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Problemformulering: Hur skapas värden för fastighetsmäklarens personliga varumärke ur kundens 

och fastighetsmäklarens perspektiv? 

 

Syftet: Denna studie syftar till att utforska de faktorer som värdesätter det personliga varumärket för 

fastighetsmäklaren, ur både kundens och fastighetsmäklarens perspektiv. Syftet är även att analysera 

vad dessa värden tillför i fastighetsmäklarens personliga varumärke. Vi vill även att ny kunskap inom 

forskningsområdet ska ge oss framtida lärdomar i vårt kommande arbetsliv. 

 

Målgrupp: Vår studie riktar sig till en målgrupp som framförallt arbetar som fastighetsmäklare men 

även till målgrupperna köpare och säljare av bostäder. Vi vill också att andra intressenter som vill 

arbeta med och utveckla sitt personliga varumärke kan ta del av den här uppsatsen. 

 

Teoretiska referensramen: Vi har grundat vår teoretiska referensram på ett antal relevanta teorier. Vi 

har valt att utgå från ett brett perspektiv där vi tagit upp teorier om begreppet varumärke och vad som 

grundar sig till ett varumärke. Vi har vidare behandlat teorier om det personliga varumärket och dess 

uppbyggnad, vilka faktorer som är viktigast och vad de skapar för värden ur kunden och fastighets-

mäklarens perspektiv. 

 

Metod: I den här studien har vi valt att grunda uppsatsen från en kvalitativ metod med hjälp av inter-

vjuer med olika fastighetsmäklare och deras kunder. Vi har även tagit del av relevanta vetenskapliga 

artiklar och litteraturer. 

 

Resultat: Det personliga varumärket vi har fått fram i denna studie handlar om olika associationer 

som en individ har till ett namn. Vi kan då styrka detta med att fastighetsmäklaren främst måste foku-

sera på tre specifika faktorer, vilka är förtroende, kommunikation och kompetens. 

Dessa faktorer är beroende av varandra. Faktorerna leder sedan till positiva värden för det personliga 

varumärket hos fastighetsmäklaren. Dessa värden resulterar i kundnöjdhet. 

 

Uppsatsens bidrag: Vår studie bidrar med kunskap och förståelse om hur viktigt ett personligt varu-

märke är för en fastighetsmäklare i deras yrke. Vi har även skapat en modell som tydligt visar vilka 

faktorer som en fastighetsmäklare bör beakta i utvecklingen av sitt personliga varumärke. Modellen 

visar att förtroende, kommunikation och kompetens kan påverka det personliga varumärket vilket kan 

skapa positiva värden. Dessa värden resulterar i sin tur till kundnöjdhet vilket är betydelsefullt i fastig-

hetsmäklarens karriär. 

 

Förslag till vidare forskning: Det har blivit populärt med nätmäklare på dagens bostadsmarknad och 

konkurrensen har blivit allt mer hård inom fastighetsbranschen. En nätmäklare sköter sin verksamhet 

endast via Internet. Det innebär att fastighetsmäklarna inte personligen träffar sina kunder och att vissa 

delar i bostadsprocessen får kunden ansvara för själv. Eftersom vi i denna studie har fått fram att 

kundnärheten är en viktig del i bostadsaffären, skulle vi tycka det var intressant och veta hur nätmäk-

lare jobbar med sitt personliga varumärke. 
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Problems issue: How do we create value for the estate agent's personal brand from the customer and 

real estate agent's perspective? 

 

Aim: The purpose of our study is to explore which factors gives values of the personal brand. We 

have extended us in real estate agents personal brand from two different sides, the real estate agents 

and the customers’ perspective. The aim is also to analyze what these values create to the estate agent's 

personal brand. We also want the new knowledge in this research to give us some lore for our future 

work. 

 

Target group: Our study is aimed to a target group who acts as real estate agents, but also to an audi-

ence of buyers and sellers of home. We also want this study to be aimed to other stakeholders who 

want to work and develop their personal brand. 

 

Theoretical perspective: We have based our theoretical framework on different relevant theories. We 

have chosen to use a broad perspective, which we addressed theories of the concept of branding and 

what the basis of the brand is. We also discussed theories about the personal brand and its construc-

tions, which factors are most important to create the values of customers and real estate agents per-

spective.  

 

Method: In this study, we have chosen to base the essay from a qualitative approach using interviews 

with various real estate agents and their clients. We have also taken note of the relevant scientific arti-

cles and literatures. 

 

Results: The personal brand we have developed in this study deals with the various associations that 

an individual has to a name. Then we can prove this with the real estate agent must primarily focus on 

three specific factors which are trust, communication and competence. These factors are interdepend-

ent. The factors lead to positive values for the personal brand of the real estate agent and these values 

result in customer satisfaction. 

 

Contribution of the thesis: Our study contributes to knowledge and understanding of the importance 

of a personal brand is a real estate agent in their profession. We also created a model that clearly 

shows the factors that an estate should consider in developing their personal brand. The model shows 

that trust, communication and competence affect the personal brand, which in turn can create positive 

values. These values result in turn to customer satisfaction which is important in estate agent's career. 

 

Suggestions for future research: It has become popular with online broker in today's housing market. 

An online broker manages its operations only through the Internet. This means that real estate agents 

do not personally meet their customers and that some parts of the housing process, the customer is 

responsible for himself. Since we in this study have been presented to presence close to customers is 

an important part of the housing business, we would think it was interesting to know how online bro-

kers work with their personal brand. 
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1. Inledning 

 

Detta kapitel inleds med en bakgrund till vårt ämnesområde. Det kommer sedan att leda till 

en problemdiskussion kring de problem som vår studie behandlar. Efter detta kopplas det till 

en problemfrågeställning och vårt syfte med vår uppsats redogörs. Avslutningsvis tar vi upp 

centrala begrepp samt vilka avgränsningar vi har valt att göra. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Att investera i ett boende är en stor händelse i en människas liv. Det kommer att vara en av de 

största kostnaderna för individens finansiella resurser. Betydelsen av denna investering består 

av mer än en ekonomisk dimension. Boendet kommer kontinuerligt att användas och det är 

därför viktigt att hushållet får sin livskvalitet uppfylld (Houston & Sudman, 1977). Att anlita 

en fastighetsmäklare kan minska riskerna för problem som köpare och säljare varken vet exi-

sterar eller känner till konsekvenserna av. Fastighetsmäklaren är den förmedlande parten mel-

lan kunden vilket är köparen och säljaren (Mäklarsamfundet, 2012). Information som sträcker 

sig utanför de ekonomiska dimensionerna är oftast lätt åtkomlig såsom frågor kring livskvali-

teten i samhället. Exempel är närheten till skolor, livsmedelsbutiker, varuhus och fritidsaktivi-

teter. Det beräknade värdet av en bostad är bland annat sammankopplat med dessa dimens-

ioner och detta avgörande beslut är något de flesta vill ha hjälp med. Det är här fastighetsmäk-

laren kommer in i bilden för att hjälpa individerna. Det är viktigt att fastighetsmäklaren upp-

träder föredömligt som en källa till all den information intressenterna vill ha (Houston & 

Sudman, 1977). Eftersom fastighetsmäklaren är den förmedlande parten mellan säljaren och 

köparen ska denne agera opartiskt i en bostadsaffär (Mäklarsamfundet, 2012). Det menas att 

fastighetsmäklarens uppgift är att sammanföra bägge parterna och att ge rådgivning till både 

säljaren och köparen (Schönnings, 2011). Fastighetsmäklarens uppdrag från intag till avslut 

innehåller flera olika moment, allt från visning, värdering och upprättande av köpehandlingar 

(Mäklarsamfundet, 2012). 

 

Treffner (2011) beskriver att ett varumärke är ett begrepp som förmedlar ett budskap till en 

mottagare, den potentiella kunden. Den potentiella kunden är en individ som har behov av det 

företaget säljer och är villig att engagera sig till att uppfylla dessa behov under en sexmåna-

ders tid (Treffner, 2011). I detta fall kan det kopplas till att den potentiella kunden är en indi-

vid som har ett behov av ett bostadsbyte och är villig att anlita en fastighetsmäklare. Det är 

kundens tolkning av varumärkets budskap som avgör dennes val av produkt (Roffman, 2008). 

Roffman (2008) menar att ett varumärke handlar om löfte och en försäkran att de förvänt-

ningar som kunden har ska uppfyllas. Uppfylls kundens förväntningar ökar förtroendet för 

företaget och varumärket växer och blir starkare. Enligt Werner (2007) är meningen med ett 

varumärke att skapa kännedom om och att knyta positiva associationer till ett företag. Desto 

starkare det är desto större chans är det att bygga marknadsandelar. 

 

I fastighetsmäklarbranschen är det inte enbart företagets varumärke som kommuniceras till 

kunden, utan även fastighetsmäklarens personliga varumärke (Jaxell, 2006). Jaxell (2006) 

förklarar att ett personligt varumärke handlar om välkändhet. Kapferer (2008) menar också att 

ett personligt varumärke är olika värden som förknippas med ett namn. Varumärket kan ses 

om en upplevelse som stämmer överens med sina förväntningar (Jaxell, 2006). Dahlén (2005) 
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beskriver att ett personligt varumärke består av värden, förväntningar och uppfattningar. Det 

som ger styrka till det är de positiva värden som skapas med namnet (Werner, 2007). Ett så-

dant varumärke kan ge fördelar för individen men även för företaget såsom ekonomiska för-

delar som kan innebära ökad försäljning och att vinna marknadsandelar (Jaxell, 2006). Wer-

ner (2007) menar att det som utgör hur ett personligt varumärke avspeglas genom hur kom-

munikationen med andra i sin omgivning är. Det som även utgör det personliga varumärket är 

hur personen presenterar sig själv och sitt erbjudande för kunden. Enligt Hines (2004) är ett 

personligt varumärke ett erkännande om vad du gör som sedan nås ut till kunderna. Fastig-

hetsmäklaren ska se till att köpare såsom säljare blir nöjda efter en avslutad bostadsaffär 

(Brinkmann, 2009). 

 

Det är den enskilda fastighetsmäklaren som blir vald i slutändan. Det är inte företaget som 

möter kunden och lovar att genomföra förmedlingen till största belåtenhet utan det är fastig-

hetsmäklaren själv. Det är därför mycket viktigt att fastighetsmäklaren vårdar sitt personliga 

varumärke. Det är viktigt att veta vem fastighetsmäklaren är i sig själv, vad denne vill och vad 

individen står för. Desto tydligare en fastighetsmäklare kan besvara dessa tre funderingar 

desto starkare personligt varumärke kan fastighetsmäklaren utveckla (Jingryd & Segergren, 

2012). Hunter (1997) beskriver att genom att ha rätt kunskap, visa tillgänglighet och erfaren-

heter kommer det ge fastighetsmäklaren fördelar genom att bygga en god tillit. Hunter (1997) 

nämner även att tvivlas det på fastighetsmäklaren väljs denne bort och en annan fastighets-

mäklare anlitas.  

1.2 Problemdiskussion 

Treffner (2011) menar att i samband med att varumärken blir allt viktigare för värdeskapandet 

i företaget, ökar hoten mot dem och därmed risken. Hoten kan vara såväl externa som interna. 

Externa hot kan i bästa fall hanteras när det dyker upp medan de interna hoten till stor del kan 

förebyggas (Treffner, 2011). Gajland och Treffner (2001) beskriver att de interna hoten orsa-

kas av företaget eller dess medarbetare själva och det externa hotet orsakas av någon annan än 

innehavaren. Gajland och Treffner (2001) menar även att det främsta hotet mot ett varumärke 

är att produkten eller tjänsten inte kan leva upp till kundens förväntningar, vilket leder till en 

bristande kvalitet. Ett varumärke handlar även om individens inflytande hos andra människor 

och hur individen behandlar varumärkets inflytande. För att överhuvudtaget kunna bygga upp 

ett varumärke krävs ett varumärkes identitet (Aaker, 1996). Kapferer (2008) förklarar att va-

rumärkets identitet byggs på sex olika byggstenar som är kärnan i ett varumärke. Denna mo-

dells byggstenar förklarar varumärket och dessa begrepp är centrala för att bygga upp ett va-

rumärke. Dessa byggstenar består av kultur, relation, fysik, personlighet, reflektion och attri-

but. Identiteten i ett varumärke har även visat sig smitta av sig på människor runt omkring. 

Detta kan även Holt (2006) förklara genom att beskriva att ett värde skapas inte bara utifrån 

att varor och tjänster avspeglas av varumärken för att kunna differentiera sig på marknaden, 

utan att det mer handlar om att människor har fått ett värde och måste därför också skilja sig 

från andra människor. Detta kan utgöras på arbetsmarknaden, vilket Holt (2006) beskriver är 

själva betydelsen av det personliga varumärket. 

 

Jingryd och Segergren (2012) beskriver att alla fastighetsmäklarbyråer utgår från samma kri-

terier under deras verkande som fastighetsmäklare. Däremot jobbar de olika och vissa fastig-

hetsmäklare blir mer framgångsrika än andra. Något glädjande med yrket är när fastighets-

mäklaren får visa upp sina kunskaper och sin tjänst till kunden. Dahlén (2005) menar att det är 

denna process som avgör om kundernas intresse stannar eller försvinner och vilken uppfatt-

ning kunden får av fastighetsmäklarens personliga varumärke. Kunden tar in olika intryck, 

både sina egna och de indirekta intrycken vilket innebär andras intryck och upplevelser (Dah-
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lén, 2005). Jingryd och Segergren (2012) och Everett (2005) förklarar att även om kunden 

anser att fastighetsmäklaren inte gett rätt bild som den förväntade sig kan det skapa en negativ 

effekt. Risken blir då större att kunden förmedlar den ogynnsamma känslan för sina vänner 

och en negativ bild skapas mot fastighetsmäklaren som i sin tur kan spridas ut på marknaden 

och på företaget. 

 

Jingryd och Segergren (2012) menar att inom fastighetsmäklarbranschen är det hård konkur-

rens. Vilket Eiken (2012) även styrker med att beskriva att inom fastighetsmäklarbranschen 

har det tillkommit 634 fastighetsmäklare och samtidigt har 618 lämnat branschen det senaste 

året. De som har lämnat branschen har varit verksamma inom yrket endast i fem år eller till 

och med kortare tid. Orsaken till att många personer har lämnat yrket som fastighetsmäklare 

beror på att det inte är lätt att tjäna pengar, vilket många tror när dem utbildar sig till fastig-

hetsmäklare (Samuelsson, 2011). Detta visar att fastighetsmäklaryrket är en bransch som inte 

är lätt att befinna sig i (Eiken, 2012). Däremot menar Eiken (2012) att många attraheras av 

fastighetsmäklaryrket och fler väljer att utbilda sig till detta.  

 

Feurust (1999) beskriver att det i fastighetsmäklarbranschen är köp som sällan förekommer 

och har höga priser. Då anser Feurust (1999) att det är extra viktigt att jobba med att få re-

kommendationer och positiva referenser. Jingryd och Segergren (2012) beskriver att en av 

fastighetsmäklarens önskningar är att bli rekommenderad vidare av sina kunder. Att få bli 

inbjuden till ett intag hos någon som valt att träffa just dig eftersom kunden hört gott om dig 

ger ett försprång för fastighetsmäklarna gentemot sina konkurrenter i fastighetsmäklarbran-

schen. Desto fler rekommendationer, desto mer tid kan läggas på den nyblivna kunden som 

förhoppningsvis har blivit rekommenderad att anlita fastighetsmäklaren. Jingryd och Seger-

gren (2012) menar att fastighetsmäklaren inte behöver jaga nya tänkbara kunder vilket leder 

till en tidsdisponering som också kan skapa bättre relationer och säkerligen ännu fler rekom-

mendationer. För att kunna få de rekommendationerna som en fastighetsmäklare strävar efter 

bör de arbeta med relationsmarknadsföring som innebär att skapa långa relationer till sina 

kunder. Att kunna behålla kunderna är en central del i fastighetsmäklaryrket vilket även kan 

leda till att skapa lönsamhet för parterna (Jingryd & Segergren, 2012). Skapelsen av ett per-

sonligt varumärke för fastighetsmäklaren handlar inte enbart om hur det bildas utan även uti-

från hur individens kvalité och kompetens är. För att kunna få en bild av hur det personliga 

varumärket skapas och utvecklas krävs det att förstå tillväxten och framkalla värde i det per-

sonliga varumärket. Det handlar även om att kunna förstå hur ett varumärke ska hanteras och 

vilken riktning varumärket ska ta för att ett personligt varumärke ska generera ett värde 

(Gussarsson & Luik, 2012). Dahlén (2005) beskriver att faktorer ger värden. Det som ger 

styrka till faktorerna är de positiva värden som skapas med namnet (Werner, 2007). Upp-

byggnaden och utvecklingen av det personliga varumärket handlar även om att individen pre-

senterar sina färdigheter (Lair, Sullivan & Cheney, 2005). Kapferer (2008) beskriver att det 

personliga varumärket byggs upp av individens identitet. Finns det även en tydlig och konse-

kvent identitet hos fastighetsmäklaren bildas då faktorer som skapar ett personligt varumärke 

hos fastighetsmäklaren (Kapferer, 2008). Alla personliga varumärken har en identitet och 

finns det en relation mellan fastighetsmäklaren och kunden kan denna förklara vilken bety-

delse, syfte eller riktning det personliga varumärket har för fastighetsmäklaren (Aaker, 1996). 

Jingryd och Segergren (2012) anser att en fastighetsmäklare alltid är en fastighetsmäklare 

men det betyder inte alltid att denne är i tjänst. Däremot kommer individens personliga varu-

märke alltid att finnas kvar. Fastighetsmäklaren vet aldrig var eller när de träffar sin näst-

kommande kund. Det kan vara i mataffären, krogen eller på en promenad. En yrkesroll har de 

flesta, men för en fastighetsmäklare är det svårt att försvara en alltför stor avvikelse mellan 

yrkesmänniskan och privatpersonen (Jingryd & Segergren, 2012).  
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Utifrån vår problemdiskussion har vi nu kommit fram till vår forskningslucka som ännu inte 

har besvarats. Alreck och Settle (1999), Dahlén (2000), Jingryd och Segergen (2012) och 

Werner (2007) har tidigare diskuterat fram att om fastighetsmäklaren vet svaret på hur kom-

mande konsumenters förväntningar är för dennes personliga varumärke kommer det att under-

lätta uppbyggnaden och utvecklingen av värdena både i och ur fastighetsmäklarens och kun-

dens synvinkel. Kunderna utvecklar inte samma preferens till en tjänst som till en produkt. Att 

förmedla positiva känslor till ett personligt varumärke kräver mer än bara några ord. Det låter 

sig inte att göras med bara fåtal eller korta budskap. Dock har inte tidigare forskning och litte-

ratur tagit fram hur värden skapas och för fastighetsmäklarens personliga varumärke ur både 

kundens och fastighetsmäklarens perspektiv. Vi har nu valt att fylla denna forskningslucka 

(Alreck & Settle, 1999; Dahlén, 2005; Werner, 2007; Jingryd & Segergren, 2012). Detta har 

lett fram till att vi nu kan upprätta vår problemfrågeställning som ni finner nedan 

 

1.3 Problemfrågeställning 

Hur skapas värden för fastighetsmäklarens personliga varumärke ur kundens och fastighets-

mäklarens perspektiv? 

