett lågt pris 
i fastighetsmäklarbranschen. Genom expansionen företaget vill nå genereras en större 
omsättning vilket också är en av företagets målsättningar. Här är det enklast att mäta genom 
marknadsandelar enligt Holtze.  
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4.5.2 Strategisk planering 
För att nå sina målsättningar förklarar Holtze att arbetet internt på företaget är oerhört 
betydelsefullt. Företaget har en specifik avdelning som heter MOHV Mäklarsupport där den 
interna utvecklingen säkerhetsställs. Vidare klarlägger Holtze att företaget undersöker sin 
marknad oerhört noggrant och går in och undersöker exempelvis boendeomsättningen i olika 
bostadsrättsföreningar. All marknadsföring mäts, i synnerhet marknadsföringskanaler där 
företaget kartlägger hur kunderna har kommit i kontakt med kontoren. Holtze klargör att 
företaget mäter allt av relevans för deras fortsatta utveckling och expansion.  
 
Företagen har enligt Holtze även fått ett större ansvar vad gäller rollen som 
fastighetsmäklaren har samt påverkas branschen av det faktum att det kommer ut en ny 
generation utbildade fastighetsmäklare. Tjänsten behöver vara anpassad efter personen som 
ska leverera och sälja den. Holtze klargör vidare att produkten inte är fastighetsmäklaren själv 
utan att tjänsten som företaget levererar är det essentiella och att varje fastighetsmäklare ska 
kunna sälja tjänsten. Tjänsten byggs på ett sätt som gör att fastighetsmäklaren ska sälja en 
innovativ tjänst och inte lägga tyngd på att sälja in sig själv i första hand. Det är företaget som 
ska stå i fokus för att verksamheten ska verka profil- och varumärkesbyggande.  

4.5.3 Tillväxtstrategi 
Vikten i att sticka ut på marknaden är enligt Holtze oerhört betydelsefull för företagets 
framtida tillväxt. MOHV har en tjänst som helt och hållet är utvecklad utifrån den filosofin, 
varumärket är skapat för att sticka ut. Holtze klarlägger att företaget tittar på vad andra 
fastighetsmäklarföretag gör och försöker göra annorlunda. Redan vid valet av namnet MOHV 
var grundidén att särskilja sig från konkurrenterna. Namnet har sedan utvecklats till att utgöra 
ett koncept där MOHV är grundstenen. Företagets olika kampanjer och slogans innehåller alla 
MOHV och Holtze klargör att deras arbetsstruktur genomsyras av nytänkande. Genom 
tidigare erfarenheter i mediabranschen, som försäljningschef på företaget Modern Times 
Group, har Holtze fört med sig många nya tankar och idéer i utvecklingen av MOHV. Här är 
även fastighetsmäklarna en viktig del av utvecklingen och Holtze förklarar att alla 
fastighetsmäklare på kontoren får vara med och påverka.  
 
MOHV´s tjänst innehåller bland annat ett upplägg där kunderna får vara med och influera 
omfattningen av tjänsten. Fastighetsmäklaren skräddarsyr tjänsten utefter kundens önskemål 
och priset bestäms därefter. Företagets prisnivå varierar därigenom men Holtze klargör att det 
inte går att vara billigast om företaget ska kunna leverera en väl genomförd tjänst med god 
kvalité. Kunden har sedan möjlighet att lägga till tjänster i efterhand beroende på hur 
försäljningen förflyter.  
 
Vidare beskriver Holtze hur företaget arbetar med externa samarbetspartners till exempel 
Sova, Kvick, BoConcept och Handelsbanken, för att ytterligare gynna kunden. I samarbetet 
har MOHV valt att inreda sina olika kontorsrum, där möten, kontraktsskrivningar och 
tillträden hålls, för att exponera företagen. Samarbetet genererar en ökad service och 
möjliggör att fastighetsmäklaren kan leverera offertförslag på tjänster som kunden behöver 
efter genomförd försäljning. Genom MOHV´s samarbetspartners skapas ett mervärde både för 
kunderna, fastighetsmäklaren och företaget samt bidrar till en stark kunskapskälla. MOHV är 
även ett av de företag, tillsammans med Skeppsholmen, som är delägare i onlinebanken Plus 
Bolån i ett samarbete med banken SBAB.  
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För att få en slagkraft i sin tjänst har MOHV valt att attrahera en målgrupp som är medveten 
och har en internetvana samt bor i en storstad eller tillväxtort. Holtze klarlägger även att 
kunderna värdesätter tidseffektivitet allt mer. Tjänsten bör därför utvecklas på ett sätt som gör 
att kunden sparar tid i alla avseenden. Här ser Holtze deras samarbete med externa parter som 
en betydelsefull del. Holtze förespråkar avslutningsvis den essentiella vikten av ett 
serviceorienterat arbetssätt och en attraherande arbetsstruktur. Att attrahera arbetskraft är 
nämligen enligt Holtze en av de mest betydelsefulla delarna i verksamheten. Vidare anser 
Holtze att MOHV har en väldigt stark rekryteringskraft och att det gör att företaget kan 
expandera ytterligare.  
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5. Analys 
I Analysen kommer framför allt empirin få stor plats eftersom det är empirin som är det 
intressanta och såldes det som ska belysas. Vi kommer att göra nerslag i vår teoretiska 
referensram och genom detta kan vi få en bild av vilka likheter och skillnader som finns, samt 
jämföra företagens förhållningssätt till problemformuleringen. 

5.1 Analysmodell 
Med utgångspunkt i teorin och empirin, sammanställs en analysmodell utifrån analysens 
resonemang som redovisas i kommande avsnitt. Modellen visar tydligt kopplingarna mellan 
de olika teorierna och det empiriska underlaget. Utifrån respondenternas svar ges ett Ja eller 
Nej vid varje teori för att visa om de finns ett empiriskt underlag som stödjer teorin eller inte. 
Ett Ja betyder således att företaget i fråga använder sig utav angiven teori och ett Nej står för 
att företaget inte kan kopplas till nämnd teori. Vi understryker dock att det är en tolkning 
gjord av oss, och inte ställningstagande som respondenterna själva har gjort, vi har såldes 
tolkat materialet och bedömt om vi anser att det är ett ja eller nej.   
 