1.4 Syfte 

Denna studie syftar till att utforska de faktorer som värdesätter det personliga varumärket för 

fastighetsmäklaren, ur både kundens och fastighetsmäklarens perspektiv. Syftet är även att 

analysera vad dessa värden tillför i fastighetsmäklarens personliga varumärke. Vi vill även att 

ny kunskap inom forskningsområdet ska ge oss framtida lärdomar i vårt kommande arbetsliv. 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie kommer att granska den enskilda fastighetsmäklarens personliga varumärke och 

inte företagets varumärke. Vidare har vi valt att utgå från fastighetsmäklare som endast är 

verksamma i en mindre fastighetsbyrå och inte tillhör någon kedja. Vi vill fokusera och 

granska fastighetsmäklare och deras kunder där fastighetsbyrån endast finns i en stad. 

1.6 Centrala begrepp 

Intag- Kundmötet där fastighetsmäklaren presenterar både sig själv och sina tjänster (Jingryd 

& Segergren, 2012) 

 

Varumärke- Ett namn och/eller en symbol som innehåller ett värde som påverkar konsumen-

ten (Kapferer, 2008). 

 

Personligt varumärke- En uppsättning av mänskliga egenskaper som förknippas med ett 

varumärke (Aaker, 1997). 

 

Värde - De känslor och intryck som kopplas till det personliga varumärket (Nilson, 2000). 

 

1.7 Studiens disposition 

Kapitel 1: Inledning 

I denna del tar vi upp studiens bakgrund som sedan leds till en problemdiskussion. Efter detta 

kopplas det till en problemfrågeställning och vårt syfte med vår uppsats redogörs. Avslut-

ningsvis tar vi upp centrala begrepp samt vilka avgränsningar vi har valt att göra. 
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Kapitel 2: Teoretisk referensram 

I det här kapitlet kommer vi att koppla ihop olika relevanta teorier vi har valt att använda oss 

av i vår studie. Vår teori kommer senare att fungera som ett underlag i kommande kapitel i 

vår undersökning. 

Kapitel 3: Metod 

I det tredje kapitlet tar vi upp de tillvägagångssätt samt källor som vi valt att använda för att 

kunna besvara studiens problemfrågeställning. 

Kapitel 4: Empiri 

Här redovisas den empiriska undersökningen som vi har tagit del av. Vi har använt oss utav 

ett antal intervjuer som vi sedan kommer att sammanställa för att på bästa sätt kunna besvara 

vår problemfrågeställning. 

Kapitel 5: Analys 

I analysen resonerar vi över vilka kopplingar som finns mellan resultatet från den empiriska 

undersökningen och den utvalda teorin. 

Kapitel 6: Slutsats 

Avslutningsvis presenterar vi de slutsatser vi tagit fram utifrån den teori samt resultatet från 

den empiriska undersökningen. Vi kommer även att ge förslag på vidare forskning som vi 

anser vara betydande om studiens ämne och ta fram uppsatsens bidrag.  
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2. Teori 

 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för relevanta teorier som kommer att fungera som ett 

stöd inför studiens empiri och analysunderlag. Vi kommer att presentera vårt ämne på djupet 

då vi kommer ta upp olika teorier som avgör ett personligt varumärke för en fastighetsmäk-

lare både ur fastighetsmäklarens och kundens perspektiv.  

 

2.1 Bostadsmarknaden 

Forskning om bostadsmarknaden fokuserar vanligtvis på marknadens resultat, prisförändring-

ar på hus och hushållens rörelsemönster (Maclennan & O’Sullivan, 2012). Bostadsmarknaden 

beror framförallt på konsumenternas oro och försiktighet. Det är även bankerna och mark-

nadens konjunktur som har betydelse för hur marknaden ser ut. Många fastighetsmäklare tror 

även att kunderna kommer att efterfråga mer hållbart boende såsom materialval och energi-

källor till ett bra pris. En bostad för konsumenterna kommer också visa fram sin personlighet 

då det både ska kännas hemtrevligt men även värna för miljön och hälsan (Wallster, 2012). 

 

De flesta som ska genomföra ett bostadsköp behöver ta lån, oavsett hur hög eller låg räntan är. 

De senaste åren har det påverkats mycket av att bankerna införde ett bolånetak som innebär 

ett krav på 15 % av försäljningspriset i kontantinsats (Wallster, 2012). Det som visar allt fler 

tecken på efterfrågan och trycket på betalning på bostadsmarknaden just nu är storstadsområ-

dena (Maclennan & O’Sullivan, 2012). Antalet visningar för en fastighetsmäklare har ökat 

något de senaste åren. En fastighetsmäklare håller visningar av en villa ungefär tre till fyra 

gånger innan affären blir helt avslutad. I vissa fall behövs bostaden visas sex till åtta gånger 

innan säljaren och köparen kan mötas och slutföra affären (Wallster, 2012). 

2.2 Varumärke 

2.2.1 Varumärkets roll 

Ett varumärke är ett namn och/eller en symbol som innehåller faktorer som påverkar konsu-

menten (Kapferer, 2008). Varumärke handlar om de faktorer som leder till att ett företag eller 

en person är som den är eller vad den kan bli (Brown, 2007). Om de anställda på ett företag 

känner sig stolta över deras varumärke kan det ge fördelar såsom positiv arbetsmoral. Desto 

starkare ett varumärke är desto starkare förtroende skapas, vilket blir svårare för andra att 

konkurrera (Nilson, 2000). Styrkan och attraktionskraften är en viktig del i ett varumärke. 

Detta avgör på hur kvalitén och kommunikationen runtomkring ett varumärke fungerar (La-

gergren, 1998). Det är även betydelsefullt att förstå innehållet och strukturen av varumärkets 

kunskap eftersom det påverkar vad kunden kommer att tänka när varumärket syns (Keller, 

1993). 

 

För att lyckas med sitt varumärke på marknaden beskriver Nilson (2000) att det finns tre faser 

som behövs uppnås. Den första fasen handlar om att kunna förstå och implementera olika 

typer av sales promotion som står för marknadsförarens förfogande. Sales promotion är ett 

instrument för att stimulera försäljningen av varumärken och produkter (Soethoudt & 

Wierenga, 2010). Nilson (2000) beskriver att detta krävs för att kunna marknadsföra sig. Den 

andra fasen handlar om att kunna förstå kunderna och utveckla de produkter och tjänster som 

kunden efterfrågar. För att det ska kunna uppnås krävs det en granskad undersökning på kun-

dernas värderingar och vad kunderna önskar. Den tredje och sista fasen handlar om att vara 
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bättre än sina konkurrenter. Företaget skapar konkurrensfördelar i det ögonblick ett varu-

märke symboliserar valuta för pengarna (Nilson, 2000). 

2.2.2 Varumärkets byggstenar 

Kapferer (2008) redogör att ett starkt varumärke bildas om en tydlig och konsekvent identitet 

finns. Aaker (1996) menar att alla varumärken har en identitet och att det förklarar varumär-

kes betydelse, syfte och riktning. Aaker (1996) beskriver att identitet föreskriver grunden för 

vad folk förknippar varumärket med men är även varumärkets mål. Det innebär att varumär-

kets identitet grundar sig av associationer som företagen representerar (Aaker, 1996). Kapfe-

rer (2008) beskriver varumärkesidentitet utifrån en modell som han döpt till “ Brand Identity 

Prism” vilket också kan översättas som identitetsprisman. 
 

Denna modell byggs upp av sex olika byggstenar som förklarar varumärket och dessa begrepp 

är centrala i ett varumärke. Identitetsprisman är uppdelad i en höger och vänster sida. I den 

vänstra sidan ligger begreppen fysik, relation och reflektion. Dessa begrepp representerar vad 

företaget/individen vill framhäva utåt till allmänheten. I den högra delen av identitetsprisman 

representerar begreppen personlighet, kultur och självbild ett gemensamt budskap. Det kan 

även beskrivas som de budskap som företaget/individen vill framföra och ska även kunna 

kopplas med kundens medvetande. Delarna som förklarar varumärkets image är begreppen 

reflektion och självbild (Kapferer, 2008). 
 

Fysik och personlighet är de två begrepp som ligger längst upp i identitetsprisman vilket ska 

avspegla varumärkets identitet. Dessa begrepp kan märkesinnehavaren ha kontroll över me-

dan de andra begreppen i identitetsprisman kan endast varumärkesinnehavaren vara med och 

påverka. I modellen beskrivs också begreppen relation och kultur som ligger i mitten av iden-

titetsprisman. Detta förklarar Kapferer (2008) beror på att dessa begrepp berör de andra fyra 

begreppen i modellen. Alla de sex olika byggstenarna som Kapferer (2008) tagit upp i identi-

tetsprisman är betydande att identifiera för att på ett lättare sätt få en ökad förståelse av före-

tagets varumärke samt det personliga varumärket. 
 

 
Figur 1. Varumärkets identitetsprisma (Kapferer, 2008, s.183). 
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2.2.2.1 Fysik 

Första begreppet i identitetsprisman är fysik, vilket är basen i ett varumärke och avspeglar vad 

varumärket får för värde (Kapferer, 2008). Varumärket har utvecklat oss människor till att 

vara det mest övertygande verktyget för att sälja in produkter, tjänster och företagsnamn (Eve-

rett, 2005). För att ett varumärke ska kunna byggas upp krävs det att begreppet fysik identifie-

ras i ett varumärke. Detta görs genom att bestämma vad varumärket är, vad det gör och hur 

varumärket ser ut (Kapferer, 2008). Ett varumärke handlar om det fysiska attributet. Detta är 

kopplat till användandet av en produkt/tjänst. Detta attribut kan ge olika fördelar och känslo-

mässiga fördelar (Aaker, 1996). Nilson (2000) beskriver att ett varumärke är en symbol som 

kan uttryckas på olika sätt och representera flera värden. Oavsett hur varumärket laddas och 

vilka värden det skapar är det en symbol utåt för ett företag, en individ, en grupp människor 

eller en kombination av dessa. 

 

Hur olika individer tolkas beror även på det fysiska attributet, vilket även kan vara personens 

klädval (Robild, 2007). Everett (2005) beskriver att klädseln har en betydande del i det per-

sonliga varumärket vilket avspeglar logotypen i ett personligt varumärke. Avspeglar indivi-

dens klädsel något positivt kan det personliga varumärkets stärkas. 

2.2.2.2 Personlighet 

Kapferer (2008) beskriver att personlighet är ett av de viktigaste begreppen i en varumärkesi-

dentitet. Med detta menar Kapferer (2008) vilken typ av person ett varumärke skulle vara om 

det var mänskligt. Varumärkets personlighet kan också beskrivas hur varumärket ställer sig 

till demografi och livsstil. Demografi innebär att personligheten kan ses ut utifrån ålder, kön 

eller sociala klasser. Genom att använda sig av mänskliga drag i ett varumärke kan detta leda 

till att relationen mellan användaren och varumärket stärks (Kapferer, 2008). Doyle och Stern 

(2006) tar upp ett exempel om Volvos bilar och säkerhet. Det kan tydliggöras att Volvobilarna 

har fått en stämpel om att personligheten avspeglar säkerhet och trygghet. Människorna som 

kör en Volvo bil ska känna sig trygga och säkra. Aaker (1996) menar att människor oftast 

väljer produkter som kan kopplas samman med deras egen personlighet. 

2.2.2.3 Kultur 

I ett varumärke hör även begreppet kultur, vilket är en bas i varumärkets representation. Va-

rumärkeskulturen kan också utstråla varumärkets kraft och ambition. Imagen kommer även att 

styras av varumärkets kultur oavsett om det handlar om positiva eller negativa avseenden 

(Kapferer, 2008). För att ett varumärke ska ses som ett varumärke måste det representera 

olika värden och ha en klar profil. När det bestäms är det dags att sticka ut från konkurrenter-

na (Kutcher, 2000). Differentiering är en viktig roll i varumärkeskulturen (Kapferer, 2008). 

Differentiering är något som har blivit allt mer betydande eftersom det som finns på mark-

naden idag är identiska med varandra (Nilson, 2000). De effektivaste företagen som differen-

tierar sig på marknaden förstår att varje område får en inverkan på den totala framgången för 

att skapa skillnad (Nilson, 2000). 

 

Med hjälp av värderingar kan ett varumärke urskilja sig från liknande produkter med samma 

funktion (Aaker, 1996). Företagskulturen kan ses utifrån tre olika perspektiv, vilka är grund-

läggande antaganden, personliga värderingar och de synliga faktorerna i ett företag. De grund-

läggande antaganden handlar om hur värderingar, uppfattningar och känslor tas för givet av 

allmänheten. Personliga värderingar innebär lösningsförslag till problem och där har ledaren i 

de flesta fall makten och tar ställning till olika lösningar. Ledarens lösningar avspeglar oftast 

de personliga värderingarna vilket kan påverka företagskulturens värderingar. Sista delen 

handlar om de synliga faktorerna vilka kan vara kläder, språk eller det kan också handla om 

rutiner på ett företag (Schein, 1992). 
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2.2.2.4 Relation 

Varumärkets relation kan påverka eventuella affärer mellan varumärkesinnehavarens och 

konsumenten, vilket är extra viktigt inom tjänster och servicebranschen. Inom de två olika 

branscherna skapas det oftast någon typ av relation mellan parterna (Kapferer, 2008). Relat-

ioner kan skapas på flera olika sätt, det kan vara allt från att konsumenten känner att varumär-

ket ger olika känslor eller värden. Det kan även skapas på olika värderingar som varumärket 

avspeglar. Det är kundens uppfattningar av varumärkets budskap som avgör om kunden vill ta 

del av produkten eller tjänsten (Treffner, 2011). Om dessa värderingar kan kopplas till kun-

dens förväntningar kan känslor såsom förtroende skapas, vilket gör att kunden känner sig 

trygg och intresset för produkten eller tjänsten ökar och varumärket växer och blir starkare 

(Aaker, 1996). Varumärkesuppbyggnaden handlar om ett värde som måste levereras utåt för 

att kunna skapa relationer till konsumenterna (Nilson, 2000). 

2.2.2.5 Reflektion 

Det femte steget är reflektion vilket handlar om hur individen vill bli sedd. Reflektion innebär 

de uppfattningar som uppstår kring varumärket. I ett personligt varumärke handlar reflektion 

om personliga handlingar (Kapferer, 2008). En person vet oftast hur den vill bli uppfattad och 

vilka värden som ligger i grund till vad individen vill kommunicera utåt och dessa ska använ-

das av individens handlingar (Werner, 2002). 

 

Treffner (2011) beskriver att ett varumärke är ett begrepp som framhäver ett budskap till den 

potentiella kunden. Kapferer (2008) tar upp ett exempel om olika bilmärken. En del bilmärken 

uppfattas olika av kunden. Vissa kunder anser att ett bilmärke passar till äldre och ett annat till 

den yngre målgruppen. Däremot har företaget en helt annan bild om vem produkten är riktad 

till. Detta leder till att fel budskap kommuniceras ut, vilket Kapferer (2008) betonar är extra 

viktigt att ha kontroll över vid eventuella missförstånd och se till att rätt budskap kommunice-

ras ut till allmänheten. 

 

Kunden tar in olika intryck, både sina egna och andras (Dahlén, 2005). Alla varumärkesin-

tryck startar med erfarenhet och kommunikation och det påverkar hur upplevelsen för ett va-

rumärke är. Uppfattningar påverkas av vad individen upplevt tidigare av varumärket och det 

är då viktigt att det är kopplat till något positivt. Genom att kunna överskrida kundens för-

väntningar, skapas ett intresse hos kunden och denne tar ett steg närmare produkten eller 

tjänsten (Nilson, 2000). Ett bra varumärke representerar värden som är nödvändigt för att va-

rumärket ska bli framgångsrikt både för en själv och företaget men även för kunden (Nilson, 

2000). Företagets varumärke är det som syns utåt för kunderna i de flesta fall. Utifrån företa-

gets varumärke kommer även kunderna i kontakt med den enskilde individens personliga va-

rumärke (Jingryd & Segergren, 2012). 

2.2.2.6 Självbild 

Självbild är det sista begreppet som Kapferer (2008) beskriver som kundens självbild jämfört 

med varumärket. Detta kan även förklaras att en individ har en speciell attityd mot ett varu-

märke vilket kan utveckla en relation till sig själv som person. En människa kan uppfylla sina 

behov genom att köpa en produkt/tjänst men också skapa mening med produkten i individens 

liv, men också upprätthålla deras egen självbild (Aaker, 1996). Kapferer (2008) tar upp ett 

exempel då en person köper ett klädesplagg av märket Lacoste. Denna person ser sig själv 

som en tennisintresserad person. Självbild handlar alltså om den bild som personen själv har 

som sig. 
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2.2.3 Varumärkets värde 

Utifrån varumärkets prisma kan det nu kopplas att värden av ett varumärke är betydelsefullt. 

Detta ökar medvetenheten, ryktet och inspirerar kunder. Ett gott rykte påverkar även kunder-

nas förtroende och förväntningar som i framtiden kan ge fördelar till det personliga varumär-

ket (Ulrich & Smallwood, 2008). Aaker (1996) menar att det är olika faktorer som skapar 

värden. Dessa olika faktorer kan kopplas till ett specifikt namn eller en symbol som utgör hela 

varumärket. Varumärket avspeglar därefter olika värden som kunden tar till sig (Aaker, 1996). 

En grundläggande aspekt på servicebranschen är att skapa ett bra värde (Saliba & Fisher, 

2000). Saliba och Fischer (2000) menar även att ett värde handlar om kundens uppfattning av 

avvägningen mellan positiva och negativa konsekvenser av tjänster. Värdet kan även definie-

ras som den totala tiden som kunden upplever sig få för en given vara, tjänst eller en kombi-

nation av dessa (Nilson, 2000). 

 

Värden hos ett varumärke kan även förklaras på två olika sätt. Det handlar om konkreta och 

abstrakta värden. Konkreta värden skapar faktiska aspekter av varumärket, exempelvis vad en 

produkt åstadkommer med eller vad en tjänst innebär. Framgångsrika varumärken innehåller 

mycket konkreta värden som i sin tur har gjort varumärket framgångsrikt. De abstrakta vär-

dena handlar om det immateriella som innebär hur individer ställer sig till ett varumärke (Nil-

son, 2000). De känslor och intryck som kopplas till det personliga varumärket ger ett värde 

och värdeskapandet blir då en viktig och avgörande faktor för individen. Däremot måste alla 

värden som kopplas till varumärket hitta en balans vilket annars kan leda till en förvirring hos 

kunden (Nilson, 2000).  

2.3 Personligt varumärke 

Vi har hittills i den teoretiska referensramen presenterat ett varumärkes innebörd och dess 

värde, roll och identitetsprisman. Med utgångspunkt från detta kommer vi nu förklara inne-

börden av det personliga varumärket. Anledningen till att det görs är för att en lättförståelig 

bild ska fås om hur vår uppsats hänger ihop. Vi vill sedan att det ska resultera i en tydlig för-

klaring av vår problemfrågeställning. 

Det personliga varumärket definieras som en uppsättning av mänskliga egenskaper som kan 

förknippas med ett varumärke (Aaker, 1997). Personliga varumärken som har starkare inver-

kan på olika individers uppfattningar är oftast de varumärken som sänder ut positiva bilder 

(Jacoby, Olson, Haddock & Rafael, 1971). Kutcher (2000) beskriver att individen måste stå 

för sitt märke och att det ger värde. Dock är det viktigt att inte sticka ut för mycket. Att ut-

veckla och jobba med sitt personliga varumärke handlar om att differentiera sig själv på ett 

sådant sätt som skapar värde till kunden. Värdets position av tjänsten relaterat till sina konkur-

renter har en stor effekt på marknadsandelar såsom vinst och lönsamhet. Om ett positivt värde 

uppnås kan det ge genomsnittliga vinstmarginaler på försäljningen som är tre gånger större än 

de som har en sämre ställning till kundvärde (Saliba & Fisher, 2000). Morgan (2011) beskri-

ver att det på marknaden idag är mycket fokus på hur individen framför sina kompetenser 

bland sina konkurrenter. Han fortsätter även beskriva att det personliga varumärket påverkar 

de yrken där det förekommer hård konkurrens (Morgan, 2011).  

 

Det personliga varumärket besvarar tre huvudfrågor, vilka är: vem är jag, vad vill jag och vad 

står jag för (Jingryd & Segergren, 2002). Everett (2005) vill även tillägga att det personliga 

varumärket utstrålar klädseln, rösten, kroppsspråket, beteendet och attityden som individen 

har. Kapferer (2008) menar att individen själv kan ha kontroll över dessa faktorer. Everett 

(2005) menar att avspeglar det då något positivt visar det ett starkt och unikt personligt varu-

märke som kommer leda till att människor runt omkring kan tänkas ta kontakt med dig. 
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Ett personligt varumärke hänvisar till individens visioner, mål, värderingar och passioner 

(Reed, 2012). Everett (2005) anser också att ett personligt varumärke utstrålar individens per-

sonlighet, stil, principer och erfarenheter. Perry (2008) beskriver att människor har förutfat-

tade meningar om andra människors utseende vilket kan påverka uppfattningarna om hur en 

individ är. Perry (2008) tydliggör detta genom att beskriva om individen har en välvårdad 

klädsel uppfattas det som att personen är strukturerad och produktiv på sin arbetsplats. Det 

personliga varumärket utvecklas inte bara över en natt utan det utvecklas successivt och byggs 

på som ett lager till din utveckling (Everett, 2005). 

 

Everett (2005) menar att alla människor bär på ett medvetet och ett omedvetet personligt va-

rumärke. Det medvetna personliga varumärket handlar om hur individen själv uppfattar sig 

medan det omedvetna personliga varumärket innebär om de uppfattningar som människorna 

har runt omkring dig och även om vad som sägs och beskrivs om dig när individen själv inte 

är närvarande. Stratman (2011) menar att det inte finns något rätt eller fel personligt varu-

märke. Det viktiga är att ha kännedom om det personliga varumärket och på så sätt kunna 

anpassa det beroende på vilken roll individen har. Det innebär alltså att individen själv kan 

anpassa och påverka sitt personliga varumärke vilket kan leda till att styrkorna hos individen 

själv utvecklas och byggs upp medan svagheterna hos individen kan minskas (Stratman, 

2011). 

 

Everett (2005) anser även att en grundläggande kärna i det personliga varumärket skapas av 

individens styrkor, värderingar, drivkrafter och motivation, som det första intrycket kan 

handla om. Kapferer (2008) menar att differentiering är viktigt för att en individ ska lyckas 

med sitt personliga varumärke. Med hjälp av värderingar kan en individ skilja sig mot sina 

konkurrenter på marknaden (Aaker, 1996). 

 

Ett personligt varumärke påverkas och utvecklas till en viss del av det första intrycket, det kan 

handla om hur individen hälsar eller kommunicerar med olika människor (Everett, 2005). 

Eftersom det första intrycket är en central faktor i hur det personliga varumärket utvecklas är 

det viktigt att personen ser till att ta alla tillfällen i akt som finns för att fånga konsumentens 

uppmärksamhet och intresse (Alreck & Settle, 1999). Andra faktorer som påverkar det per-

sonliga varumärket betonar Everett (2005) är rösten. Schein (1992) beskriver att kultur är ett 

begrepp i varumärkesprisman som handlar om att individen ska nå ut rätt budskap till kunden. 

Är inte rösten tillräckligt intressant när något ska presenteras skapas det inget intresse hos 

åhörarna. Intresset avspeglar sig i det personliga varumärket (Everett, 2005). Ett av de grund-

läggande verktygen i det personliga varumärket är även kroppsspråket, vilket menas hur per-

sonen använder sig av ögonkontakt, kroppshållning och om personen har ett leende på läppar-

na. Varje möte, meddelande eller prestation skapar avtryck på det personliga varumärket 

(Everett, 2005).  

2.3.1 Uppbyggnad av det personliga varumärket 

En uppbyggnad av det personliga varumärket handlar om att individen presenterar sina fär-

digheter (Lair, Sullivan & Cheney, 2005). Som Kapferer (2008) beskriver byggs ett personligt 

varumärke upp av individens identitet. Identitet i ett personligt varumärke handlar om att det 

appliceras på en specifik person. Det som utgör identiteten i ett personligt varumärke är per-

sonliga värderingar, vilket avspeglas om vem personen är (Robild, 2007). Jingryd och Seger-

gren (2012) beskriver att individen kan tydliggöra sin identitet genom att kunna besvara på tre 

huvudfrågor som är. Vem är jag, vad vill jag och vad står jag för. Jingryd och Segergren 

(2012) menar att är det personliga varumärket genomtänkt och får kunden ett positivt intryck 

av det kan det ge förutsättningar till en fortsatt relation mellan de berörda parterna. Jingryd 
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och Segergren (2012) har tagit fram en modell om hur ett personligt varumärke byggs upp 

utifrån en fastighetsmäklare. Modellen beskriver även hur processen går till och hur effekter-

na blir av det. 

 

Figur 2. Varumärkesmodell (Jingryd & Segergren, 2012, s.113). 

Den första raden i modellen beskriver fyra viktiga strategier: relationer, socialt ansvar, kvali-

tet och visuell kommunikation. Den andra raden beskriver på vilket sätt dessa strategier hante-

ras. Den tredje raden beskriver hur effekten blir av strategierna. Relationen som finns i den 

första raden, innebär hur individen hanterar sina relationer med kunderna. Att påstå att det 

finns en servicegrad utan att ha analyserat sin syn på människan kan innebära att riskerna för 

missförstånd ökas. Det kan även hända att om fastighetsmäklaren säger en sak men gör en 

annan kan det leda till missförstånd. Kapferer (2008) beskriver att relationer med kunderna är 

viktigt i servicebranschen. Jingryd och Segergren (2012) menar att om fastighetsmäklaren 

istället hanterar sina kundrelationer korrekt skapas det trygghet för kunden. Den andra strate-

gin handlar om hur individen ställer sig i förhållande till andra. Att ta ett samhällsansvar är en 

viktig konkurrensfördel och används inte CSR inom företaget visar det brist på engagemang 

(Jingryd & Segergren, 2012). CSR eller som det även kan kallas, Corporate Social Re-

sponsibility, visar införandet av sociala och miljömässiga avseenden i verksamheten och i 

samverkan med berörda parter (Marrewijk, 2003). Den tredje strategin som måste finnas är 

kvalitet och med det menar Jingryd och Segergren (2012) ur fastighetsmäklarens synvinkel 

vara sådan kunskap som handlar om hur fastighetsmäklaren hanterar förmedlingsprocessen.  
 

Om fastighetsmäklaren är uppdaterad, påläst och kunnig skapar det förtroende för bägge par-

ter. Kunskap skapar både förtroende för kunden men kan även skapa konkurrensfördelar. Av-

slutningsvis kommer den sista strategin, visuell kommunikation. Den sorten av kommunikat-

ion handlar om att fastighetsmäklaren förmedlar sin profil och sitt budskap med hjälp av olika 

marknadsföringsverktyg, som exempelvis reklam. Att fastighetsmäklaren använder sig av 

reklam innebär att fastighetsmäklaren talar till kunden och inte med kunden. Detta kan jämfö-

ras med den kommunikation individen har vid en direkt kundrelation och dialog. Det handlar 

även om kunskapen om kundrelationer och marknadskommunikation. Om alla fyra strategier 

arbetas fram korrekt kan det innebära att samma budskap förmedlas och även en tydlig bild 

visas av fastighetsmäklaren (Jingryd & Segergren, 2012). 
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2.4 Fastighetsmäklaren 

Alreck och Settle (1999) beskriver att fastighetsmäklarens huvudsakliga mål är att skapa och 

bygga upp en relation med kunden snarare än att enbart göra en försäljning. Fastighetsmäklare 

strävar efter ett gott rykte, vilket leder till att kunskapen om kundens behov är nyckeln till att 

få nöjda kunder (Parasuraman, 1985). I en fastighetsmäklares roll handlar det om att hjälpa 

kunden både före, under och efter bostadsaffären (Feurust, 1999).  

 

För att en fastighetsmäklare ska kunna utveckla en känslomässig kontakt med kunderna är det 

viktigt att definiera vad fastighetsmäklaren står för och sedan leva upp till det. Några centrala 

nyckelord som är värda att tänka på är innovation, tillmötesgående service och tidsramar som 

utvecklat fastighetsmäklarens image. När detta är etablerat blir jobbet att kontinuerligt leve-

rera upp till dessa löften och förväntningar som kunderna har på fastighetsmäklaren. Detta 

kommer utveckla lojalitet och bidra till att fastighetsmäklaren skiljer ut sig från en konkur-

renssatt marknad (Kutcher, 2000). 

 

Feurust (1999) menar att fastighetsbranschen är en bransch där affärer sällan sker och att det 

handlar om högre priser. Feurust (1999) anser även att det är viktigt att jobba med relationer 

till kunden vilket leder till rekommendationer. Echeverri och Edvardsson (2002) menar att 

fastighetsmäklarens marknadsföring idag har utvecklats till att mer aktivt jobba med sina 

kunder för att skapa goda kundrelationer. Det är viktigt att skapa goda relationer för att be-

hålla sina kunder vilket är billigare än att försöka attrahera nya kunder (Echeverri & Edvards-

son, 2002). Det är viktigt att observera att valet av en personlig strategi eller kombination be-

ror huvudsakligen på vilken sort av förhållande det handlar om. Fastighetsmäklaren måste se 

till att ta alla tillfällen i akt som finns för att fånga konsumentens uppmärksamhet (Alreck & 

Settle, 1999). 

 

Ndubisi (2007) nämner att fastighetsmäklarens roll i en bostadsaffär handlar om att kommu-

nikationen med kunden ska skapa medvetenhet hos kunden och upplysa om bostadsaffärens 

olika delar. Det ska leda fram till ännu ett steg i kundens beslut av att köpa eller att sälja en 

bostad (Ndubisi, 2007). En betydande del för fastighetsmäklaren är även att det som sägs 

kopplas samman med vad som uttrycks. Det kan vara allt från kroppsspråk, gester och rösten 

som ska överensstämma med hur fastighetsmäklaren uttrycker sig mot kunden (Echeverri & 

Edvardsson, 2002). 

2.4.1 Ur fastighetsmäklarens perspektiv 

För en fastighetsmäklare handlar det om att förmedla pålitlighet och att få kunden att känna 

att de är det självklara valet (Green, 2006). Green (2006) beskriver fyra olika faktorer för att 

kunna förmedla pålitlighet. Den första faktorn är trovärdighet som innebär att fastighetsmäk-

laren avspeglar kunskap som kommer att delas med till kunderna, vilket kommer leda till att 

kunden känner sig trygg. Vid den andra faktorn, tillförlitlighet vill fastighetsmäklaren av-

spegla att denne är säker på det den gör i sitt yrke och att kunden kan lita på fastighetsmäkla-

ren. Effekten av det kan uppmuntra kunden till att förlita sig på fastighetsmäklaren. Den tredje 

faktorn, intimitet handlar om att fastighetsmäklaren uttrycker sig väl till kunden. Detta görs 

genom att kunden får all viktig information som behövs för att denne ska känna sig trygg. Det 

är även viktigt att fastighetsmäklaren ger utrymme till kundens eventuella funderingar som 

kunden oroar sig för. I denna del handlar det om förtroende både för kunden och fastighets-

mäklaren (Green, 2006). Kundfokus är den fjärde faktorn och är en annan del som fastighets-

mäklaren måste ta ställning till. Här ska kunden få en känsla av att individen är unik och att 

fastighetsmäklaren fokuserar på kundens behov och önskemål. Bostadsmarknaden har blivit 

allt mer konkurrensutsatt och kunden har fler valmöjligheter av fastighetsmäklare. Kunderna 
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har blivit mer kräsnare och söker efter lösningar för att uppfylla sina behov. Detta har skapat 

att en av fastighetsmäklarens betydelsefulla delar i bostadsprocessen är relationen till kunden 

(Ingram, LaFroge, Avila, Schwepker & Williams, 2008). 

 

Kompetens handlar om det resultat fastighetsmäklaren ska leverera och kundens förväntning-

ar som ska uppfyllas. Resultatet är det som syns utåt vilket är viktigt för fastighetsmäklaren 

att utveckla. Det görs genom att ta ansvar för sina handlingar och att ha tanken att lyckas, ge-

nom att kunna slutföra en bostadsaffär med att alla berörda parter är nöjda (Covey, 2006). Om 

fastighetsmäklaren har goda kunskaper om sitt yrke handlar det även om att förmedla det för 

kunden vilket kan skapa positiva värden i bostadsaffären. Covey (2006) nämner också att fas-

tighetsmäklaren måste visa ärlighet och använda sin kommunikation tydligt för kunden. En av 

fastighetsmäklarens roller är även att ta ansvar för eventuella misstag och rätta till dem på ett 

professionellt sätt.  

 

För en fastighetsmäklare är det viktigt att komma ihåg sina löften som getts till kunden. Det 

kan göras genom att antecknas för att lättare komma ihåg det vilket skapar säkerhet för både 

kunden och fastighetsmäklaren. Annars kan det skapas irritation hos kunden som eventuellt 

får påminna fastighetsmäklaren om löftena och trovärdigheten för fastighetsmäklaren mins-

kas. Den centrala delen är att fastighetsmäklaren ska vara noggrann, att använda sina löften 

försiktigt och vara säker på att kunna hålla dessa löften. Fastighetsmäklarens första intryck är 

något som är viktigt för både kunden och fastighetsmäklaren. Detta för att kunna skapa en 

långsiktig relation en fortsatt bostadsaffär (Ingram et al., 2008). 

2.5 Kunden-Köparen och säljaren 

Fastighetsmäklaren är den förmedlande länken mellan kunden, vilket är köparen och säljaren 

(Mäklarsamfundet, 2012). Det första intrycket och personligheten som fastighetsmäklaren ger 

till kunden är avgörande om en relation ska vidareutvecklas mellan de olika parterna 

(Tuzovic, 2008). Våra relationer med andra människor kan vara behaglig eller svår. Vi väljer 

våra vänner eftersom vi trivs i varandras sällskap. I affärslivet är relationerna oftast fråga om 

handel. Vi säljer till människor eller betalar till dem men vi byter även idéer och tjänster med 

varandra (Nichol, 2009). Det är viktigt att tänka på att kunden ber om enkelhet och vill gärna 

undvika förvirring. Kutcher (2000) beskriver även att de flesta kunder dras till en fastighets-

mäklare som förmedlar ett tydligt budskap. Är kunden engagerad blir det ofta samarbetspart-

ners med fastighetsmäklaren i bostadsprocessen och tillgodoser varandras behov (Sashi, 

2012). Kutcher (2000) beskriver att i en konkurrensutsatt miljö behöver kunderna välja mellan 

olika företag. När kunderna väljer måste de känna att de har gjort rätt val (Kutcher, 2000). 

 

En effektiv relation med kunderna kan vara en tillgång för fastighetsmäklaren. En effektiv 

relation innebär att en kund är en värdefull källa till kunskap, kontakter och idéer. Det kan 

minska kostnaderna, förbättra kvaliteten och öka produktionsvolymerna (Albertsson & Olof, 

1997). Effekterna av kundlojalitet och kundnöjdhet är inte samma för alla företag. Trogna 

kunder är inte nödvändigtvis nöjda kunder, men nöjda kunder har benägenhet att vara lojala 

kunder (Fornell, 1992). Under de senaste åren har fastighetsmäklarens relationer och band till 

kunderna gett dem en kundnärhet. Kundnärhet kan definieras som närhet, uppfattningens 

värde och ömsesidig förståelse. Som en konstruktion speglar kundnärhet olika aspekter som 

tillit och engagemang (Brock & Zhou, 2012). 