En av respondenterna styrker teorin efterfrågetryck men det finns indikationer i flertalet andra 
företag i studien om att företagen eftersträvar ett efterfrågetryck. Tillväxtvilja och lönsamhet 
bidrar till ett tillväxtbehov för samtliga respondenter. Strategisk planering förekommer i 
samtliga företag, men det är endast i ett av de studerade företagen som planeringen utförs 
både internt och externt. Innovation är en bidragande faktor vid utvecklingen av tjänsten i 
studiens samtliga företag men med olika nya tankar och idéer. Samtliga företag använder sig 
även av strategin differentiering för att försöka särskilja sig från konkurrenterna. I fråga om 
segmentering och fokusering är det två av fem företag som använder sig utav strategin med 
även en indikation i ett företag om att profileringen är något fokuserad mot ett visst segment. 
Samtliga respondenter ställer sig nekande till lågprisstrategin, här styrks endast 
forskningsresonemang angående strategins minskade relevans. Modellen syftar främst till att 
ge läsaren en överskådlig bild över respondenterna och deras relation till de olika teorierna, 
djupare förklaring och resonemang finns i teoriernas analysavsnitt nedan.  

 

Modell 5. Analysmodell (Egen modell) 
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5.2 Tillväxtbehov 

5.2.1 Efterfrågetryck 
En stor del av Alvhems kunder genereras genom rekommendationer och flertalet kunder som 
företaget tidigare hjälpt väljer att fortsätta använda Alvhem även vid nästa bostadsaffär, 
företaget har således erhållit en ökad efterfrågan. Alvhem är studiens enda företag som 
uttryckligen nämner att det finns ett efterfrågetryck, som resultat får fastighetsmäklarna till 
och med säga nej till vissa kunder eftersom de hamnar utanför deras affärsidé och långsiktiga 
strategi. MOHV har valt att expandera till nya marknader genom att öppna nya kontor i Lund, 
Helsingborg och Kungsbacka. Normann (2000) anser att en marknadsexpansion är den 
enklaste metod för ett företag att uppnå tillväxt, eftersom mindre ansträngningar krävs för det 
enskilda företaget.  Holtze på MOHV nämner att det finns en ambition att skapa ett 
efterfrågetryck, Holtzes vision är nämligen att kunderna ska ringa in till företaget och inte att 
fastighetsmäklarna ska behöva ringa och jaga kunder. MOHV strävar efter att skapa ett 
efterfrågetryck genom att expandera på marknaden och öka sina marknadsandelar. Enligt 
Wiklund (1998) växer företag främst genom en ökad efterfråga på sin marknad, vilket MOHV 
uttrycker är en del av deras ambition. Fastighetsbyrån, Lundins Fastighetsbyrå och 
Skeppsholmen nämner att de får anstränga sig för att få in objekt och kunder, vilket tyder på 
att det saknas ett efterfrågetryck. Enligt Normann (2000), skapas efterfrågetrycket när nya 
kunder strömmar in till företaget på eget initiativ.  
 
När verksamhetens kapacitetstak är uppfyllt måste företaget överväga hur den ökade 
efterfrågan ska bemötas, vilket är situationen för Alvhem. Alvhem har valt att inte möta 
efterfrågetrycket genom att expandera, utan säger istället nej till vissa kunder (Davidsson, 
1989). Davidsson anser även att det är företagets kapacitet samt företagsledarens inställning 
till tillväxt som avgör huruvida företaget kommer att använda efterfrågetrycket för att nå 
tillväxt eller inte. Holtze på MOHV klargör att som företag är det deras största uppgift att se 
till att telefonerna ringer till fastighetsmäklarna. För att företaget ska klara av att expandera i 
den takt som önskas måste en andel av kunderna självmant, som ett resultat av all 
marknadsföring, söka sig till företaget. Holtze anser även att företagets rekryteringskraft är en 
essentiell del i att lyckas expandera. MOHV har härigenom viljan att använda ett eftersträvat 
efterfrågetryck för att nå tillväxt och anstränger sig både för att öka sin kapacitet men 
använder även den kapacitet som företaget redan besitter. Rane upplever till viss del att 
Fastighetsbyrån når ett efterfrågetryck genom sitt samarbete med Swedbank. Som resultat får 
Fastighetsbyrån in kunder som har rekommenderats av banken och företaget har viljan att 
använda efterfrågetrycket för att nå en ökad tillväxt. Lundin på Lundins Fastighetsbyrå anser 
att efterfrågetrycket hänger ihop med hur stor marknadsandel företaget har i specifika 
områden, stor marknadsandel leder till ett större efterfrågetryck. I de områden som Lundin har 
en stor marknadsandel och därigenom en tendens till ett efterfrågetryck, används det för att 
öka sin tillväxt. Även hos Lundin är företagets rekryteringskraft oerhört viktig för att främja 
företagets möjlighet till en stark marknadsandel och därigenom en större chans till ett 
efterfrågetryck. Följaktligen återfinns viljan att stärka företagskapaciteten och använda ett 
eftersträvat efterfrågetryck hos både MOHV, Fastighetsbyrån och Lundin, till skillnad från 
Alvhem som redan har nått ett efterfrågetryck och istället väljer att säga nej till vissa kunder.  
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På Skeppsholmen arbetar de med extrem marknadsföring i utvalda områden, det är enligt 
Blomberg viktigt att synas på rätt ställen där det finns den typ av objekt de föredrar att 
förmedla. Efterfrågetryck kan definieras utifrån vilken grad företaget har lyckats skapa en 
direkt varumärkesidentitet hos den slutliga konsumenten kontra behovet av att ständigt 
behöva använda distributionskanaler för att marknadsföra företags produkt/tjänst (Porter, 
2004). Skeppsholmen använder, enligt Blomberg, marknadsföringsinsatser för att finna nya 
kunder inom sitt segment i deras valda marknad. Lundin på Lundins Fastighetsbyrå delar 
resonemanget och nämner att det är viktigt att synas på rätt ställen, samt vara tydlig i sin 
profilering för att nå ut till rätt målgrupp. Lundin anser att sedan de ändrade sin profilering har 
företaget upplevt en positiv utveckling. Holtze på MOHV delar Skeppsholmens och Lundins 
Fastighetsbyrå vilja att lyckas attrahera sina kunder genom att använda distributionskanaler 
för att marknadsföra sitt varumärke och deras tjänst. Respondenternas tankar delas av Vasant 
och Sharad (2010) som anser att ett efterfrågetryck kan skapas genom delvis ökade 
marknadsföringsinsatser, men även genom nya produktkategorier för att locka en ny typ av 
kunder, exempelvis som Alvhem gör genom att satsa på att utveckla tjänsten och attrahera en 
ny typ av kund, istället för att öka efterfrågan på den befintliga marknaden.  
 