2.5.1 Köparen 

Att hitta rätt bostad är en lång och svår process för köparen. Det krävs en insamling av myck-

et information innan ett köp kan påbörjas. En köpare bör även ha kunskaper inom ekonomi, 

juridik och byggteknik, vilket ställer krav hos köparen om kunskapen av dessa områden inte 
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finns sedan tidigare (Savolainen 2009). För att kunden ska få en tydligare inblick om dessa 

kunskaper behövs en fastighetsmäklare. Fastighetsmäklaren måste kunna ge en utförlig in-

formation för att kommunikationen ska fungera mellan köparen och fastighetsmäklaren 

(Shimizu, 2004). När en positiv relation börjar utvecklas mellan köparen och fastighetsmäkla-

ren uppstår förtroende och därmed skapas trygghet mellan båda parterna. Det menar Selnes 

(1998) får köparen att känna sig värdefull. Selnes (1998) förklarar även att betydelsen av både 

tillit och tillfredsställelse är två viktiga värden för köparen. 
 

Savolainen (2009) menar att hitta rätt bostad för köparen är en varierande tidsprocess. Det kan 

ta allt från någon månad till flera år och här går kunden in i en sökprocess. Första delen i sök-

processen handlar om att köparna analyserar bostadsmarknaden och letar efter relevanta ob-

jekt som kan vara till salu. Här har köparen några uppsatta önskemål om objektet, det kan 

vara allt från yta, balkong, geografi till bostadsområde. Ett bostadsköp är bland de dyraste 

investeringarna i en individs liv. Det gör att köparen är väl medveten om riskerna med bo-

stadsköpet. Vi kommer då in på andra fasen i sökningsprocessen som handlar om informat-

ionsbehov och riskerna med köpet. Att kunna värdera husets värde när det eventuellt behövs 

renoveras och hur mycket det kommer att kosta är inte alltid lätt för en köpare som inte har 

några tidigare erfarenheter. Det kan handla om allt från större renoveringar till mindre renove-

ringar såsom rökskador, byte av fönster, eller bara en enkel renovering såsom tapetsering (Sa-

volainen, 2009). 
 

Savolainen (2009) påpekar också att vid ett bostadsköp handlar det även om vissa tidsbe-

gränsningar som köparen måste beakta. Ett bostadsbyte kan ske snabbt och köparen måste 

hålla ögonen öppna. I vissa fall måste snabba beslut fattas samtidigt som viktig information 

måste samlas in om objektet för att köparen ska känna sig nöjd med bostadsköpet. Sista fasen 

kopplas till budgivningen i sökprocessen. I denna fas kan kunden uppleva svårighet med att 

avgöra det objektets värdering. Köparen känner sig då osäker och har behov av viktig inform-

ation från fastighetsmäklaren. Det handlar också om information om hur budgivningen kom-

mer att gå till, hur länge budgivningen ska hålla på samt om priset på objektet är rätt (Savo-

lainen, 2009). 

2.5.2 Säljaren 

Säljaren är med i bostadsprocessens start och har en delaktighet för att få ett så högt pris som 

möjligt för bostaden. Cirka 83 % av alla bostadssäljare väljer att anlita en fastighetsmäklare 

(Wörmann, 2005). En snabb process, ett högt pris för kunden och uppfylla kundens förvänt-

ningar kan vara lika betydande för säljaren som att fastighetsmäklaren är engagerad och visar 

kunskap under hela processen av bostadsförsäljningen. Fastighetsmäklaren måste förstå den 

säljande kundens önskemål under hela bostadsprocessen (Dabholkar & Overby, 2005). I ett 

kundmöte med säljaren är det viktigt att fastighetsmäklaren förklarar för kunden vilken roll 

denne har och vilka förväntningar som fastighetsmäklaren har på säljaren, detta för att det inte 

ska uppstå några oklarheter eller missnöje i bostadsaffären (Storbacka & Lehtinen, 2000). 

Säljaren har oftast inte mycket kunskaper om hur en bostadsförsäljning går till, det är då vik-

tigt att relationen mellan parterna går i hand i hand med kommunikationen via de olika kana-

lerna såsom att uppdatera kunden om relevant information (Wörmann, 2005). En säljare anli-

tar en fastighetsmäklare för att få hjälp med försäljningen av bostaden. En säljare anlitar även 

en fastighetsmäklare för att det handlar om ett objekt med värde och säljaren vill då undvika 

risker i processen (Wörmann, 2005). Har individen ett svårsålt objekt anlitas det i flesta fall en 

fastighetsmäklare (Mäklarsamfundet, 2012). 
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2.5.3 Ur kundens perspektiv 

Utifrån kundens perspektiv ses priset som en del av kundens totala uppoffring för att få den 

fördel som produkten eller tjänsten ger. De övriga uppoffringarna utöver priset är betydande 

för att vinna kunder (Grönroos, 1998). För att kunna veta hur kvalitén på olika tjänster mäts 

utifrån kundernas perspektiv behövs det medvetenhet om att visa tillförlitlighet, vara lyhörd, 

vara medveten om säkerhet samt inneha empati (Grönroos, 1998). Att ta ansvar för sitt företag 

och sina tjänster med hänsyn till samhället menar Saravanan och Rao (2007) kan vara image, 

kvalité och lojalitet som kunderna också tar ställning till vid val av tjänst. 

  

Det handlar inte bara om att göra säljaren i en bostadsaffär nöjd. Det finns också en köpare 

som måste tillgodoses och bli nöjd i bostadsaffären (Brinkmann, 2009). Desto bättre service 

kunden får desto mindre oklarheter behöver kunden bemöta (Grönroos, 1998). Att fastighets-

mäklaren ger god service till kunderna innebär också att bostadsaffärens värde stiger (Saliba 

& Fisher, 2000). Nilsson (2000) förklarar också att ett värde av tjänsten skapas om kunden får 

bemöta god service. 

 

Kundens tillfredsställelse handlar även om både förväntningar och uppfattningar (Dabholkar 

& Overby, 2005). När en kund är nöjd med sin fastighetsmäklare innebär det att kunden vet 

att fastighetsmäklaren kan uppfylla kundens förväntningar (Selnes, 1998). Gällande fastig-

hetsmäklare menar Dabholkar och Overby (2005) att allt från rådgivning, kunskap och kom-

munikation bör behandlas väl. Om resultatet inte riktigt blir som kunden förväntade sig kom-

mer kunden sannolikt att komma ihåg det. För att minska riskerna för missförstånd vid ett 

bostadsköp menar Shimizu (2004) att det är viktigt att kunden är engagerad, innehar viktig 

information och att kunden personligen kontaktar fastighetsmäklaren och besöker objektet. 

2.6 Gemensamma faktorer och dess värden för fastighetsmäklaren och kunden 

Vi har nu kommit fram till att fastighetsmäklarens personliga varumärke grundar sig på olika 

faktorer som är betydelsefulla i fastighetsmäklarens yrke. Dessa faktorer skapar värden uti-

från fastighetsmäklarens och kundens uppfattningar. 
 

Det finns flera faktorer som kan påverka kundmötet och relationen mellan fastighetsmäklaren 

och kunden (Ndubisi, 2007). Ndubisi (2007) anser att några av de viktigaste faktorer som fas-

tighetsmäklaren borde tänka på vid kundmöten är kommunikation, kompetens och förtroende 

(Ndubisi, 2007). Selnes (1998) menar att kommunikation ofta är ett nödvändigt medel för att 

utveckla och bevara en gemensam förståelse för en relation och därmed även bevara ett för-

troende. Dahlén (2005) beskriver att dessa faktorer ger värden. Det som ger styrka till fak-

torerna är de positiva värden som skapas med namnet (Werner, 2007). 

2.6.1 Förtroende 

Goldsworth (2000) definierar benämningen förtroende som en överföring av tillgångar till en 

mottagare, i vårt fall fastighetsmäklaren och kunden. Ndubisi (2007) anser att förtroende är en 

viktig ingrediens för fastighetsmäklaren eftersom det binder kundrelationer och lojalitet. För-

troendets utveckling ger i sin tur trygghet och pålitlighet (Selnes, 1998). Echeverri och Ed-

vardsson (2002) menar också att förtroende är en central del i fastighetsmäklarens yrke då det 

handlar om en tjänst som inte görs ofta hos individen och att det handlar om stora summor 

pengar.  

 

Ndubisi (2007) nämner att förtroende uppnås genom att ge och hålla löften till kunderna, visa 

respekt och uppfylla förpliktelser. Desto starkare löftet levereras desto mer överlägset kom-

mer det personliga varumärket att bli (Hines, 2004). Alla kunder är olika och ställer sina krav 
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och önskemål på varierande sätt, det är därför viktigt att fastighetsmäklaren anpassar sig till 

kundens specifika behov. Om fastighetsmäklaren arbetar för att anpassa kundens önskningar 

kommer det leda till att kunden ökar sin delaktighet och kundens förtroende för fastighets-

mäklaren stärks (Dabholkar & Overby, 2005).  

 

Enligt Keller och Richey (2006) bör fastighetsmäklaren vara disciplinerad och kreativ för att 

skapa positiva värden. Med kreativitet menas att individen får jobba hårt för att fånga nya 

kunder. Det är dock viktigt att tänka på som fastighetsmäklare att det inte enbart handlar om 

att sälja utan även att binda ett förtroende med kunderna. Förtroende för en kund behöver inte 

vara förtroende för en annan kund. Därför bör en fastighetsmäklare kunna avgöra och se vad 

förtroende har för betydelse för respektive part i en bostadsaffär. Detta för att skapa goda re-

lationer med dem (Ingram et al., 2008). 
 

Kärnan i att skapa förtroende till sina kunder är att kunna hantera den information som finns i 

affären och som är av betydelse. Det handlar om att en uppdragsgivare anlitar en fastighets-

mäklare för att kunna hitta en motpart och kunna påbörja en affär. Fastighetsmäklaren vet vad 

fastigheten är värd och vilka risker som finns med bostadsaffären (Ndubisi, 2007). Eftersom 

fastighetsmäklaren har en del makt i bostadsaffären kan det skapa osäkerhet hos kunderna. 

Därför är det betydelsefullt att ett förtroende skapas mellan parterna, för att både kunden och 

fastighetsmäklaren i slutändan ska känna sig trygga under hela bostadsprocessen. En del an-

mälningar på fastighetsmäklare har gjorts och detta beror oftast på brist i informationen som 

fastighetsmäklaren är skyldig till (Ndubisi, 2007). Det kan till exempel vara att fastighetsmäk-

laren lagt ut en annons på en fastighet med havsutsikt och efter affären är avslutad bygger 

grannen ett hus som då täcker havsutsikten för den nyblivne kundens hus. Jingryd och Seger-

gren (2012) nämner att fastighetsmäklaren plötsligt då förlorar kundens förtroende och kun-

den blir missnöjd vilket kommer att påverka fastighetsmäklarens personliga varumärke och 

brister i trygghet uppstår. 

2.6.2 Kommunikation 

Lagergren (1998) beskriver att kommunikation innebär att göra saker gemensamt som i stort 

sett kan beskrivas lättare som ett utbyte av kunskaper, idéer och erfarenheter. Medan Grön-

roos (2004) menar att kommunikation handlar om att individen har förmågan att utge lämplig 

och relevant information. Kommunikation kan vara en typ av tvåvägskommunikation vilket 

innebär att två individer har en dialog tillsammans, och dialogen behöver inte vara av ett per-

sonligt möte utan det kan vara en dialog av olika former i sociala medier. Det som är speciellt 

med denna kommunikation är att de parter som ingår i dialogen hela tiden växlar roller med 

varandra som i sin tur leder till ett gemensamt utbyte av information (Albertsson & Olof, 

1997). Vid en tvåvägskommunikation beskriver Froschheiser (2008) vad som är viktigt att gå 

igenom för att kommunikationen ska tolkas på rätt sätt. Det gör den först när du förbereder 

dig på hur du ska kommunicera, leverera och meddela. Nytt meddelande tas emot och utvär-

dera sedan effektiviteten av kommunikationen efteråt och slutligen vidta korrigerande åtgär-

der vid behov (Froschheiser, 2008) 

 

För fastighetsmäklaren är det viktigt att tänka på att kommunikation handlar om att både 

lyssna och prata (Turkel, 2004). Turkel (2004) beskriver även att det är viktigt för fastighets-

mäklaren att lyssna på sina kunder och tänka sig in i deras situationer. Förstår och förmedlar 

fastighetsmäklaren informationen på rätt sätt innebär det att kommunikationen har tolkats 

korrekt (Strenski, 1970). Tolkas kommunikationen korrekt är det ett sätt att visa sin kunskap 

och detta skapar värdet gemenskap mellan fastighetsmäklaren och kunden (Wanger, 2002). 
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Lagergren (1998) menar att stöd och förståelse från fastighetsmäklarens sida beror på tillräck-

lig information. 

 

Både kommunikationen och annonseringen från fastighetsmäklaren måste uppfylla tre olika 

roller till kunderna. Först och främst handlar det om att fastighetsmäklaren är lättillgänglig 

vilket innebär att det talas om för kunderna att fastighetsmäklaren finns till för just dem. Det 

kan göras med hjälp av annonsering. Den andra delen är att informera, att ta ett steg till som 

gör att kunderna verkligen känner till företaget som fastighetsmäklaren jobbar för. Den tredje 

rollen är att fastighetsmäklaren får en personlighet och att positiva värden stannar under en 

längre tid (Nilson, 2000).  

 

Kommunikation kan även vara en faktor som skapar mer värde än vad reklam och annonser 

kan göra för kunderna. “Word of mouth” eller som det heter på svenska, “ryktesmarknadsfö-

ring”, innebär att rykten sprider sig på marknaden hos alla olika intressenter. Även om ryk-

tesmarknadsföring är en bra marknadskanal är det inte den lättaste att hantera. Det är en ut-

maning och en spännande form för att ladda sitt personliga varumärke för fastighetsmäklaren. 

Kommunikationen vid fastighetsmäklarens personliga varumärkesuppbyggnad handlar om att 

bygga och förstärka upplevelser av den erfarenhet som innehas. Att kunna kommunicera på 

ett tilltalande sätt till kunderna skapar positiva känslor hos kunden och fastighetsmäklarens 

kunskap stärks automatiskt (Lagergren, 1998). Enligt Turkel (2004) kan kommunikationen 

från fastighetsmäklaren tolkas olika för olika kunder. Medan Rider och Kefer (2006) anser att 

kommunikation är en grundläggande färdighet som kan tolkas och läras. 

2.6.3 Kompetens 

Enligt Selnes (1998) handlar kompetens om kunskaper om den specifika tjänsten, kunder, 

konkurrenter och marknaden. Kompetens är en viktig del för kunden och fastighetsmäklaren 

för att kunden ska kunna tjäna tillförlitlighet för fastighetsmäklaren som tillhandahåller tjäns-

ten (Selnes, 1998). Kompetens handlar även om att fastighetsmäklaren visar fram sin kapa-

citet och vad resultaten blir av detta. Dessa delar handlar om individens trovärdighet både för 

än själv och för andra. Det är viktigt att fastighetsmäklaren tror på sig själv först, innan någon 

annan ska lita på det fastighetsmäklaren säger och gör (Covey, 2006). 

 

Barry och Parasuraman (1991) menar att kompetens handlar om den kunskap och de färdig-

heter som krävs i den specifika tjänsten. Barry och Parasuraman (1991) beskriver även att 

kompetens handlar om fyra olika delar: kunskap om marknaden, att kunna ge råd om affären, 

förmågan att hjälpa kunden och avslutningsvis kunna erbjuda ett professionellt försäljningsar-

bete. Om fastighetsmäklaren kan uppfylla dessa fyra delar kan en försäkring av trovärdighet 

hos fastighetsmäklaren och kunderna i slutändan känner sig nöjda (Barry & Parasuraman, 

1991).  

 

Wanger (2002) menar att kompetens är en viktig faktor för kunden för att denne ska känna sig 

tillfredsställd till den specifika tjänsten. Kompetens måste finnas i en viss grad för att få kun-

den att känna sig trygg och bekväm vid ett affärsbeslut. Om ett företag inte förser med kom-

petens på rätt sätt kan det uppstå förvirring och kunden känner sig inte trygg (Wanger, 2002). 

Kompetens botar fastighetsmäklaren från de flesta objudna störningar från kunderna (Carney, 

2000). Echeverri och Edvardsson (2002) beskriver att tillsammans med fastighetsmäklarens 

kompetens och motivation med kundens förväntningar skapar hela tjänsteprocessen där slutli-

gen tjänsten levereras. 
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2.7 Analysmodell 

Vi har format vår analysmodell utifrån vår teoretiska referensram. Modellen visar faktorer 

som är viktiga i det personliga varumärket för fastighetsmäklaren ur kundens och fastighets-

mäklarens perspektiv. Faktorerna som stärker det personliga varumärket är förtroende, kom-

munikation och kompetens. Faktorerna påverkar varandra och de sitter ihop med varandra. 

Finns exempelvis inte den ena faktorn är risken större att det brister i de resterande faktorerna. 

Vi kan alltså belysa att faktorerna är beroende av varandra. 

 

Förekommer alla tre faktorerna, kommunikation, kompetens och förtroende mellan parterna 

leder dessa faktorer i sin tur till positiva värden i det personliga varumärket för fastighetsmäk-

laren. Dessa värden är tagna både ur kundens och fastighetsmäklarens perspektiv. De värden 

som resulteras är trygghet, trovärdighet och gemenskap. Dessa värden är även de beroende av 

varandra. Brister det i den ena faktorn brister även resterande två. Analysmodellen visar klart 

och tydligt att dessa värden är beroende av varandra precis som faktorerna är av varandra.  

 

Analysmodellen visar även att resultatet av värdena, trygghet, trovärdighet och gemenskap i 

sin tur speglar sig till de tre faktorerna förtroende, kompetens och kommunikation. Finns det 

brister i värdena brister även faktorerna förtroende, kompetens och kommunikation. Samman-

fattningsvis vill vi med analysmodellen säga att faktorerna påverkar varandra. Existerar alla 

tre leder det fram till positiva värden som i sin tur påverkas av varandra. Dessa värden kan 

även skapa konkurrensfördelar för fastighetsmäklarens yrke. 
 

 

 
 

Figur 3. Egenkomponerad figur, fastighetsmäklarens personliga varumärke. 
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3. Metod 

 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för vilket tillvägagångssätt vi kommer att använda 

oss av under uppsatsprocessen. Vi kommer vidare att presentera de olika val vi har gjort, 

datainsamlingsmetod, vilket urval av respondenter vi har valt samt att avsluta kapitlet med en 

diskussion om ämnets reliabilitet och validitet. 

 

3.1 Ämnesval 

Fastighetsmäklaryrket är populärt och det finns flera faktorer som är betydande för både kun-

den och fastighetsmäklaren. En av de faktorerna är det personliga varumärket hos fastighets-

mäklaren som kan avgöra om det ska bli en affär eller inte.  Det var det som lockade oss för-

fattare till att ytterligare fördjupa oss i ämnet och faktiskt undersöka vilka faktorer som är 

betydande för en fastighetsmäklares personliga varumärke och vilka värden som skapas ur 

både kundens och fastighetsmäklarens perspektiv. 

 

3.2 Forskningens synsätt 

Jacobsen (2002) beskriver två olika synsätt på att förstå, behandla och uppfatta verkligenhet-

en, vilka är positivism och hermeneutik. Hermeneutiska synsättet handlar om att forskare tol-

kar verkligheten utifrån olika människors beteenden och syn av verkligheten (Jacobsen, 

2002). Vi kommer att använda oss av det hermeneutiska synsättet eftersom det grundar sig på 

förståelse av andras uppfattningar, känslor och beteenden. Vi vill få en ökad förståelse om 

fastighetsmäklarens personliga varumärke med hjälp av att ta del av andras tankar och tolk-

ningar och beteenden kring ämnet (Holme & Solvang, 1997). 

3.3 Val av forskningsansats 

Det finns två olika ansatser inom forskning och det är deduktiv och induktiv ansats (Jacobsen, 

2002). Bryman (2001) beskriver att teorier som tas fram ska sedan jämföras med den empiri 

som samlats in för undersökningen i en deduktiv ansats. Det är den typ av metod som vi för-

fattare har valt att använda oss av. En deduktiv ansats handlar också om att utifrån allmänna 

principer och befintliga teorier dra slutsatser om enskilda händelser. Den befintliga teorin för-

klarar olika hypoteser som sedan prövas empiriskt i det aktuella fallet. I vår uppsats har vi valt 

att använda oss av den deduktiva ansatsen. Detta för att vi i början av vår undersökning har 

tagit del av relevanta teorier för att lättare kunna besvara vår problemfrågeställning. Med 

hjälp av den arbetsmetoden har vi skapat oss en bild om hur verkligheten ser ut och att den 

induktiva ansatsen inte blir relevant för oss. En risk med den deduktiva ansatsen är att den 

befintliga teorin som individen utgår från kan påverka forskningens resultat (Patel & David-

son, 2011). 

3.4 Kvantitativ eller kvalitativ ansats? 

Patel och Davidson (2011) anser att det finns flera olika sätt att samla in data för att kunna 

besvara sin frågeställning, t.ex. befintliga dokument, test, observationer, intervjuer och enkä-

ter. Ingen av dessa metoder anses vara bättre eller sämre än andra. Det handlar istället om att 

hitta den metod som anses lämpas bäst utifrån frågeställningen (Patel & Davidson, 2011). Vår 

undersökning kommer utgå från en kvalitativ metodansats då vi vill fånga in fler nyanser vil-

ket kommer att göras via intervjuer med respondenterna. Kvale (1997) beskriver att med hjälp 

av en kvalitativ ansats kommer forskaren få fram en tydlig bild på hur respondenterna ställer 

sig till verkligheten. Det är en förklaring till varför vi har valt att använda oss av en kvalitativ 

ansats istället för en kvantitativ. Utifrån den insamlade data som teori och tidigare kunskaper 
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vi har sedan tidigare kommer vi att upprätta en intervjuguide som kommer vara ett stöd för 

oss när vi ska utföra intervjuerna med fastighetsmäklarna och kunderna. 

 

3.5 Urval 

Syftet med vår studie är att undersöka möjligheten för mindre och enskilda fastighetsmäklare 

att marknadsföra sig genom att skapa sig ett gott rykte och ett eget personligt varumärke på 

sina lokala närmarknader. Grundpopulationen vi valt att undersöka är därför alla fastighets-

mäklare som jobbar i mindre fastighetsbyråer. Vars verksamhet är begränsad till en enda stad 

och som dessutom inte tillhör någon kedja eller större företag. Fastighetsmäklare som ingår i 

större och nationellt välkända byråer har redan en stor draghjälp i sin marknadsföring tack 

vare ett redan etablerat varumärke samt massiv reklam och marknadsföring från centralt håll, 

varför vi exkluderat dessa från vår undersökning. Vår klart avgränsade population, både geo-

grafiskt och i antal enheter, har gett oss möjlighet att genomföra undersökningen mer på dju-

pet. Något som Jacobsen (2002) också beskriver som två avgörande faktorer för en bra under-

sökning. 

 

Vi har vidare använt oss av ett bekvämlighetsurval där Bryman (2002) beskriver att forskaren 

väljer att använda sig av undersökningsobjekt som finns tillgängliga eller som forskaren själv 

anser vara betydande och inte vill missa i sin undersökning. Vi har begränsat oss geografiskt 

och utgått från tre städer och de är Helsingborg, Halmstad och Göteborg. Anledningen till 

varför vi valde Halmstad var att Mäklarfirman i Halmstad har gått från att vara en liten en-

skild byrå till en större firma. Företaget gick för två år sedan från att vara en liten byrå som 

endast var verksam i Halmstad till att vara en större fastighetsbyrå som finns på flera ställen 

runt om i Sverige. Vi tänker ta kontakt med en fastighetsmäklare som jobbade på den mindre 

fastighetsbyrån för två år sedan. Varför vi vill ha kontakt med en fastighetsmäklare som job-

bat under den tiden beror på att vi vill undersöka om fastighetsmäklarna på fastighetsbyrån 

jobbade annorlunda då än vad de gör idag, när fastighetsbyrån blivit en större fastighetsbyrå. 

 

Den främsta anledningen i vårt urval av varför vi valde Göteborg och Helsingborg beror på att 

vi vill att undersökningen ska kunna ge oss framtida fördelar då vi författare eventuellt vill 

arbeta i städerna och inom fastighetsbranschen och hoppas att utöka vårt kontaktnät. I intro-

duktionen av kandidatuppsatsen var vi båda författare närvarande på en föreläsning inför kan-

didatuppsatsen. Den information vi fick på föreläsningen var att de företag som skribenterna 

samarbetar med under uppsatsprocessen kan och är i många fall de företag som öppnar upp 

dörren för en i arbetslivet eller till och med kan bli individens nya arbetsgivare. Det kan även 

bredda vårt kontaktnät med hjälp av de externa kontakterna vi tar del av under uppsatsen. En 

nackdel med bekvämlighetsurval som Bryman (2002) belyser är att det kan vara svårt att ge-

neralisera resultaten då vi inte vet vilken respektive population representerar. Det har vi tagit 

till oss och kommer tänka på under uppsatsens arbetsgång. 

 

Vår målgrupp som tydligt framgår i vårt syfte och problemformulering är fastighetsmäklare 

och deras köpare och säljare. Anledningen till att vi vill komma i kontakt med kunderna då vi 

undersöker både säljaren och köparens perspektiv är framförallt att vi anser att de har en stor 

betydelse för fastighetsmäklaren i en bostadsaffär. Vi har även inte hittat någon tidigare 

forskning om hur både fastighetsmäklarna och kunderna ställer sig till fastighetsmäklarens 

personliga varumärke och vilka faktorer som är viktiga och värdesätter det personliga varu-

märket. Vi vill med den här undersökningen granska om hur de tre olika parterna ställer sig 

till det personliga varumärket. Vår målgrupp kommer att hjälpa oss att få fram relevant 

material till vår empiri- och analysdel. Jacobsen (2002) beskriver att om undersökningen ska 
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göras på djupet ska antalet enheter vara få. Vi har begränsat vårt val av kunder till två säljare 

och två köpare från varje fastighetsmäklare. Vi tror det är ett bra antal för att vi ska få ut det 

material som vi önskar och som kan ligga till grund för oss när vi ska analysera det tillsam-

mans med vår teoretiska referensram. 

Syftet med vår studie är att undersöka möjligheten för små och enskilda fastighetsmäklare att 

marknadsföra sig genom att skapa sig ett gott renommé och ett ”eget” varumärke.   

 

 
Figur 4. Egenkomponerad figur, studiens målgrupp. 

3.6 Datainsamling 

Eftersom vi har valt att göra en kvalitativ studie har vi valt att använda oss av intervjuer i två 

olika former. Vi kommer att göra en personlig intervju med fastighetsmäklarna. En personlig 

intervju väljer vi för att det är lättare att förstå, skapa en större trovärdighet och lättare att upp-

fatta de svar vi får från respondenterna. Fördelen med att använda sig av personliga intervjuer 

kan även vara att kunna ställa komplicerade frågor och kunna förklara dessa för respondenten 

om det behövs (Jacobsen, 2002). Vi anser att vissa frågor möjligtvis kan gå ihop och då kan 

det vara lättare för oss som intervjuar att kunna förklara tydligare för respondenten om vad 

som menas med den specifika frågan som vi ställt. Detta anser vi också kan åtgärda eventuella 

missuppfattningar som kan uppstå. Denscombe (2000) beskriver att denna metod som person-

liga interjuer lämpar sig bäst om forskaren vill få ut mycket information under en kortare tid. 

Vi anser då att använd av sig av personliga intervjuer passar bäst i vårt fall då vi har en be-

gränsad tid och vill få fram relevant information av respondenterna. Vi kommer att utgå från 

en halvstrukturerad intervju med fastighetsmäklarna, vilket innebär att en upprättad intervju-

guide kommer göras utifrån den teoretiska referensramen. I intervjuguiden kan författarna ta 

upp teman och förslag till frågor för att underlätta för den bägge parterna, alltså personen som 

intervjuar och respondenten (Kvale, 1997). Att använda sig av en intervjuguide skapar också 

ökad trovärdighet både under intervjun och i det insamlade materialet från respondenterna 

(Jacobsen, 2002). Vi kommer att följa intervjuguiden men kommer även vara flexibla då vi 

möjligtvis inte kommer ta frågorna i följd beroende på hur respondenten svarar. 

 

För att få den information vi behöver från kunderna har vi valt att använda oss av ett så kallat 

frågeformulär med öppna frågor via e-post. Detta för att fastighetsmäklarna vi har haft kon-

takt med inte varit öppna med att dela med sig av sina kundkontakter. De ville gärna även se 

kundernas frågeformulär innan det skickades vidare till respektive kund. 

 

För att få kontakt med fastighetsmäklarens kunder kommer vi att ta hjälp av fastighetsmäklar-

na som får vidarebefordra frågeformuläret till respektive kund via e-post då deras kundregis-

ter är sekretessbelagt. Därefter kommer kunderna få maila tillbaka sina svar till oss författare. 

Det som är viktigt att belysa är att vi i frågeformuläret förtydligar för kunden att deras namn 

kommer att hållas anonymt under hela uppsatsprocessen. Detta för att vi ska få ut det bästa 

svaret som möjligt. Bryman (2002) beskriver dock nackdelen med att använda sig av denna 

typ av intervju. Det är att respondenterna inte kan få personlig feedback om det uppstår några 

funderingar kring frågorna.  
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Följdfrågor blir svårare att göra eftersom antalet intervjufrågor måste begränsas. Att respon-

denterna kan läsa igenom hela frågeformuläret kan också vara en nackdel och kan påverka 

respondentens svar (Backman, 2008). Det finns vissa fall där e-post intervju kan vara ett 

bättre komplement än till vanlig personlig intervju (Remenyi, 2011).  

 

Den bästa lösningen för oss och för kunderna är att använda sig av den typen av intervju. Vi 

kommer också ta hänsyn till dessa konsekvenser som kan uppstå då kunderna kan läsa fråge-

formuläret innan. Vi kommer även försöka ha en bra kontakt med kunderna via e -post om 

några funderingar skulle uppstå från kunderna under tiden dem fyller i frågeformuläret. 

 

Kunderna kommer få liknande frågor som fastighetsmäklaren får, men dessa frågor är mer 

riktade mot kunderna. Att låta kunderna få svara på öppna frågor har vi valt för att responden-

terna lättare kan få fram den information som de vill dela med sig av. Utan att känna sig be-

gränsade till olika svarsalternativ som finns i enkäter. Denna metod kan även få kunderna att 

känna sig trygga och inte känna någon press på att svara på frågorna direkt som det kan bli 

vid en personlig intervju (Jacobsen, 2002). Vi vill också lättare kunna jämföra fastighetsmäk-

larens och kundernas svar då vi vill att frågorna ska vara så lika som möjligt som de frågor vi 

ställer till fastighetsmäklaren. 

3.7 Genomförande 

När genomför våra intervjuer kommer vi att börja med en kortare presentation. Det beskriver 

även Kvale (1997) och Jacobsen (2002) vara en bra början av intervjun. Detta för att lättare få 

parterna att känna sig bekväma i situationen. Kvale (1997) menar att om en inspelning ska 

göras under intervjun bör intervjupersonerna fråga respondenten om godkännande av inspel-

ningen innan den görs. Vi har valt att spela in intervjuerna detta för att vi ska vara säkra på att 

all viktig information fås med. Under intervjun kommer vi även att föra anteckningar för att vi 

ska vara helt säkra på att vi får med all väsentlig information men även för att respondenterna 

också ska känna att den information de delar med sig av är viktig. Eventuellt leder detta till att 

respondenten talar på ett öppnare sätt än om vi bara sitter och lyssnar (Jacobsen, 2002).  

 

Eftersom vi ska göra en e-post intervju med fastighetsmäklarens kunder kommer vi först och 

främst skicka med ett följebrev som respondenterna får läsa igenom. I detta brev kommer vi 

att ta upp vilka vi är, syftet med undersökningen och hur vi kommer analysera svaren. Vi 

kommer även att upplysa kunderna att hela undersökningen kommer att vara anonym. De 

kommer också få ta del av hela uppsatsen när den är klar om detta önskas. Denscombe (2000) 

beskriver att det är viktigt för respondenterna att få en tydlig beskrivning om vart svaren skall 

skickas. Detta för att det inte ska uppstå några missförstånd. Vi har valt att lämna ut en tydlig 

beskrivning i slutet av följebrevet men även i frågeformuläret om att respektive respondent 

skickar in sina svar till vardera författarens e-post adress. Vi tydliggjorde även när vi senast 

önskade få in svaren för att underlätta tidsplaneringen i uppsatsen. 

 

Intervjuerna med fastighetsmäklarna kommer att äga rum på en plats som de känner sig be-

kväma vid, t.ex. på deras kontor. Detta för att fastighetsmäklarna ska känna sig så bekväma 

som möjligt. Det kan även tillföra att respondenten kan ge konstlade svar som Jacobsen 

(2002) menar att i vårt fall att fastighetsmäklaren kommer ge konstiga och tillgjorda svar. 

Däremot tror vi att fastighetsmäklarens naturliga plats för en intervju med oss kommer att 

vara på deras arbetsplats än i t.ex. ett möte i deras egna hem, som kan kännas för privat och i 

sin tur leda till en obekväm miljö och känsla (Jacobsen, 2002). Kunderna som kommer få vår 

e-post intervju kommer få svara på intervjun på den plats de själva känner är bäst och natur-

ligast för dem. Det kan även medföra att svaren kan påverkas av den miljö de befinner sig i. 
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Om de är i offentlig miljö såsom på ett café, tågstationen eller möjligtvis på deras arbetsplats. 

Det kan vi författare tyvärr inte påverka och istället förlita oss på att respondenterna ger oss så 

ärliga svar som möjligt. 

 

Inledningsvis i intervjun kommer vi att låta fastighetsmäklarna att presentera sig och beskriva 

deras roll, bakgrundsfakta och hur länge de jobbat som fastighetsmäklare. Det kommer ge oss 

författare en värdefull bakgrundsinformation om respondenterna. Därefter kommer vi att an-

vända oss av både specifika och öppna frågor för att kunna få ut den mest relevanta informat-

ionen under en timmes tid av intervjuobjektet. 
 

Vi kommer att använda oss av en ”omvänd tratt-teknik” vilket Patel och Davidson (2011) 

beskriver att intervjupersonen börjar med att ställa specifika frågor. Detta för att leda in re-

spondenten in i ämnet och sedan använda mer öppna frågor. Denna metod tror vi kommer ge 

oss mest nytta för att vi vill undersöka hur fastighetsmäklarna ställer sig till det personliga 

varumärket och vilka faktorer som anses värdesätter det personliga varumärket (Patel & Da-

vidson, 2011). Den metod som vi kommer använda oss av i e-post intervjun med köparna och 

säljarna kommer nästan vara detsamma som ”omvänd tratt-teknik”. Vi kommer då lättare 

kunna jämföra respondenternas svar med varandra. Till skillnad från den “omvända tratt-

tekniken” kommer vi att inleda frågeformuläret med ett exempel. Detta för att respondenten 

tydligare ska förstå upplägget och syftet med undersökningen. Att använda sig av denna me-

tod kan även lugna respondenterna och respondenterna vet också vilka förväntningar intervju-

personerna har på dem (Denscombe, 2000).  

 

Vi kommer därefter inleda frågeformuläret med tre bakgrundsfrågor för att också här på 

samma sätt som fastighetsmäklarna få en tydligare bild om respondenten. Därefter kommer vi 

ställa 16 frågor som berör fastighetsmäklarens personliga varumärke ur kundens och fastig-

hetsmäklarens perspektiv. Jacobsen, (2002) beskriver att dela upp intervjufrågorna i olika 

kategorier underlättar det både för intervjupersonen samt respondenterna. Detta för att få en 

tydligare struktur och intervjupersonen kan på ett tydligare sätt se om all relevant information 

tas upp under intervjun. Vi har delat upp deras frågor i fem olika kategorier såsom personligt 

varumärke, fastighetsmäklarens personliga varumärke, ur kundens perspektiv, förtroende, 

kommunikation och kompetens. Detta för att tydliggöra för respondenten om vad respektive 

fråga kommer att handla om. 
 

Avslutningsvis kommer vi kort att sammanfatta hela intervjun med fastighetsmäklarna för att 

klargöra att vi fått med allt. Detta för att våra respondenter ska få chans att tillägga något som 

vi möjligtvis missat eller något de vill belysa. Den typen av avslut på intervjun ger både inter-

vjupersonerna och respondenterna en säkerhet att vardera part är överens och att det inte upp-

stått några missförstånd (Denscombe, 2000). 
 