Studiens empiriska resultat visar att företagen arbetar med att försöka skapa en 
varumärkesidentitet hos sina kunder och Alvhem är ett tydligt exempel på ett företag som har 
nått resultat i form sitt efterfrågetryck. Den hårda konkurrensen på marknaden påverkar enligt 
Rane arbetet med företagets varumärkesidentitet eftersom kunderna idag jämför flera olika 
fastighetsmäklare vid ett beslut om vem som får förmedla deras hus eller lägenhet. 
Majoriteten av studiens företag stödjer resonemanget genom att klargöra att kunderna är mer 
pålästa, medvetna och selektiva i sina val av fastighetsmäklare. Holtze beskriver att 
egenskaperna tyder på en ny generation kunder samt att det även kommer ut en ny generation 
fatsighetsmäklare på marknaden. Den nya generationen kunder och fastighetsmäklare anser 
Holtze är ett incitament för företaget till att driva tjänsteutvecklingen framåt. Vasant och 
Sharad (2010) anser att ett efterfrågetryck kan skapas genom exempelvis att skapa en ny 
tjänstekategori för att locka en ny typ av kunder.  

5.2.2 Tillväxtvilja 
Alla respondenter uttrycker att det finns en stark ambition att växa, men hur denna tillväxt ska 
ske skiljer sig mellan de olika företagens resonemang. Flamholtz (1990)  konstaterar att 
företagets vilja att växa är en central faktor för att tillväxt överhuvudtaget skall uppstå. 
 Resonemanget styrks av det faktum att MOHV startades med en stark vilja att växa och 
Holtze berättar att företaget har lyckats expandera till tre nya städer på två år. Till skillnad 
från MOHV som expanderar till nya städer satsar Lundins Fastighetsbyrå istället på att växa 
på sin befintliga marknad. Både MOHV och Lundin delar alltså drivet och ambitionen att 
expandera verksamheten, men resonemangen om hur tillväxt bäst nås skiljer företagen åt.  
 
Fastighetsbyrån genomsyras av en tillväxtvilja och Rane anser att det är viktigt att 
fastighetsmäklarna som väljer att arbeta hos företaget är lika villiga och medvetna om den 
starka ambitionen att växa. Viljan att växa är uttalad hos Skeppsholmen och Lundin i form av 
att vilja nå en ökad omsättning. Företagsledaren väger in personliga mål, personlig vinning 
samt den egna uppfattningen om vad som anses betydelsefullt för självförverkligandet vid 
beslutstagande om en satsning på tillväxt eller inte (Davidsson, Wiklund & Delmar, 2001). 
Rane på fastighetsbyrån anser att han personligen endast ser positiva konsekvenser av en 
potentiell tillväxt, tillväxten i hans mening ger positiva utfall på alla plan, även det privata.  
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På Lundins Fastighetsbyrå arbetar de med partnerskap i företaget, vilket enligt Lundin 
motiverar och bidrar till att det ständigt finns en vilja att växa för att öka lönsamheten 
eftersom det gynnar alla inblandade även ur en privat synvinkel. 
 
Alvhem har genom åren blivit allt mer populära och Jacobsson berättar att de är väldigt nöjda 
med expansionen som företaget gjort. Enligt Jacobsson är företagets ambition att erbjuda sina 
kunder en unik tjänst vilket leder till att det blir omöjligt att tacka ja till alla uppdrag. 
Företaget har ingen ambition att expandera sin verksamhet men Jacobsson förklarar att det 
finns en vilja att öka lönsamheten genom lyckas ta bättre betalt av sina kunder. Alvhems 
exklusivitet gör således att företaget, likt Normanns (2000) teori, inte kan expandera mer. 
Vissa tjänsteföretag har valt ett väldigt snävt segment och kan inte expandera om de vill 
behålla sin exklusivitet (Normann, 2000). Om alla kunder hade haft möjlighet att sälja med 
Alvhem skulle det inte uppstå samma exklusivitet över tjänsten. Kunderna som får sälja sin 
bostad med Alvhem får en bekräftelse på att deras bostad är speciell och unik, en känsla som 
både köpare och säljare kan vara beredda att betala lite extra för. En annan teori till varför 
vissa företagsledare inte vill att organisationen ska expandera kan enligt Flamholtz (1990) 
vara att företagsledarna inte vill förlora sin kontroll på företaget. Resonemanget styrks av 
Lundin på Lundins Fastighetsbyrå som uttrycker att det är viktigt att ha respekt för andra 
marknader och anser att det är av vikt att inse sina begränsningar, Lundin menar att det är lätt 
att vara störst där företaget redan är etablerat.  

5.2.3 Lönsamhet 
Majoriteten av studiens företag anser att lönsamhet framförallt bör mätas i finansiella mått, 
det är endast Jacobsson på Alvhem som anser att framgång inte kan mätas i siffror. På 
Alvhem satsar de på att öka vinsten per affär, istället för att öka lönsamheten genom att sälja 
mer. Företagets lönsamhet är enligt Rane på Fastighetsbyrån direkt kopplad till företagets 
tillväxt. Utan en god lönsamhet skulle inte företaget kunna utvecklas samt förbättras och inte 
heller ha möjligheten att ge kunderna en god kvalité i tjänsten. På Skeppsholmen anser 
Blomberg att lönsamhet endast kan mätas i finansiella mått, och Blomberg klargör att han 
anser att lönsamheten och tillväxten går hand i hand. Det är lönsamheten som är drivkraften 
och den avgörande faktorn till tillväxt (Davidsson, Steffens, & Fitzsimmons, 2009).  Ett 
resonemang som talar emot Alvhems värderingar som istället innebär att lönsamhet och vinst 
används för att förbättra arbetsförhållandet för mäklaren samt återinvestera i företaget för att 
kunna överleva sämre tider på marknaden.   
 