Vi kommer sedan att tacka fastighetsmäklarna att vi fått tagit deras tid och att de har ställt upp 

på att bli intervjuade. Vi kommer använda en liknande metod med kunderna. Skillnaden är att 

efter vi fått in allt material kommer vi att skicka ut ett personligt mail till vardera respondent 

och tacka för att dem ställt upp på att svarat på frågorna. Vi förfrågar sedan om det är okej 

ifall vi kontaktade dem via e-post om något skulle vara oklart när vi väl sammanställer allt 

material. Respondenterna ska känna att deras deltagande är av betydelse för vår undersökning 

och vi vill säkerställa att vi uppfattat deras svar på ett korrekt sätt. Detta för att det inte ska bli 

något missförstånd mellan oss och kunderna när vi väl sammanställer materialet. 



Fastighetsmäklarens personliga varumärke och dess värde för fastighetsmäklaren/ M. Johansson, L. Scholander 

25 

 

3.8 Analysmetod 

För att kunna analysera allt material vi fått in, kommer vi först och främst utgå från intervju-

guiden som vi upprättat med hjälp av vår teoretiska referensram. Efter utförandet av alla in-

tervjuer med fastighetsmäklarna och kunderna kommer vi sammanfatta och sammanställa 

materialet. Vi kommer göra en renskrivning av materialet vi fått från ljudinspelningarna för 

att lättare kunna koppla allt till en helhet. Denna process är ett av de stegen i metodprocessen 

som tar mest tid men som är av stor betydelse för analysen (Jacobsen, 2002). När vi har sam-

manställt allt material kommer vi göra en systematisk analys vilket innebär att vi analyserar 

materialet och tar fram de material som anses vara mest relevant för undersökningen (Holme 

& Solvang, 1997). Efter att ha gjort en systematisk analys kommer vi att gruppera texten i 

olika kategorier för att tydliggöra vilket ämne som ska belysas. De kategorier vi kommer an-

vända oss av är liknande kategorier som vi har använt oss av i teoridelen. 

 

Under analysen kan forskarna tolka den insamlade datan olika och utifrån sitt eget perspektiv. 

Detta leder till att forskarna kan påverka materialets resultat (Jacobsen, 2002). Eftersom vi 

tolkar svaren olika är det svårt i många fall att vara neutral då vi påverkas av våra egna antag-

ningar. Vi kommer försöka vara neutrala när vi analyserar materialet. Det kommer också vara 

vissa personliga tolkningar av det insamlade materialet. 

3.9 Primärdata 

Primärdata innebär förstahandsinformation från personer eller grupper. De vanligaste meto-

derna är intervjuer, observationer och frågeformulär (Jacobsen, 2002). Vår primärdata är per-

sonliga intervjuer med tre fastighetsmäklare, en från vardera stad, Halmstad, Helsingborg och 

Göteborg. Dessa har vi fått kontakt med i första hand via telefon och vi har sedan haft en fort-

satt kontakt via e-post. För att få kontakt med kunderna behövde vi även i telefonsamtalet 

med respektive fastighetsmäklare förklara att vi ville komma i kontakt med fyra av dennes 

kunder för att vår undersökning skulle kunna bli komplett. Det första intrycket vi fick från 

fastighetsmäklarna var osäkerhet. Vi fick kontakt med tre fastighetsmäklare som ville ställa 

upp på en personlig intervju och var öppna med att dela med sig av sina kunder. 

 

3.10 Litteratursökning 

När vi utformade en frågeställning tog vi hjälp av olika hjälpmedel för att få en bredare kun-

skap om de nyckeltal vi utgick ifrån. Dessa var varumärke, personligt varumärke, värde, fas-

tighetsmäklare. Backman (2008) beskriver att det kan vara litteraturer eller vetenskapliga ar-

tiklar. Vi har följt Backmans råd och har framförallt använt oss av vetenskapliga artiklar och 

relevanta teorier. Vi har använt oss av sökmotorerna som finns på biblioteket på Högskolan i 

Halmstad. Några av de sökord som vi använde oss av för att hitta artiklar var: varumärke, 

personligt varumärke, värde, fastighetsmäklare, förtroende, kommunikation, word of mouth, 

tjänstemarknadsföring. 

De databaser vi främst tagit del av är Summon som är en databas som söker igenom databa-

ser, journaler, böcker och vetenskapliga artiklar. Vi har även använt oss av databaserna Pro-

Quest, ABI/Inform och Emerald. Den kurslitteratur som vi ansåg vara relevant för vår studie 

hittade vi genom att söka på liknande sökord som vi tidigare använt i bibliotekens kataloger. 

Med sökorden fick vi fram en mängd böcker och från Halmstad stadsbibliotek, Högskolebib-

lioteket i Halmstad, Helsingborgs stadsbibliotek och Campus Lunds Universitet. Vi har även 

tagit hjälp av tidigare uppsatser som har belyst liknande ämne för att få inspiration till rele-

vanta källor. Under processens gång har vi varit kritiska till teorin vi samlat in. Vi var kritiska 

för att kunna hitta den mest relevanta teorin som vi sedan kopplade tillsammans med empirin. 

Detta för att kunna besvara vår problemställning på allra bästa sätt. 
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3.10 Validitet 

Validitet kan delas in i extern och intern validitet. Den interna validiteten innebär hur forska-

ren samlar in information som är av betydelse för undersökningen (Jacobsen, 2002). Med 

hjälp av den upprättade intervjuguiden från den teoretiska referensramen anser vi att vi har 

fått med det som är mest relevant för undersökningen. Vi har även kritiskt granskat vårt 

material som vi fått in för att det ska bli så trovärdigt som möjligt. Den externa validiteten 

handlar om hur vi kan använda vårt resultat till att generalisera och om det finns möjlighet att 

överföra resultaten i andra sammanhang (Jacobsen, 2002). Kvale (1997) beskriver att det be-

hövs en stor population för att kunna överföra resultaten i andra sammanhang. Eftersom vi 

inte har många enheter kan det då bli svårt att generalisera resultatet. Vi vill istället ta fram 

faktorer och värden som är betydande i vår undersökning. 

 

3.11 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om den insamlade datan går att lita på. Vi vill med hjälp av personliga 

intervjuer med fastighetsmäklarna mäta deras synpunkter till frågorna som vi kommer ställa. 

Eftersom vi tillsammans med respondenten har bokat in en förbestämd tid för intervjun och 

både vi intervjupersoner och respondenterna är förberedda ökar det tillförlitligheten på under-

sökningen. Intervjuerna kommer att hållas i en trygg och bekväm miljö för fastighetsmäklar-

na, det ökar även tillförlitligheten. 

 

Jacobsen (2002) menar också att forskaren kan påverka intervjuobjektet med olika beteenden 

under intervjun. Detta kallas för intervjuareffekt som är vanligt i samband med personliga 

intervjuer. Under våra intervjuer med fastighetsmäklarna kommer vi vara medvetna om denna 

effekt. Kunderna som kommer få vårt frågeformulär via e-post har en minskad tillförlitlighet 

eftersom vi varken kan se deras ansiktsuttryck, känslor eller kroppsspråk. Det blir för oss för-

fattare svårare att uppfatta om den information som kunderna delar med sig av är lögn eller 

sanning, vilket vi kommer ha i åtanke under processens gång. Däremot kan intervjueffekten 

minskas här eftersom vi inte på samma sätt kan påverka intervjuobjekten till att svara an-

norlunda. 

3.12 Operationalisering 

Operationalisering innebär att det vi mäter, är det som verkligen ska undersökas och har sin 

utgångspunkt i teorierna som forskningen grundas på (Holme & Solvang, 1997). För att 

forskningen ska få en trovärdig bild är det viktigt med operationalisering (Bryman, 2002). 

Teorierna som vi utgått från i vår uppsats är baserade på vårt ämne personligt varumärke och 

hur viktigt det är för fastighetsmäklaren att ha ett starkt personligt varumärke både ur kundens 

och fastighetsmäklarens perspektiv. Ett personligt varumärke handlar om förtroende, kommu-

nikation och kompetens. Detta leder sedan till positiva värden. Dessa delar kan ses på olika 

sätt och Jacobsen (2002) beskriver det som en typ av abstrakta begrepp som kan vara svåra att 

mäta. Att ha flera frågor i sin intervjuguide är en fördel för att de abstrakta begreppen ska bli 

mer förståeligare och mätbara.  

 

När vi utformade vår intervjuguide tog vi hänsyn till mängden frågor som skulle skickas ut till 

kunderna men även materialet till fastighetsmäklarna. När vi upprättade intervjuguiden for-

mulerade frågorna på ett tydligt och enkelt sätt, detta för att minska eventuella oklarheter och 

brister i kommunikationen. Intervjuguiden till fastighetsmäklarna består av totalt 23 frågor 

och 21 frågor till kunderna. Intervjuguiden är uppdelad i sju olika kategorier, som ligger i 
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grund utifrån frågeställningen och den insamlade datan. Detta för att få en tydlig och lättför-

ståelig struktur under hela intervjuprocessen (se bilaga 8.1 och 8.2). I vår intervjuguide består 

fråga 1-3 av inledande bakgrundsfrågor för att få en tydlig bild om respondenten. Till fastig-

hetsmäklarna valde vi att ställa tre frågor för att få en överblick om hur länge fastighetsmäkla-

ren har funnits i branschen, varför han/hon anser att möjligtvis en kund ska anlita en fastig-

hetsmäklare och hur ofta fastighetsmäklaren träffar sina kunder under en bostadsaffär. Till 

kunderna valde vi liknande frågor, men där valde vi att istället inleda med en fråga om kunden 

var en säljare eller köpare. Detta för att vi vill undersöka om det eventuellt finns några skill-

nader på köparnas och säljarnas svar i e-post intervjun. Vi valde att även fråga om hur många 

gånger kunden varit i kontakt med en fastighetsmäklare och sedan vilka faktorer som påver-

kade valet av fastighetsmäklare. Detta för att undersöka om kunderna har tidigare erfarenheter 

av en bostadsaffär. 

 
Fastighetsmäklare- Bakgrundinformation 

 

1. Hur länge har du jobbat som fastighetsmäklare? 

2. Varför ska en säljare/köpare anlita en fastighetsmäklare vid ett bostadsbyte? 

3.Hur ofta träffar du kunderna under en bostadsaffär? 

Kunder-bakgrundsinformation 

1. Köpare: __ Säljare: ___ (sätt ett kryss för vad Ni har/hade för roll i bostadsaffären) 

2. Antal fastighetsmäklarkontakter sedan tidigare: _____ 

3. Vilka faktorer var det som påverkade Ert val till att ta kontakt med Er fastighetsmäklare? 

 

De nästkommande frågorna i intervjuguiden grundar sig på den teoretiska referensramen som 

finns i det tidigare kapitlet. De tre frågorna grundar sig till rubriken i 2.3 personligt varu-

märke. Detta för skapa en ökad förståelse till respondenternas åsikter om hur de ställer sig till 

begreppet personligt varumärke men också få en överblick om hur parterna beskriver hur ett 

personligt varumärke kan påverka fastighetsmäklaren. 

 

Fastighetsmäklare- Personligt varumärke 

 

1. Vad anser du det personliga varumärket betyder och består av? 

2. Hur tror du att det personliga varumärket påverkar ditt yrke som fastighetsmäklare? 

3. Vilka aspekter anser du kan stärka det personliga varumärket? 

Kunder- Personligt varumärke 

 

1. Vad betyder och består det personliga varumärket för Er? 

2. Hur tror Ni det personliga varumärket påverkar fastighetsmäklarens yrke? 

3. Vilka aspekter anser Ni kan stärka det personliga varumärket? 

 

Därefter har vi valt att inrikta de fyra eller fem nästkommande frågorna specifikt om fastig-

hetsmäklarens personliga varumärke. Där får fastighetsmäklaren själv kommentera om sitt 

personliga varumärke, medan kunderna får ta ställning till hur en fastighetsmäklares person-

liga ska avspegla under en bostadsaffär. 

 
Fastighetsmäklare- Fastighetsmäklarens personliga varumärke 
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1. Vilka egenskaper anser du en fastighetsmäklares personliga varumärke ska kommunicera? 

 

2. Anser du att en fastighetsmäklares personliga varumärke kan ha en påverkan av bostadsaffären? 

På vilket sätt? 

3. Hur viktigt anser du att första intrycket till Er fastighetsmäklare är? 

4. Vad är ditt huvudsakliga mål med dina bostadsaffärer? 

5. Hur jobbar du med att skapa goda och långa relationer med dina kunder? 

 

Kunder- Fastighetsmäklarens personliga varumärke 

1. Vilka egenskaper anser ni en fastighetsmäklares personliga varumärke ska kommunicera? 

2. Anser Ni att en fastighetsmäklares personliga varumärke kan ha en påverkan av bostadsaffären?  

På vilket sätt? 

3. Hur viktigt anser Ni att första intrycket till Er fastighetsmäklare är? 

4. Vad tror Ni fastighetsmäklarens huvudsakliga mål är i Er bostadsaffär? 

 

Näst sista kategorin består av fem frågor som handlar om kundens perspektiv till fastighets-

mäklarens personliga varumärke. Vilka förväntningar kunderna hade till sin fastighetsmäk-

lare, vilka egenskaper kunden kan koppla till sin fastighetsmäklare eller egenskaper som en 

fastighetsmäklare bör ha. Syftet med dessa frågor är att undersöka vad som är betydande för 

en fastighetsmäklare att tänka på i sitt yrke ur kundens perspektiv. 

Fastighetsmäklare- Ur kundens perspektiv 

 

1. Vilka faktorer tror du påverkade kundernas val till att ta kontakt med dig? 

2. Vilka förväntningar tror du dina kunder hade till dig i deras bostadsaffär? 

3. Vilka egenskaper tror du kunderna kopplar till dig som fastighetsmäklare? 

4. Varför tror du att personer som ska köpa/sälja en bostad väljer att anlita dig som fastighetsmäk-

lare? 

5. Vad tror du kunderna tänker på vid val av fastighetsmäklare? 

 

Kunden- Ur kundens perspektiv 

 

1. Vilka förväntningar hade Ni till fastighetsmäklaren i er bostadsaffär? 

2. Vilka egenskaper kopplar Ni till er fastighetsmäklare? 

3. Finns där någon/några egenskaper som Er fastighetsmäklare borde förstärka? 

4. Vad är det viktigaste att tänka på vid val av fastighetsmäklare? 

5. Vilka egenskaper hos fastighetsmäklaren tror Ni gör att kunderna dras till denne? 

 

De tre sista kategorierna handlar om de tre gemensamma faktorerna som skapar värde i fas-

tighetsmäklarens personliga varumärke. Dessa tre faktorer som vi även beskrivit i den teore-

tiska referensramen i rubriken 2.6 Gemensamma faktorer om det personliga varumärket ur 

kunden och fastighetsmäklarens perspektiv. Vi valde att ställa specifika frågor om respektive 

faktor för att få en tydligare överblick om hur respondenterna ställer sig till respektive faktor. 

Frågorna gällande förtroende valde vi för att få en tydligare förståelse om vad förtroende är 

utifrån respektive respondent.  Samtidigt vill vi även få en tydligare bild om hur förtroende 

påverkas i en bostadsaffär ur kundens och fastighetsmäklarens perspektiv. Förtroende anser vi 

är en central faktor i det personliga varumärket då vi har tagit fram relevant teori om det i vår 

teoretiska referensram och vill då se hur respondenterna ställer sig till denna faktor. Därefter 

kommer vi att komma in på kommunikation som också är en betydande faktor i det personliga 

varumärket för fastighetsmäklaren. Detta betonar vi i 2.6.2 i den teoretiska referensramen. 

Frågorna kommer att handla om hur vikten av kommunikation i en bostadsaffär är mellan 



Fastighetsmäklarens personliga varumärke och dess värde för fastighetsmäklaren/ M. Johansson, L. Scholander 

29 

 

parterna och hur en fastighetsmäklare skapar ett rykte på marknaden. Respondenterna kom-

mer avslutningsvis redogöra om den sista faktorn som är kompetens. Hur en fastighetsmäklare 

visar sin kompetens men även om hur kundens tillfredställelse ska uppfyllas. 
Fastighetsmäklare- tre viktigaste faktorerna 

Förtroende 

1. Vad innebär förtroende för dig i ditt yrke? 

2. Hur tror du att förtroende mellan dig och kunden påverkar bostadsaffären? 

3. Hur gör du för att skapa ett gott förtroende för dina kunder? 

Kommunikation 

1. Hur viktigt är det att ha kontakt med dina kunder efter en bostadsaffär? 

2. Hur skapar du ett gott rykte om dig på marknaden? 

Kompetens 

1. Hur visar du din kapacitet i ditt arbete för dina kunder? 

2. Vilka faktorer krävs för att kundens tillfredsställelse ska vara uppfyllt? 

 

Kunder- tre viktigaste faktorerna  

 

Förtroende 

1. Vad är förtroende för dig? 

2. Hur tror Ni att förtroende mellan Er och fastighetsmäklaren påverkar bostadsaffären? 

 

Kommunikation 

1. Vad skulle krävas av en fastighetsmäklare enligt Er för att Ni skulle rekommendera denne vidare till 

andra som vill köpa/sälja sin bostad? 

2. Hur viktigt anser ni det är att ha kontakt med fastighetsmäklaren efter en avslutad bostadsaffär? 

 

Kompetens 

1. Hur visade er fastighetsmäklare sin kapacitet/kunskap om sitt yrke? 

2. Vilka faktorer krävs för att Er tillfredsställelse ska vara uppfyllt i en bostadsaffär? 

 

Detta upplägg finner vi är relevant och anser att strukturen gör det möjligt att inhämta uttöm-

mande svar från respondenterna.  

3.13 Etiska överväganden 

Enligt Jacobsen (2002) bör etiska aspekter tas till hänsyn då forskaren exempelvis ska an-

vända sig av intervjuer. Det finns grundkrav som en undersökning bör uppfylla. Informerat 

samtycke är ett av kraven. Detta innebär i vårt fall att både fastighetsmäklarna och kunderna 

frivilligt har valt att ställa upp på en personlig intervju eller ta del av vårt frågeformulär 

(Denscombe, 2000). Vi har tydligt informerat fastighetsmäklarna och kunderna om varför vi 

valt att kontakta dem och vad vår undersökning kommer handla om. Vi har även framfört 

syftet med vår undersökning och vilka fördelar det kan medföra att medverka i vår undersök-

ning. Fördelarna för fastighetsmäklarna kan vara att de får kundernas synpunkter kring ett 

personligt varumärke och både kunna ta lärdom och ta med kundernas ord i arbetslivet. Förde-

larna för kunderna att medverka i vår undersökning är att kunderna kan ta del av fastighets-

mäklarnas tankar om ämnet och kunna ta med detta i en eventuellt nästkommande bostadsaf-

fär. 