MOHV som är ett relativt nystartat företag anser att lönsamhet och tillväxt bör mätas i 
marknadsandelar. På Lundins Fastighetsbyrå förkastar företaget resonemanget om att det 
skulle finnas ett lönsamhetsproblem i branschen, på Lundins Fastighetsbyrå har det aldrig 
upplevts att det skulle förekomma något sådant problem. Det handlar snarare om att lära sig 
hur företag och fastighetsmäklare ska lyckas ta bra betalt. Lönsamheten och företagets 
finansiella mått är avgörande för ett företags överlevnad. Utan lönsamhet riskerar företaget sin 
existens på grund av att företag som på lång sikt inte har en vinstdrivande verksamhet inte 
överlever i längden. Det är lönsamheten som ger tillväxt (Belfrage & Carlberg, 2003). 
Resonemanget betyder däremot inte att lönsamhet endast kan bidra till tillväxt, precis som 
Jacobsson säger kan lönsamheten användas till andra delar i verksamheten istället för att öka 
tillväxten eftersom företaget saknar den ambitionen. 
 
Smarta företagsledare inser att det krävs en långsiktig plan för ekonomisk utveckling, 
följaktligen behövs även en plan för vilka åtgärder som krävs för att nå sina lönsamhetsmål. 
Det är här ekonomi och strategi slås ihop (Brealey, Myers & Allen, 2014).  
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Ett resonemang som styrks av Lundin och klargör att det är av vikt att se långsiktigt, samt att 
inte stressa fram en utveckling. MOHV har en långsiktig plan på att expandera till ett flertal 
städer runt om i Sverige, och Skeppsholmen planerar att växa både nationellt och 
internationellt på långsikt. Vidare belyser Jacobsson på Alvhem vikten i att inte äventyra den 
långsiktiga strategin. 

5.3 Strategisk planering 
Holtze på MOHV beskriver hur företaget analyserar sin marknad, så djupt som till att granska 
olika bostadsrättsföreningar. Arbetssättet likställs med Skrt och Antoncics (2004) resonemang 
om att företag bör analysera sin marknad för att bli medvetna om sina möjligheter och hot. 
Fastighetsbyrån arbetar likasinnat genom huvudkontorets externa marknadsavdelning till 
skillnad från Lundins Fastighetsbyrå som har valt att inte göra några marknadsundersökningar 
alls. Lundin har istället lagt större fokus internt med anställda kundvårdsansvariga med fokus 
på feedback från kunderna, även genom enkäter vid genomförd försäljning. En essentiell 
aspekt enligt Porter (2004), Eiriz, Faria, och Barbosa (2013), French, Kelly, och Harrison 
(2004), Johnson, Scholes och Whittington (2008) och Kotler (2011) är att inkludera och samla 
in både interna och externa synpunkter och faktorer när företaget gör en strategisk planering 
inför val av och utformning av vald strategi. Fastighetsbyrån följer Porter (2004), Eiriz, Faria, 
och Barbosa (2013), French, Kelly, och Harrison (2004), Johnson, Scholes och Whittington 
(2008) och Kotlers (2011)  resonemang genom att använda sig av både en intern och extern 
marknadsavdelning, något företaget är ensamma om bland studiens respondenter. Alvhem 
arbetar, likt MOHV, endast med den externa planeringen och uttrycker att den interna 
undersökningen gentemot kunderna kan förbättras.  
 
Lundin anser att det är essentiellt att företaget skapar långsiktiga relationer med de anställda 
fastighetsmäklarna och att personalen har en stark kunskap och ambition. Partnerskapet som 
Lundins fastighetsbyrå har infört anser Lundin bidrar till långsiktiga relationer och gör att 
fastighetsmäklarna blir mer motiverade och tar ett större ansvar. Porter (2004) beskriver 
motivationen och delaktigheten hos företagets nyckelpersoner, som måste genomföra den 
valda strategin, som en viktig faktor för att främja företagets utveckling. Fastighetsbyrån styrs 
till största del av huvudkontorets beslut där personalen på kontorsnivå inte får vara med och 
påverka. Blomberg på Skeppsholmen belyser istället, tillika Lundin, vikten av att 
fastighetsmäklaren får ta ett stort personligt ansvar och Holtze på MOHV klargör att 
fastighetsmäklarna på kontoren får vara med och påverka alla beslut. MOHV är ett mycket 
mindre företag i jämförelse med Fastighetsbyrån, vilket gör att företagen har olika möjligheter 
till att låta fastighetsmäklarna vara med och påverka. Enligt Box och Miller (2011) är det 
mycket mindre riskfyllt att främja utvecklingen och tillväxten inifrån och det är följaktligen 
angeläget att ägare, chefer och anställda tar personligt ansvar.  Det är av vikt att förstå att 
företagets storlek dock påverkar vilken utgångspunkt företagen har i sitt interna arbete.  
 
Rane på Fastighetsbyrån klargör att företagets tekniska utveckling är en stor del i 
förbättringsarbetet. Lundin betonar även vikten i att följa med i den tekniska utvecklingen och 
synas i sociala medier. Det blir allt mer betydelsefullt enligt Lundin att ligga i framkant och 
synas på internet eftersom en stor del av kunderna numera dagligen söker sig till företag 
därigenom. I den strategiska planeringen både internt och externt anser Porter (2004) och 
Kotler (2011) att tekniska aspekter är betydelsefulla vid företagets utveckling, för att främja 
den teknologiska ställningen. 
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 Holtze på MOHV klarlägger att företagets arbete med att stärka varumärket och främja 
konceptet är oerhört viktigt för att möjliggöra företagets expansion och tillväxt.  

Porter (2004) benämner företagets varumärke som en styrka, vilken anses främja företagets 
ställning och konkurrenskraft på marknaden. Lundins fastighetsbyrå, Alvhem och 
Skeppsholmen belyser på liknande sätt hur företagets profilering är oerhört viktig. Rane på 
Fastighetsbyrån anser även att det är företagets starka varumärke som är verksamhetens 
främsta styrka.  

5.4 Tillväxtstrategier 
MOHV och Alvhem Mäkleri och Interiör har skapat sina företag med tanken att göra allting 
annorlunda och utveckla en ny och innovativ fastighetsmäklartjänst. Nya tankar och idéer är 
vad som krävs för att med hjälp av en innovativ strategi kunna förändra och utveckla sin 
produkt eller tjänst. (Gehani, 2013; Shqipe, Gadaf, & Veland, 2013). Skeppsholmen är även 
ett företag som bygger på strategin att särskilja sig genom sin exklusiva inriktning. Jacobsson 
på Alvhem klargör att deras tillväxt har varit stark för att företaget har utvecklat en innovativ 
tjänst som attraherar deras segment. Enligt Steffens, Davidsson och Fitzsimmons (2009) är 
det strategisk företagsamhet som gör en hög tillväxt och lönsamhet möjlig. Att strategierna är 
innovationsdrivna förklaras genom att innovationen är den faktor som driver företagen framåt 
med nya tankar och idéer. Holtze på MOHV anser att företaget har lyckats expandera på 
grund av att deras tjänst bygger på innovation genom nya idéer och därigenom särskiljer sig 
från konkurrenternas. Enligt Johnson, Scholes och Whittington (2008) är strategin och dess 
utformning även företagets långsiktiga inriktning och Jacobsson på Alvhem Mäkleri och 
Interiör belyser vikten i att inte äventyra den långsiktiga strategin. 

5.4.1 Innovation 
Eiriz, Faria och Barbosa (2013) definierar innovation genom positionering som drivfaktorn 
till att nå konkurrensfördelar, vilket verkar återfinnas i praktiken. Studiens alla företag 
klarlägger att marknaden är hårt konkurrensutsatt och varje företag har de senaste åren försökt 
utveckla sina tjänster, både internt och externt. Likt Shqipe, Gadaf, och Velands (2013) 
resonemang om att innovationen utgör en aktivitet där företaget förstärker och förbättrar 
befintlig tjänst samt verkar innovativt genom en teknisk utveckling präglas studiens företag av 
tjänsteutvecklingen.  
 
Fastighetsbyrån utvecklar sina interna verktyg med hjälp av nya idéer och tankar samt såg 
möjligheten att införa något nytt i branschen genom sitt miljöcertifikat. Alvhem Mäkleri och 
Interiör förfaller innovativt med ett helt nytt koncept, kombinationen av en inredningsbutik 
och ett fastighetsmäklarkontor. Jacobsson säger uttryckligen att företaget vill göra allting 
annorlunda jämfört med hur fastighetsmäklarbranschen till stor del ser ut idag. Vidare har 
Lundin verkat innovativt med ansträngningen att gå ifrån sin gamla profilering genom 
nytänkande, likt Shqipe, Gadaf, & Velands (2013) resonemang. Här klargör Lundin att 
företaget valde att utveckla sin exponering och att idéen att ha sitt egna tryckeri är en del i 
förverkligandet. Skeppsholmen valde att förändra och utveckla sin exponering med den nya 
idéen att filma varje objekt, för att följaktligen underlätta för kunden och således verka 
konkurrenskraftigt. Den vetenskapliga tolkningen är att innovation sannolikt leder till 
konkurrensfördelar och i vissa fall benämns innovation som det bästa sättet att uppnå en 
konkurrenskraftig fördel (Shqipe, Gadaf, & Veland, 2013; Eiriz, Faria och Barbosa, 2013).  
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MOHV agerar innovativt genom att företaget valde att inträda marknaden genom nya idéer 
och en vilja att göra annorlunda. MOHV har både utvecklat tjänsteerbjudandet och den 
interna verksamheten genom att till viss del influeras av andra branscher, eftersom Holtze 
ursprungligen kommer från mediabranschen och har tagit med sig erfarenheter därifrån. 
MOHV´s varumärke och koncept, likt Shqipe, Gadaf, & Veland (2013), 
innovationsresonemang, är utvecklat utifrån att sticka ut och verka konkurrenskraftigt på 
marknaden, som ett resultat av att applicera nya idéer.  
 
Studiens samtliga företag eftersträvar en utveckling av tjänsten och har under de senaste åren 
alla gjort olika förändringar i verksamheten. Tjänsteutveckling, lärande genom erfarenhet, 
upptäckt och omstrukturering skildrar Eiriz, Faria, & Barbosa (2013) som olika aspekter vilka 
kan driva innovationen framåt. Fastighetsbyråns huvudkontor med olika experter uppdelade 
på varierande avdelningar gynnar företagets utveckling, tillika aspekten lärande genom 
erfarenhet. Lärande genom erfarenhet medför en kunskapsuppbyggnad till följd av företagets 
erfarenheter och befintliga tekniker, processer, marknader och personer, som kan tillåta 
företaget att utvecklas (Eiriz, Faria, & Barbosa, 2013). Vidare kan Fastighetsbyråns tekniska 
förändringar i deras interna verktyg också likställas med aspekten upptäckt. Aspekten 
upptäckt definieras av Eiriz, Faria, & Barbosa som påtänkta tekniska förändringar eller att 
företaget samverkar med andra aktörer för att främja tillgången och upptäckten av nya 
kunskapskällor. Lundin belyser även vikten i att följa med i den tekniska utvecklingen på 
internet och i sociala medier, på grund av att dagens kunder ofta söker sig till företag 
därigenom. 
 
Studiens alla företag samarbetar på något vis med externa parter, vilket teorin benämnd 
upptäckt också främjar. Att det i exakthet bidrar till innovation påträffas hos Alvhem, med 
stylister som har hjälpt företaget att bli välkänt på ett unikt sätt, världen runt, samt MOHV 
som anser sig nå en starkare service och en djup kunskapskälla genom sin samverkan med 
andra företag. MOVH har tagit samarbetet längre genom att även låta varje kontorsrum vara 
inrett för att exponera företagets samarbetspartners. Fastighetsbyrån har istället valt att nå ett 
miljöcertifikat och Lundin har valt att inbringa partnerskap i sin företagsstruktur vilket syftar 
till omstruktureringens resonemang. Omstrukturering går ut på att förändra företagets struktur 
eller att företaget syftar till att börja främja miljön eller svara på förändringar på marknaden 
(Eiriz, Faria, & Barbosa, 2013).  