 

Vissa delar i fastighetsmäklarens personliga varumärke som vi kommer att ta upp i uppsatsen, 

kommer även kunderna och andra läsare som läser vår undersökning ha hjälp av i deras ar-

betsliv eller i vardagslivet. När undersökningen ska genomföras har vi tagit hänsyn till hur 
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privat den ska vara. Vi har upprättat frågor som inte är allt för privata. Detta för att vi vill för-

söka få med det viktiga i respektive fråga. Genom att upprätta frågor med öppna svar får kun-

derna själv bestämma hur mycket och hur djupgående svaren ska vara. En punkt som Jacob-

sen (2002) beskriver är anonymitet. Vi har valt att respektive part själv får välja om de vill 

vara anonyma eller inte. Med anonymitet menar vi då att fastighetsmäklarna själv får välja 

vilka uppgifter de vill ge ut. Om de vill ge ut sitt namn eller företagsnamn är alltså frivilligt. 

Vi kommer inte att ge ut privat information om kunderna. Vi kommer även välja att kontakten 

med kunderna kommer ske mellan oss författare och dem via e-post. Kvale (1997) beskriver 

att det är viktigt att informera respondenterna om vem som kommer ta del av materialet de 

utger. Vi har valt att informera tydligt om vem som kommer läsa materialet och att det sedan 

kommer finnas offentligt på Internet.  

 

I vår analys kommer vi att använda kodnamn som t.ex. bokstäver eller ett annat namn för att 

stärka anonymiteten om parterna önskar det (Denscombe, 2000). För att säkerställa att vi upp-

fattat de material vi fått av fastighetsmäklarna har vi valt att skicka ut ett utkast av empirin till 

vardera fastighetsmäklare som i sin tur får godkänna materialet innan den slutgiltiga inläm-

ningen. Detta har vi valt för att det inte ska ske några missförstånd mellan oss och responden-

terna. 

3.14 Källkritik 

Den teoriinsamling vi har tagit del av i vår referensram anser vi är relevant för vår studie. 

Detta då det finns tydliga kopplingar mellan de vetenskapliga artiklarna och litteraturen vi har 

använt oss av. Dock har vi haft svårt att hitta specifika vetenskapliga artiklar om just det per-

sonliga varumärket för fastighetsmäklaren och har då fått tagit hjälp av olika litteraturer. Vi 

har använt oss av en konsultbok som är skriven av Jingryd och Segergren. Denna bok anser vi 

har varit given i vår studie. Denna källa kan anses vara för svag då det är en konsultbok. Där-

för har vi stärkt denne med relevanta källor såsom vetenskapliga artiklar och annan litteratur. 

Vi tror att det kan bero på att personligt varumärke är ett nytt begrepp. Vi har även under hela 

studien haft en positiv synvinkel för det personliga varumärke då vi inte har fokuserat på den 

negativa sidan. Vi har också har lagt märke till att det inte finns mycket forskat om den nega-

tiva synvinkeln av ett personligt varumärke. Eftersom den negativa sidan inte är väsentlig i 

vår studie anser vi att det inte har berört vår studie. 
 

Vår primärdata består av tre personliga intervjuer med fastighetsmäklarna och åtta svar på 

vårt frågeformulär från kunderna. Dessa tre personliga intervjuerna har gett oss mycket rele-

vant information till vår studie. Dock känner vi nu i efterhand att det skulle vara bra om vi 

hade gjort en testintervju med en fastighetsmäklare. Detta för att granska om det fanns något 

som behövdes ändras i intervjuguiden innan vi genomförde intervjuerna. Det vi kände med 

intervjuguiden som vi använde oss av under intervjuerna var att det uppstod upprepningar i 

vissa svar. Däremot har vi även sett att flera faktorer går ihop i varandra vilket vi även har fått 

fram i den teoretiska referensramen. Det kommer inte beröra studien för att vi i slutändan ska 

kunna få ihop en tydlig slutsats. Vi har även haft kundernas svar i åtanke då vi skickade fråge-

formuläret till respektive fastighetsmäklare som sedan fick skicka ut det till sina kunder. Detta 

kan leda till att fastighetsmäklarna skickade frågeformuläret till de kunder som de ansågs 

lämpade sig bäst och som kunde svara tydligt och bra i frågeformuläret. 

 

Vi hade hoppats att få in fler än åtta svar från kunderna. Vi önskade att vi kunde fått in svar 

från alla tolv kunder. Eftersom vi valde att göra en e-post intervju med kunderna har vi under 

studiens gång haft i åtanke om risken av bortfall. Även om det blev några bortfall anser vi att 

den information vi fått från kunderna har varit uttömmande och till hög grad relevant och an-



Fastighetsmäklarens personliga varumärke och dess värde för fastighetsmäklaren/ M. Johansson, L. Scholander 

31 

 

vändbar för att kunna analysera materialet. Vi kan se tydliga likheter mellan respondenterna 

och likheter med den teoretiska referensramen. 

 

Vi har nu i efterhand känt att det empiriska materialet vi har samlat in gett oss tillräcklig in-

formation för att vi ska kunna dra slutsatser och besvara vår problemfrågeställning. Vi gjorde 

några justeringar i intervjuguiden till kunderna i efterhand. Vi lade till en tredje faktor som 

heter kompetens i intervjuguiden. Det tillkom två frågor angående kompetens och denne fak-

torn valde vi att lägga till när vi kände att det saknades i den teoretiska referensramen. Vi 

skickade alltså ut dessa två följdfrågor i efterhand till våra kunder vilket visade sig även detta 

bli ett positivt resultat då vi snabbt fick in svaren från kunderna. Dessa svar var tydliga och 

uttömmande för att vi skulle kunna koppla det tillsammans med den teoretiska referensramen. 

Teorierna som vi har använt oss av anser vi ha varit av en stor betydelse för oss. Den teore-

tiska referensramen kommer hjälpa oss tillsammans med det insamlade empiriska materialet 

att göra en klar och tydlig analys. 
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4. Empiri 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera det empiriska materialet som vi samlat in. Inlednings-

vis presenterar vi de tre olika fastighetsmäklarna för att sedan komma in på kunderna, där vi 

delade upp dem till köpare och säljare. Vi kommer presentera alla deras resultat utifrån vår 

disposition som vi använt oss av i den teoretiska referensramen. 

 

4.1 Bakgrundsinformation, Olausson & Partners AB 

Mäklarfirman Olausson & Partners AB grundades november 2008 av Yvonne C Olausson i 

Helsingborg (Alla bolag, 2013). Olausson & Partners AB fokuserar på det småskaliga såsom 

den personliga servicen, engagemanget och framförallt kontaktbarheten. Det vill säga att alltid 

vara kontaktbar både för säljaren och köparen under hela bostadsprocessen. Deras kontaktnät 

är deras partners och gör att kunderna, vare sig de är säljare eller köpare, kan känna sig trygga 

från början till slut (Olausson & Partners AB, 2013). 

 

Intervjun med Yvonne C Olausson hölls den 2 april 2013 klockan 11.00 på mäklarfirmans 

kontor i Helsingborg. Yvonne utbildade sig till fastighetsmäklare på senare dagar, 2008 star-

tade hon mäklarfirman Olausson & Partners AB. Det har fungerat bra även fast konjunkturen 

har varit lite upp och ner de senaste åren. Yvonne nämner att kunden ska anlita just henne 

eftersom hon är lite närmre och personligare, tar tid på sig och ger kunden den uppmärksam-

het den behöver. Generellt sätt berättar Yvonne att hon tror att de tar lite mer tid på sig i mötet 

med kunden än vad de större fastighetsmäklarbyråerna gör. 

4.1.1 Personligt varumärke 

 

“Personligt varumärke är ju jag, de är ju mina återkommande kunder som vill ha “Yvonne”, 

sen spelar det ingen roll om jag jobbar här eller där”. Det är “Yvonne” de kommer till” 

(Yvonne C Olausson, personlig kommunikation, 2 april, 2013). 

 

Yvonne fortsätter att berätta när fastighetsmäklaren går ut genom dörren går även kapitalet ut 

genom dörren, då hon styrker att det är “hon”. De aspekter som Yvonne tror stärker det per-

sonliga varumärket är att vara den du är även fast det eventuellt inte passar alla tror hon att det 

är det hon kommer längst med. Yvonne tror även att det personliga varumärket styrks genom 

att vara energisk, positiv, glad och ärlig. 

4.1.1.1 Fastighetsmäklaren om sitt personliga varumärke 

När vi kom närmare på fastighetsmäklarens personliga varumärke nämnde Yvonne igen att 

det inte spelar någon roll vilken mäklarfirma jag jobbar på då det är jag som säljer mig själv. I 

sin tur tror Yvonne att det kan ha en stor betydelse och påverkan hur folk beter sig i bostads-

affären. Hon tar ett exempel på att den där unga killen med bakåtslickat och en slackande 

kappa möjligtvis inte går hem hos den äldre damen. När Yvonne tagit upp detta exempel 

kommer hon in på att det många gånger handlar om att kunden vill känna trygghet hos fastig-

hetsmäklaren. Här är det viktigt att tänka på sättet du ter dig på och personligheten du avspeg-

lar, det gäller att få ett gott rykte vilket oftast innebär att kunderna kommer tillbaka. Yvonne 

berättar även att första intrycket är mycket viktigt, chansen att göra om det får du aldrig igen. 

Hennes huvudsakliga mål med en bostadsaffär är att alla ska vara nöjda i slutändan. Att de 

rekommenderar henne vidare till deras vänner och bekanta, både köpare och säljare, köpare 

blir säljare nästa gång. För att skapa goda och långa relationer med sina kunder berättar 

Yvonne att hon skickar brev då och då, exempelvis julkort. 
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4.1.2 Ur kundens perspektiv 

Faktorerna som påverkar hennes kunder att ta kontakt med just henne berättar Yvonne att när 

det kommer till köpare är det oftast objekten som lockar. När det kommer till säljaren är det 

oftast då de sett att de säljer ett liknande objekt i närheten av där de bor, rekommendationer, 

eller på visningar. Kundernas förväntningar som de har i deras bostadsaffär tror Yvonne är att 

de vill känna sig trygga och att bostadsaffären ska löpa på utan några problem.  

 

Det är viktigt att tänka på i detta läge att fastighetsmäklaren har den kunskap och erfarenhet 

som krävs, ska veta vad du pratar om helt enkelt. Det är mycket juridik som en fastighetsmäk-

lare ska ha kunskap om, om det brister där kan det stöta på problem under processens gång 

beskriver Yvonne. De egenskaper kunderna kopplar till Yvonne som fastighetsmäklare tror 

hon är att hon är glad, kompetent, har kunskap, har erfarenhet och det hoppas hon att hon le-

vererar. Vid val av fastighetsmäklare tror Yvonne att mycket handlar om rekommendationer. 

4.1.3 Förtroende 

Förtroende för Yvonne beskriver hon som trygghet, finns det inget förtroende finns det ingen 

trygghet, finns det ingen trygghet finns det inget förtroende. 

 

”Det är ju extra viktigt för oss som jobbar i mindre bolag som inte tillhör någon kedja, då är 

det väldigt viktigt att jobba med det personliga varumärket” (Yvonne C Olausson, personlig 

kommunikation, 2 april, 2013). 

 

Hon nämner även att förtroende för mindre bolag är extra viktigt, då de blir mer personliga 

när de inte tillhör någon specifik kedja. Hon anser att mindre bolag får jobba mer med sitt 

personliga varumärke. Yvonne anser även att mindre bolag kommer närmre kunden, det trå-

kiga är att säljaren tror att det är tryggare att anlita en fastighetsmäklare från en större firma, 

men så anser inte Yvonne att det är eftersom mäklare är personligt ansvariga för sina affärer. 

För att skapa ett gott förtroende för sina kunder menar Yvonne att det är viktigt att utstråla 

trygghet och vara personlig. Den viktigaste säljplatsen för henne är när hon håller i en visning, 

där finns det oftast blivande säljare som finns där. Lämnar fastighetsmäklaren ett dåligt in-

tryck är risken stor att de inte släpps in i en bostadsaffär. 

4.1.4 Kommunikation 

Yvonne anser att det är viktigt att hålla personliga kontakter med sina kunder, det gör hon 

genom att ha god telefonkontakt med sina kunder, skicka sms eller skicka e-post, detta för att 

visa att hon finns nära till hands. För skapa sig ett gott rykte på marknaden menar Yvonne att 

hon försöker göra gott ifrån sig så att kunderna rekommenderar henne vidare. 

4.1.5 Kompetens 

När vi ställde Yvonne frågan hur hon visar sin kapacitet i hennes arbete för kunden menar hon 

att det märker kunden om hon är energisk eller inte. Hör kunden aldrig av något från fastig-

hetsmäklaren tror hon att kundernas funderingar går till att undra vad fastighetsmäklaren 

egentligen gör för pengarna. Hennes tips är att visa framfötterna, ligga i och höra av sig. För 

att kundens tillfredsställelse ska vara uppfyllt är att kunden ska känna sig nöjd i slutändan. 
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4.2 Bakgrundsinformation, Helins Fastighetsbyrå AB 

Helins är ett familjeföretag som etablerades 1980 i centrala Göteborg. Mäklarfirman är fri-

stående och sätter personlig service och engagemang i fokus. Deras långa erfarenhet och 

breda kunskap om bostadsmarknaden i Göteborg gör att de kan erbjuda deras kunder ett kvali-

tetsförsäkrat försäljningsuppdrag. Personlig service samt att ge varje uppdrag den tid som 

krävs för att både säljare och köpare ska känna sig nöjda är två viktiga aspekter för de an-

ställda på Helins (Helins Fastighetsbyrå AB, 2013). 

 

Intervjun med Tobias Fagrell hölls den 3 april 2013 klockan 11.00 på fastighetsbyråns kontor 

i Göteborg. Tobias är från Värmland från början och är inflyttad till Göteborg och har jobbat 

på Helins Fastighetsbyrå AB sedan år 2006. Helins fastighetsbyrå grundades år 1980 och då 

fanns det fyra olika kontor i Göteborg. Idag finns det bara ett kontor vilket är mindre än de 

tidigare kontoren i Göteborg. Anledningen till att en säljare ska anlita en fastighetsmäklare 

vid ett bostadsbyte anser Tobias vara att mäklaren innesitter mycket kunskap om försäljning-

en. Där finns även en garanti att säljaren får mer betalt och köparen känner sig tryggare i affä-

ren. Tobias tror även att fastighetsmäklaren lockar till fler spekulanter på säljarens objekt, 

detta för att de har ett bredare kontaktnät och desto mer du syns desto bättre betalt kan du få. I 

en bostadsaffär träffar Tobias sina kunder allt från fem till tio gånger, det beror helt på från 

fall till fall och beroende på hur processen flyter på. 

4.2.1 Personligt varumärke 

För Tobias betyder och består det personliga varumärket av det som kännetecknar just perso-

nen eller företaget i sig. Det personliga varumärket tror Tobias påverkar hans yrke som fastig-

hetsmäklare genom följdaffärerna. Återkommer kunden är det ett bevis på att kunden varit 

nöjd med sin bostadsaffär. Även rekommendationer är ett bra kännetecken på att hans kunder 

varit nöjda med honom i bostadsaffären. De aspekter Tobias tror kan stärka det personliga 

varumärket är personligheten, dialekter, kroppsspråk och kläder. 

4.2.1.1 Fastighetsmäklaren om sitt personliga varumärke 

Det första intrycket betyder mycket för Tobias, det är bland det viktigaste av allt. Känns det 

inte bra, stämmer inte kemin överens eller kommer du försent utan att meddela det i tid som 

fastighetsmäklare tror Tobias inte att affären blir långvarig. Det huvudsakliga målet med 

Tobias yrke beskriver han: 

 

“Det är att kunna göra en så bra affär som möjligt, så att både köpare och säljare kan re-

kommendera mig. Att få en rekommendation är absolut den bästa reklamen” (Tobias Fagrell, 

personlig kommunikation, 3 april, 2013). 

 

För att skapa goda och långa relationer med kunderna behöver inte alltid vara en avancerad 

del enligt Tobias. Det kan räcka med att skicka iväg ett julkort, sms, ringa eller skicka e-post 

till kunden. Att mer eller mindre ha en fortsatt kontakt med kunden är en viktig del för Tobias 

i hans yrke. 

4.2.2 Ur kundens perspektiv 

De faktorer som Tobias tror påverkar kundernas val till att ta kontakt med honom är via re-

kommendationer och följdaffärer. Förväntningarna kunderna har på Tobias i bostadsaffären 

tror han kan vara att förtroende ges och att han innefattar den information som behövs. Dessa 

faktorer leder i sin tur till trygghet för kunden. De egenskaper Tobias tror kunderna kopplar 

till honom är att han är kontaktbar, ärlig, rak och förtroendegivande. 



Fastighetsmäklarens personliga varumärke och dess värde för fastighetsmäklaren/ M. Johansson, L. Scholander 

35 

 

4.2.3 Förtroende 

Förtroende för Tobias i hans yrke innebär mycket, finns där inget förtroende blir det inte nå-

gon fortsatt affär. Det är viktigt att bägge parter, säljare som köpare, känner förtroende för att 

skapa den trygghet som behövs. För att skapa förtroende till sina kunder beskriver Tobias: 

 

“Att hålla kontakt, att kunderna är delaktiga, att vara anträffbar och lyssna på kundernas 

önskemål” (Tobias Fagrell, personlig kommunikation, 3 april, 2013). 

4.2.4 Kommunikation 

Tobias berättar att det är viktigt att ha kontakt med sina kunder efter en bostadsaffär. Att sä-

kerställa av att parterna är nöjda. För att skapa sig ett bra rykte om sig själv på marknaden 

menar Tobias görs genom att lägga ner mycket tid på sitt arbete. 