5.4.2 Differentiering 
Studiens alla företag eftersträvar att lyckas särskilja sig från sina konkurrenter för att kunna 
verka konkurrenskraftigt. Samtliga företag har gjort ansträngningar för att utveckla tjänsten 
och kan därigenom kopplas till strategin differentiering. Företag som använder sig av en 
differentierad strategi försöker särskilja sin produkt eller tjänst från konkurrenternas för att nå 
konkurrensfördelar (Johnson, Scholes, & Whittington, 2008; Kotler, 2011). Studiens företag 
samarbetar även med andra verksamheter vilket Porter (2004) och Johnson, Scholes, och 
Whittington (2008) förespråkar för att stärka företagets konkurrenskraft.  

Olika former av differentiering är genom design, varumärke, teknologi, finesser, kundservice 
eller ett återförsäljarnät (Porter, 2004). Kvalité benämns även som en differentieringsform där 
företaget försöker överträffa kundens kvalitétsförväntningar (Kotler, 2011).  
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Studiens respondenter har valt olika differentieringsformer men med samma mål, att lyckas 
verka konkurrenskraftigt på marknaden. Genom sin nya profilering och hemsida använder 
Lundin Porters differentieringsform design. MOHV använder istället sitt varumärke och sitt 
namn för att stärka företaget i relation till konkurrenterna. Holtze på MOHV klarlägger även 
den essentiella vikten av ett serviceorienterat arbetssätt vilket vidare likställs med 
differentieringsformen kundservice. Porters differentieringsform teknologi likställs med 
Fastighetsbyråns arbete med att utveckla och förstärka sina interna verktyg för att verka 
konkurrenskraftigt. Tillika Fastighetsbyrån är den tekniska aspekten essentiell i företagets 
utveckling på Lundins Fastighetsbyrå.  

Rane på Fastighetsbyrån förespråkar även kvalitén i tjänsten, som Kotlers (2011) antagande 
talar för. Kundservice och finesser, som Porter (2004) förespråkar, samt kvalité i tjänsten, likt 
Kotlers (2011) resonemang, klargör Blomberg att Skeppsholmen arbetar efter med en vision 
som står för livskvalité och drömboende. Alvhem Mäkleri och Interiör beskriver Jacobsson 
som ett företag som alltid tänker på vad fastighetsmäklarna genom tjänsten lyckas göra för 
kunden och att deras mål är att ge så mycket som möjligt, vilket återigen likställs med Porters 
differentieringsform kundservice och vidare kvalité enligt Kotler (2011).  
 
Majoriteten av studiens företag nämner företagets rykte som en viktig aspekt i hur attraktivt 
och konkurrenskraftigt varumärket är. Alvhem har enligt Jacobsson lyckats expandera på 
grund av att företaget är väl omtalat. MOHV förespråkar även företagets möjlighet att 
expandera med hjälp av en marknadsföring som genererar ett stärkt och omtalat varumärke. 
Företagets anseende hos kunderna är en av de resurser som främjar differentieringen. Både 
forskare och praktiker anser att ett gynnsamt företagsrykte leder till konkurrensfördelar samt 
god lönsamhet (Ou & Chai, 2007). Blomberg på Skeppsholmen förklarar dock att företagets 
rykte inte alltid leder till ett positivt utfall. Skeppsholmens rykte kan ha bidragit till en 
uppfattning om att företaget är dyrare än vad det egentligen är. Ryktet kan ha resulterat i att 
kunder har valt ett annat företag med en förhoppning om ett billigare pris. 

 5.4.3 Segmentering och fokusering  
Alvhem Mäkleri och Interiör har valt att endast arbeta inom ett centralt område i Göteborg. I 
området har företaget sedan valt vissa specifika gator och vissa särskilda 
bostadsrättsföreningar att förmedla i. Skeppsholmen har, istället för att välja ett avgränsat 
område, valt att begränsa sitt segment till en kundgrupp som äger ett unikt objekt. Företagen 
har följaktligen strategier som bygger på ett fokuserat segment men med skilda inriktningar. 
Segmentering och fokusering innebär att dela in sina kunder i mindre segment, att rikta in sig 
på en viss köpargrupp (Kotler, 2011; Johnson, Scholes, & Whittington, 2008; Porter, 2004). 
Lundin har, till skillnad från Alvhem och Skeppsholmen, endast utformat sin profilering på ett 
sätt som gör att det kan uppfattas som att företaget arbetar mot en dyrare och finare 
objektsform. Det finns sedan ingen strategi på Lundins Fastighetsbyrå som anger att företaget 
endast ska arbeta med dyrare objekt utan fastighetsmäklarna tar in alla sorters hus och 
lägenheter.  
 
Jacobsson på Alvhem klargör att som resultat av att fastighetsmäklaren arbetar i specifika 
bostadsrättsföreningar så blir hen verkligen expert på sitt område och kan därför leverera en 
bättre kvalité samt att företaget särskiljer sig från konkurrenterna.  
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Segmenteringen och fokuseringen handlar om att överträffa sina konkurrenter och på så sätt 
uppnå en konkurrensfördel, som i sin tur skapar kundvärde (Vanderstraetena & Matthyssensa, 
2012). Jacobsson klargör vidare att en av de viktigaste aspekterna som företaget arbetar 
utefter är att skapa ett mervärde för kunden. Att dra segmenteringen och fokuseringen så 
långt, som Alvhem till specifika bostadsrättsföreningar, gör att segmentet är extremt 
fokuserat, till en liten målgrupp, vilket benämns som en nisch enligt Kotler (2011) och 
Johnson, Scholes och Whittington (2008). Likt Alvhem är även Skeppsholmens segment 
väldigt fokuserat med endast unika objekt, företagets strategi kan följaktligen även kallas för 
en nisch. 

5.4.4 Lågprisstrategi 
Enligt Porter (2004) är de företag som verkar med en lågprisstrategi ständigt under attack från 
de konkurrenter som bedriver en positioneringsstrategi. Företagen med en 
positioneringsstrategi kan enkelt se hotet från sina konkurrenter med lågprisstrategier och 
förnyar således sina tjänster ytterligare. Rane på Fastighetsbyrån klarlägger att företaget inte 
kan bedriva en lågprisstrategi eftersom det blir omöjligt att utveckla sina tjänster och kunna 
erbjuda kunderna en kvalité i tjänsten. Rane klargör vidare att kunderna helt enkelt får vad de 
betalar för. Holtze på MOHV anser likt Rane att företaget inte kan expandera och utvecklas 
om tjänsten säljs till ett för lågt pris. Vidare klarlägger Holtze även att fastighetsmäklarföretag 
oftast har en relativt jämn prisnivå och att det är svårt att lyckas erbjuda en konkurrenskraftig 
tjänst med ett lågt pris på fastighetsmarknaden. Det har därför blivit absolut nödvändigt för de 
företag som bedriver lågprisstrategier att övergå till positioneringsstrategier med hjälpa av ett 
innovativt tänkande, för att lyckas upprätthålla sina konkurrensfördelar (Gehani, 2013). 
Lundin valde att förnya sin positionering för att kunna verka konkurrenskraftigare och 
företaget kan nu följaktligen ta bättre betalt av kunden, vilket styrker Gehani (2013) och 
Porters (2004) resonemang. Vi finner härigenom att den nutida forskning som Gehani (2013) 
förespråkar kan relateras till studiens företag. Skeppsholmen och Alvhem tar, precis som 
Fastighetsbyrån, MOHV och Lundin, ut ett pris som inte kan kopplas till en lågprisstrategi.  
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6. Slutdiskussion  
Vi kommer i följande avsnitt presentera de slutsatser vi drar av analysens resultat, för att 
uppfylla studiens syfte och besvara problemställningen. Syftet med studien är att granska hur 
ett antal fastighetsmäklarföretag har utvecklat sin tjänst för att möta 
fastighetsmäklarbranschens tillväxtbehov. Studien syftar även till att öka förståelsen för 
varför fastighetsmäklarföretagen genomför tjänsteutvecklingen. Vi kommer att förankra 
resultatet med våra egna resonemang samt presentera studiens viktigaste bidrag. 
Avslutningsvis kommer vi ge ett antal förslag till vidare forskning. 

6.1 Slutsatser 
Studien har lett oss fram till resonemanget om att fastighetsmäklarbranschens tillväxtbehov 
har resulterat i att samtliga studerade företag har förändrat och utvecklat sin tjänst. Vi finner 
en komplexitet i anledningarna till tillväxtbehovet, vilket vi under studiens gång har fått en 
större förståelse för. Det är inte så enkelt som att varje företag har ett tillväxtbehov endast på 
grund av en önskan om att öka lönsamheten, även om den är en bidragande och 
grundläggande faktor. Vi upplever varje företag som unikt och samtliga har visat olika 
tendenser till varför tjänsteutvecklingen har skett. Studien ger oss bristande 
generaliseringsmöjligheter i fråga om att lönsamheten är den enda orsaken bakom 
tillväxtbehovet, eftersom det förekommer flera underliggande faktorer som har bidragit till att 
studiens företag har valt att utveckla tjänsten.  

Flertalet av studiens företag uttrycker en strävan efter ett efterfrågetryck, vilket kan generera 
en ökad företagskapacitet om resultat nås. Vi upplever verksamhetens kapacitet som det 
väsentliga, vilket även innefattar företagets rekryteringskraft. Vi har funnit en stark ambition 
hos studiens företag vad gäller att lyckas rekrytera rätt personal för verksamheten. Således 
anser vi därigenom att vi kan generalisera företagets kapacitet som anledningen till varför 
företagen i studien har valt att förändra och utveckla sin tjänst i ett rådande tillväxtbehov. 
Kapaciteten innefattar både företagets efterfrågetryck, rekryteringskraft och givetvis även 
lönsamheten i sig eftersom studiens alla företag, i olika grad, eftersträvar en ökad lönsamhet. 
Vi tolkar det som att alla studiens företag har ett tillväxtbehov, likaså inser samtliga företag 
att tjänsten är i behov av en utveckling. Det som skiljer företagen åt är resonemangen om hur 
tjänsten bör och kan utvecklas, vilket leder oss till en slutsats om att alla studiens företag är 
unika och bör tolkas därefter.  

Vi kan utifrån studiens resultat även dra slutsatsen att det är en ny generation 
fastighetsmäklare och kunder som marknaden möter. Den nya generationen fastighetsmäklare 
gör att vi bedömer att det finns ett behov av att företagen ser över både sitt företagsklimat och 
tjänsteerbjudande. Tjänsten kan utvecklas för att matcha den nya generationen 
fastighetsmäklare med nya kvalifikationer och egenskaper, vilket således frambringar andra 
förutsättningar. Vi tolkar genom iakttagelser och de empiriska svaren inte den nya 
generationen fastighetsmäklaren som en renodlad säljare. Detta på grund av att 
fastighetsmäklarutbildningen nu är en utökad utbildning som kräver höga betyg och inte 
innehåller någon kurs inriktad mot försäljning. Högre betyg tror vi utesluter många personer 
med säljambitioner på grund av att individen inte når betygskriterierna.  
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Vi generaliserar självklart inte att höga betyg utesluter en säljambition, utan belyser snarare 
problemet med att vissa personer inte har möjlighet till utbildningen, trots sina eventuella 
ambitioner och kvalitéer som säljare. Utbildningen förbereder inte heller de antagna 
studenterna inför ett kommande försäljningsyrke, vilket vi även inte anser främjar den nya 
generationen fastighetsmäklares säljkvalifikationer.  

Undersökningen visar även att det likväl finns en ny generation kunder som studiens företag 
beskriver som mer engagerad, påläst samt medveten och jämför därigenom 
fastighetsmäklarföretagen och deras tjänster i större utsträckning. Vi anser på grund av den 
nya generationen fastighetsmäklare och kunder att tjänsten bör följa med i utvecklingen och 
förändras på ett sätt som möter den nya efterfrågan. Vi upplever det essentiellt att företag 
beaktar generationsförändringen vid utvecklingen av sin tjänst för att den ska tas emot på 
marknaden på bästa sätt och nå ett hållbart resultat. Marknadens utveckling anser vi är 
betydelsefull för företag att beakta, både vad gäller ett kundperspektiv men även den tekniska 
utvecklingen som råder.    

Studiens resultat leder oss även till ett resonemang om att genom den strategiska planeringen 
främjas företagets tjänsteutveckling och förmåga att skapa ett starkt varumärke. Vi anser att 
underlaget till företagets tjänsteutveckling möjliggör ett träffsäkert resultat, på grund av att 
företaget har tagit hänsyn till både interna och externa aspekter. Ett av studiens centrala bidrag 
är att utgångspunkten för ett företag som vill förändra och utveckla sin tjänst bör vara den 
strategiska planeringen. För att företaget följaktligen ska förstå hur tjänsten på bästa sätt ska 
utvecklas för att matcha omständigheterna. Vi upplever att de företag i studien som har 
matchat sin tjänsteutveckling utifrån den rådande efterfrågan har uppvisat starkare resultat i 
form av en ökad företagskapacitet, vilket vi förenar med tillväxt, samt en stark 
varumärkesidentitet. Vidare vill vi betona vikten i att företaget tar långsiktiga beslut och 
sedan inte äventyrar den långsiktiga strategin.  

De viktigaste bidragen till hur studiens företag utvecklat sin tjänst anser vi är förmågan att 
våga sticka ut och att vara distinkta i sitt val av målgrupp och inriktning samt att inte riskera 
den långsiktiga strategin. Vi anser att innovationen har en central roll eftersom det är genom 
innovation som företag kan särskilja sig och lyckas sticka ut. Genom att införa nya och 
innovativa tjänstekvalitétsattribut som särskiljer sig från konkurrenternas, tror vi att företag 
kan nå fördelaktiga resultat. Vi förstår att studiens företag inte är innovativa på en 
samhällsnivå men i fastighetsmäklarbranschen, där tjänsten inte har utvecklats särskilt mycket 
över åren, förfaller de nya tankarna och idéerna innovativt i branschen. Vi är medvetna om 
att, på grund av att vi endast undersökt fem företag, saknar grund för generalisering men anser 
trots begränsningen att de resultat vissa av studiens företag har nått är tillräckligt tydliga och 
starka att vi vågar dra denna slutsats i fråga om studiens företag. Följaktligen förkastar vi även 
lågprisstrategin och styrker därigenom Gehani (2013) forskningsresonemang. Eftersom vi inte 
intervjuat någon respondent från ett lågprisfastighetsmäklarföretag inser vi vikten av ett 
källkritiskt ställningstagande, men anser trots faktumet att vårt teoretiska och praktiska 
underlag bringar tyngd nog för en negativ inställning till lågprisstrategin vad gäller studien. 
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6.2 Studiens bidrag 
Utifrån de slutsatser som vi har kommit fram till vill vi avslutningsvis belysa vad vi anser 
vara studiens viktigaste bidrag. Bidragen utgör svaret till vår problemformulering som är: 
 
 Hur kan fastighetsmäklarföretag med ett tillväxtbehov utveckla sin tjänst med hjälp av 
tillväxtstrategier samt varför genomfördes tjänsteutvecklingen? 
 
Våra slutsatser och studiens bidrag grundar sig i svaren som vi har fått från respektive 
företags respondenter. Det går därigenom inte att generalisera resonemangen till att gälla för 
fastighetsmäklarbranschen som helhet. Vi har däremot en förhoppning om att våra resultat ska 
inspirera andra företag i branschen i fråga om hur tjänsten kan utvecklas samt öka förståelsen 
för varför tjänsteutvecklingen kan ske. Våra bidrag är följande:    
   

• Företagen väljer att utveckla och förändra sin tjänst för att nå en ökad 
företagskapacitet vilket innefattar en ökad lönsamhet, stark rekryteringskraft och ett 
efterfrågetryck hos konsumenterna.  

• Det finns idag en ny generation fastighetsmäklare och kunder på marknaden, en 
tjänsteutveckling är enligt studien nödvändigt för att möta den nya generationens 
efterfråga. 

• Förändra och utveckla tjänsten med långsiktiga strategiska beslut som tar hänsyn till 
inre och yttre påverkningar.  

• Förändra och utveckla tjänsten med nya och innovativa tjänstekvalitétsattribut som 
särskiljer sig från konkurrenternas. 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Vi har under studien gång insett att det finns en mängd intressanta ämnen och frågor att 
fördjupa sig i inom det aktuella ämnet. Vi presenterar här punktvis ett antal förslag på 
problem som enligt oss skulle vara av vikt att studera vidare.  

• Begreppen “den nya generationen” är enligt oss extremt aktuell och ett uttryck som 
skulle behöva studeras djupare. Exakt vad innebär begreppet, och hur skulle denna 
generation bemötas inom branschen? 

• Eftersom vår studie genomförts utan hänsyn till siffror och finansiella mått skulle det 
vara intressant att göra en studie som innehöll dessa faktorer. Det hade bidragit till en 
ökad förståelse och givit ytterligare tyngd till studien.  

• Hittills har de företag som valt att särskilja sig endast agerat i de större städerna i 
Sverige, vi anser det intressant att studera hur efterfrågan på en utvecklad tjänst ser ut i 
mindre städer, hur ser fastighetsmäklarna på möjligheten, samt hur ser efterfrågan ut? 
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8. Bilagor 

8.1 Intervjuguide 
Inledande frågor 

1. Hur länge har ni funnits i staden? 
2. Hur mång anställda mäklare har ni? 
3. Vad har ni för omsättning? 
4. Med vad för mått mäter ni tillväxt/lönsamhet? 
5. Hur upplever du konkurrensen i staden? 
 

Huvudfrågor  

1. I vilken utsträckning kommer nya kunder till er på eget initiativ? Får ni ofta anstränga 
er för att få in nya kunder? 
 

2. Har ni en ambition att växa? 
 

3. Hur ser ni på lönsamheten och vad har ni för målsättningar?  
 

4. Har ni dem senaste åren utvecklat er tjänst på något sätt?  
 

5. Vad har ni för strategi för att lyckas växa?  
 

6. Hur anser du att ni ligger i prisnivå jämfört med era konkurrenter?  
 

7. Försöker ni särskilja er från era konkurrenter på något sätt? 
 

8. Vad är era styrkor? 
 

9. Använder ni er av tilläggstjänster eller samarbetar med andra företag? 
 

10. Har ni begränsat er till ett visst kundsegment eller vänder ni er till alla målgrupper på 
marknaden? 

 

 
 
 
 
 