4.2.5 Kompetens 

För att visa sin kapacitet i sitt yrke för kunderna menar Tobias att du ska vara påläst och in-

satt. Dels om föreningens ekonomi och dels om området objektet ligger på. För att säljarens 

tillfredsställelse ska vara uppfyllt vill de oftast ha det högsta priset medan köparen oftast vill 

ha det lägsta priset. Det är viktigt att förmedla en känsla av att bägge parter är nöjda för att 

göra en bra affär. 

4.3 Bakgrundsinformation, Halmstad Mäklarbyrå AB 

Halmstad Mäklarbyrå grundades år 1991 av då 22 åriga Anette Gudmundsson. Det fanns då 

tre medarbetare på fastighetsbyrån. Eftersom Halmstad Mäklarbyrå AB inte var bunden till 

något större företag kunde fastighetsbyrån marknadsföra sig som en liten byrå med stort kon-

taktnät. Fastighetsbyrån jobbade med att ge kunderna en skräddarsydd affär med hjälp av 

kundernas önskemål. Halmstad Mäklarbyrå fanns fram till oktober år 2011 och ändrade sedan 

sitt namn och slogs ihop med franchisetagaren Bjurfors (Halmstad Mäklarbyrå AB, 2013). 

 

Intervjun med Pernilla hölls den 2 april 2013 klockan 15.00 på Bjurfors kontor i Halmstad. 

Pernilla arbetade tidigare på Halmstad Mäklarbyrå AB men arbetar idag på Bjurfors i Halm-

stad. Pernilla har arbetat som fastighetsmäklare i fyra år, började sin praktik på Fastighetsby-

rån i Laholm/Örkelljunga sedan började Pernilla jobba på Svensk Fastighetsförmedling i 

Helsingborg. Sedan flyttade Pernilla tillbaka till Halmstad år 2010 och började på Halmstad 

Mäklarbyrå AB. Anledningen till att säljaren ska anlita en fastighetsmäklare beskriver Per-

nilla: 

 

“För att det ska bli en tryggare affär och för att vi tar hand om dem juridiska aspekterna. Vi 

har ett juridiskt ansvar mot kunderna, både när det kommer till säljarna och köparna. Sen är 

det ju det hela med att vi har ett stort kundregister så man når ut till en större marknad. För-

hoppningsvis kommer man få ett bättre pris eller ja, det ska man få när man anlitar en mäk-

lare” (Pernilla, personlig kommunikation, 2 april, 2013). 

 

Pernilla beskriver också att de hjälper även till med deklarationen året efter, där hon fortsätter 

att berätta att vissa kunder eventuellt inte har den kunskapen och tycker då det är skönt och 

känner sig trygga med att få hjälp med det av fastighetsmäklaren. Pernilla träffar sina kunder i 

en bostadsaffär omkring fem gånger, det är lite beroende på hur affären flyter på. 

4.3.1 Personligt varumärke 

För Pernilla betyder det personliga varumärket mycket eftersom det är det du levererar. Ex-

empelvis rekommendationer och social kompetens. Pernilla berättar också att du som fastig-

hetsmäklare ska kunna anpassa dig från kund till kund. Det personliga varumärket tror Per-
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nilla påverka yrket som fastighetsmäklare. Pernilla säger att åldern spelar in en stor roll, att är 

du som är yngre fastighetsmäklare måste lägga ner mer tid för att skapa intresse och förtro-

ende hos kunderna. Det är även viktigt att visa att du som ung fastighetsmäklare verkligen har 

kunskap och erfarenhet om yrket. Det handlar mycket om att anpassa sig efter kunden för att 

uppfylla deras önskningar. Aspekter som kan stärka det personliga varumärket menar Pernilla 

vara trygghet, förtroende, kunskap, energi, glädje och att du visar att du vill hjälpa kunden. 

4.3.1.1 Fastighetsmäklaren om sitt personliga varumärke 

De egenskaper en fastighetsmäklares personliga varumärke ska kommunicera anser Pernilla 

vara förtroende och trygghet. Pernilla berättar att under tiden hon arbetade på Halmstad 

Mäklarbyrå AB fick de jobba mer med deras personliga varumärke. Detta eftersom de inte 

hade ett lika stort kundregister jämfört med vad de har idag på Bjurfors. 

 

Pernilla nämner att det gäller att vara drivande mot sina kunder men det varierar också från 

fall till fall hur framåt du ska vara. Pernilla anser att första intrycket med kunderna är viktigt. 

Det som är det absolut viktigaste är att ha ögonkontakt med sina kunder. Det har i sin tur att 

göra med förtroende, att kunderna litar på en och att du vet vad du pratar om. Det bästa 

kundmötet är när du som fastighetsmäklare har kunnat svara på alla frågor som ställts. 

 

Pernillas huvudsakliga mål med hennes bostadsaffärer är att få nöjda kunder, köpare som säl-

jare. Något som är glädjande för henne är att få en rekommendation eller att kunden kommer 

förbi på kontoret och säger tack för hjälpen. Pernilla fortsätter att beskriva att den nöjdaste 

kunden eventuellt inte är den kund som fick bäst pris utan är den kund som tycker att hela 

affären varit välskött under hela processen. För att Pernilla ska skapa goda och långa relation-

er med sina kunder håller Pernilla kontakt med dem, att exempelvis ringa efter tillträdet, 

skicka julkort, att helt enkelt hela tiden påminna kunden att hon finns kvar. 

4.3.2 Ur kundens perspektiv 

De faktorer Pernilla tror påverkar kundernas val till att ta kontakt med henne är att de hört 

talas om henne eller via rekommendationer. De förväntningarna kunderna har till Pernilla i 

deras bostadsaffär anser Pernilla kan vara att de vill få bra betalt, vill få en välskött och trygg 

affär och att Pernilla ska agera som en rådgivare. De egenskaper som kunderna kopplar till 

Pernilla som fastighetsmäklare tror Pernilla är att hon är energisk, flexibel, kontaktbar och 

lägger ner mycket tid på sitt yrke. 

4.3.3 Förtroende 

Förtroende för Pernilla i sitt yrke innebär att kunna ge kunderna en trygghet, att de ska kunna 

få svar på alla sina frågor och visa att de inte är bortglömda. Förtroende mellan kunden och 

Pernilla som fastighetsmäklare kan påverka bostadsaffären. Exempelvis via en prisdiskussion, 

finns förtroende för fastighetsmäklaren litar även kunden på vad denne kommer med för för-

slag. För att skapa ett gott förtroende för sina kunder menar Pernilla att från första stund att 

berätta om hela processen att kunden får en inblick om hela bostadsprocessen. Pernilla berät-

tar även att hon kan räkna på skatten även fast de inte frågar om det utan mest för att visa att 

du kan det. Detta är en betydande del för att kunden ska få ett gott förtroende för fastighets-

mäklaren. 

4.3.4 Kommunikation 

Efter en bostadsaffär anser Pernilla att det är mycket viktigt att ha kontakt med sina kunder. 

 

“Jag har kontakt med mina kunder efter att tillträdena ägt rum, för att stämma av med kun-

den så allt har gått som det ska” (Pernilla, personlig kommunikation, 2 april, 2013). 
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För att skapa ett gott rykte om sig själv på marknaden anser Pernilla att det gäller att göra bra 

affärer med kunderna. 

4.3.5 Kompetens 

Pernilla berättar att hennes arbetskapacitet visas för hennes kunder genom sin energi, att vara 

positiv och glad. Pernilla nämner även att hon besvarar på sin e-post så snabbt som möjligt 

och har hört från kunderna att det uppskattas. De faktorer som krävs för att kundens tillfreds-

ställelse ska vara uppfyllt tror Pernilla vara att kunderna känner trygghet hos fastighetsmäkla-

ren och att de är nöjda. Även att kunden känner att fastighetsmäklaren lyssnar på dem och att 

du jobbat för pengarna. 

4.4 Bakgrundsinformation, kunderna - säljare 

Under detta kapitel finner ni våra kundrespondenter, säljare som köpare, som har svarat på 

liknande frågor som fastighetsmäklarna har fått gjort. Som vi tidigare har beskrivit är kunden 

en betydande part i hela bostadprocessen. Vi vill presentera kundernas svar i två olika delar, 

säljare och köpare. Detta för att kunna analysera likheter och skillnader dem emellan längre 

fram i uppsatsen. 

 

Säljarna beskriver till oss att de tidigare inte varit i kontakt med en fastighetsmäklare. Endast 

en av säljarna har haft kontakt med en fastighetsmäklare en gång. Några av faktorerna som 

påverkade deras val till att ta kontakt med deras fastighetsmäklare var rekommendationer och 

att de kände fastighetsmäklaren vilket gjorde valet självklart för säljaren. En säljare nämnde 

att de tidigare sålt sitt radhus via fastighetsmäklaren och var nöjd med sin affär och valde där-

för att återkomma vid den nya bostadsaffären. 

4.4.1 Personligt varumärke 

För säljarna betyder och består det personliga varumärket av att du som kund kan känna för-

troende för fastighetsmäklaren och känner att där finns en trygghet att luta sig tillbaka på. 

Detta för att det i en bostadsaffär är många delar som kunden ska ha koll på. Säljarna beskri-

ver att i många fall är dessa delar svåra att ha kunskap om. Då är det extra viktigt att kunna ha 

förtroende för den fastighetsmäklare som är anlitad. En säljare nämner även att det personliga 

varumärket är förknippat med den/de personer som arbetar på företaget och deras kompetens. 

Säljarna tror att det personliga varumärket påverkar fastighetsmäklarens yrke mycket, det är a 

och o för mäklaren. Säljarna nämner även att det är bra om fastighetsmäklaren sticker ut i 

mängden annars anser de att de inte får något jobb och det anser de vara en ond cirkel då de 

flesta mäklare jobbar med provision.  

 

En säljare nämner också att lever fastighetsmäklaren upp till sitt personliga varumärke, gene-

rerar det givetvis ett gott rykte och vi som kunder blir nöjda med både fastighetsmäklaren och 

hela bostadsaffären beskriver säljarna. De aspekter säljarna tror stärker det personliga varu-

märket är kompetens, pålitlighet, ansvarstagande och service. De nämner även att kunden har 

mycket personlig kontakt med fastighetsmäklaren, både vid personliga möten men även på e-

post och telefon. De fortsätter att beskriva att den personliga kontakten har stor betydelse för 

att kunna utveckla och få ett starkt personligt varumärke. Säljarna beskriver att det är viktigt 

att tänka på sitt personliga varumärke, de betonar att framförallt är det viktigt i en bransch 

med mycket personlig kontakt med sina kunder.  

4.4.1.1 Säljaren om fastighetsmäklarens personliga varumärke 

De egenskaper säljarna anser en fastighetsmäklares personliga varumärke ska kommunicera 

är trygghet, förtroende, service, kompetens, pålitlighet och ansvarstagande. Säljarna tycker 

även att fastighetsmäklaren ska vara trovärdig och leva upp till sina ord. Säljarna anser att en 
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fastighetsmäklares personliga varumärke har en påverkan av bostadsaffären. De anser också 

att det personliga varumärket avspeglas i fastighetsmäklarens arbete. Har en fastighetsmäklare 

byggt upp grunderna för sitt personliga varumärke tror en av säljarna att det kommer räcka 

långt.  

 

Det första intrycket till deras fastighetsmäklare anser säljarna vara mycket viktigt. Detta då 

det är helt avgörande för en fortsatt bostadsaffär. En av säljarna nämner att de gärna vill anlita 

en fastighetsmäklare de kan lita på och som har kunskap. Respondenterna beskriver även att 

det är viktigt att mäklaren är ödmjuk. De säger att de inte velat anlita en mäklare som bara 

snackar och som inte kan leverera. Det säljarna tror är fastighetsmäklarens huvudsakliga mål i 

deras bostadsaffär är att genomföra en lyckad affär, både för kunden och för sin egen del. Säl-

jarna nämner även att de tror att fastighetsmäklaren vill att samtliga inblandade parter ska bli 

nöjda och skaffa nya kontakter och kunder 

4.4.2 Ur kundens perspektiv 

Några av respondenternas upplevelser de hade på fastighetsmäklaren i deras bostadsaffär är 

att de främst skulle känna sig trygga och kunna lita på att fastighetsmäklaren håller i trådarna 

efter deras önskemål. Eftersom det i slutändan ska känna att bostadsaffären är lyckad förvän-

tar sig en av respondenterna att fastighetsmäklaren ska ha goda kunskaper om hela bostads-

processen. De anser även det är viktigt med en kontinuerlig dialog dem emellan. En av re-

spondenterna anser att deras förväntning på fastighetsmäklaren var att de skulle få sålt deras 

objekt för en så hög summa som möjligt. De egenskaper säljarna kopplar till sin fastighets-

mäklare är pålitlighet, kompetens, ansvarstagande, personlighet, service, noggrannhet och 

professionalitet. Ingen av säljarna anser att det finns någon egenskap som deras fastighets-

mäklare borde förstärka. En av säljarna nämner att deras fastighetsmäklare visade flera posi-

tiva sidor under hela bostadsaffären. En av säljarna fortsätter med att beskriva att de kunde 

känna sig trygga under hela bostadsaffären vilket är A-O i en sådan situation som en säljare 

befinner sig i under en bostadsförsäljning. 

 

Respondenterna anser att det viktigaste att tänka på vid val av fastighetsmäklare är att den 

personliga kemin ska fungera men även rekommendationer från andra. En av säljarna beskri-

ver att ryktet är något som säljaren upplyser mycket på och hade i baktanke när säljaren skulle 

anlita en fastighetsmäklare. Även att välja någon de känner sig trygga med och att det är en 

hyfsat känd firma som i sin tur gör kunden mer vetande vem de handlar eller säljer genom. De 

egenskaper hos fastighetsmäklaren som säljaren tror gör att kunderna dras till denne är att 

denne är trevlig, öppen och inger förtroende. Även att de inne sitter kunskap, har kompetens 

och pålitlighet. 

4.4.3 Förtroende 

Förtroende för säljarna innebär att kunna lita på vad som sägs och veta att om det blir problem 

finns fastighetsmäklaren där för att bistå. Förtroende innebär även pålitlighet och återigen 

trygghet, att säljaren ska kunna känna sig trygg i att fastighetsmäklaren gör sitt bästa för båda 

parter. Förtroende för en av respondenterna innebär också att du ska kunna hålla det som lo-

vats. Säljarna tror att förtroende mellan dem och fastighetsmäklaren påverkar bostadsaffären 

positivt. En ömsesidig tillit och förståelse ökar chanserna till att alla inblandade parter blir 

nöjda. 

4.4.4 Kommunikation 

Det som skulle krävas av en fastighetsmäklare enligt säljaren för att de ska rekommendera 

denne vidare är att fastighetsmäklaren ska vara trevlig, håller det den lovar, arbetar smidigt 

och är på deras sida. Fastighetsmäklaren måste även vara ödmjuk och ärlig inför marknadslä-
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get. En säljare nämner att allt denne har upplevt och gått igenom med sin fastighetsmäklare 

gör att denne med varmt hjärta kan rekommendera fastighetsmäklaren vidare, det är enbart 

positivt från början till slut. Strax efter en avslutad bostadsaffär anser säljarna att det är viktigt 

att fastighetsmäklaren har en fortsatt kontakt med sina kunder med tanke på allt efterarbete 

med papper och återkoppling. Även om det skulle uppstå problem efter ett avslut är det viktigt 

att fastighetsmäklaren finns till. En säljare tror att det är viktigare för en köpare att ha en fort-

satt kontakt med fastighetsmäklaren än en säljare. Säljaren menar att säljaren har fått sålt sin 

bostad och fått pengarna och är förhoppningsvis nöjd. Köparen vill känna att de gjort en bra 

affär även efter att alla papper är klara. Men samtidigt anser den ena säljaren att en hälsning 

då och då alltid är trevligt som tack för mäklaren fick sälja just deras objekt. 

4.4.5 Kompetens 

Säljarna anser att fastighetsmäklarna de hade kontakt med under deras bostadsbyte visade sin 

kapacitet genom att vara positiva, var bra pålästa och kunde svara på säljarnas frågor. En av 

säljarna berättade att dennes fastighetsmäklare hade svar på alla frågor som förekom och 

gjorde upplysningar som säljaren inte själv hade tänkt på. Exempel på detta är ekonomiska 

kalkyler och homestylings tips. Säljaren berättar även att fastighetsmäklaren alltid återkom 

med feedback efter visningarna och kontaktade därefter dem som visat sitt intresse och åter-

kom återigen med feedback. För att säljarnas tillfredsställelse ska uppfyllas behövs det trygg-

het och vill ha så bra pris som möjligt för objekten. En av säljarna beskriver också att förtro-

ende krävs och att känna sig helt nöjd när affären är klar. En annan säljare nämner att ett per-

sonligt engagemang och professionalism från fastighetsmäklarens sida uppfyllde säljarens 

tillfredsställelse. 

4.5 Bakgrundsinformation, kunderna - köpare 

Köparna vi har intervjuat har tidigare haft noll till två fastighetsmäklarkontakter sedan tidi-

gare. De faktorer som påverkade köparnas val att ta kontakt med deras fastighetsmäklare var 

objektet, de flesta hade tidigare ingen kännedom om fastighetsmäklaren. En köpare nämner 

dock att de via rekommendationer valde en fastighetsmäklare som de hört vara trevlig och 

kunna uppfylla kundens önskemål och förväntningar. 

4.5.1 Personligt varumärke 

Det personliga varumärket för kunderna betyder och består av något som är kopplat till en 

person eller flera personer som arbetar, i detta fall på mäklarbyrån. För en av respondenterna 

handlar det personliga varumärket om personlighet, att denne kan se att varumärket är väl 

inarbetat och är öppen för att utveckla det och att du som kund tror på det. En annan respon-

dent menar också att det är viktigt att det som den tror på om varumärket även stämmer över-

ens med köparens upplevelser. Köparen beskriver ett exempel att om köparen upplever att 

personen som köparen har kontakt med har en attityd som uppfattas som otrevlig, sjunker 

förtroendet för fastighetsmäklaren. En annan köpare håller med kopplar det personliga varu-

märket också till vad individen får för bild av fastighetsmäklaren. I individens fall består det 

av en mycket trevlig, engagerad och positiv fastighetsmäklare som är bra på sin sak. Trevlig 

och ordentlig att prata professionellt och att firman känns äkta är också några faktorer som 

köparna beskrev det personliga varumärket.  

 

Köparna tror att det personliga varumärket påverkar fastighetsmäklarens yrke mycket. Visas 

inte fastighetsmäklaren ett bra ansikte utåt är det ingen som heller vill ha hjälp av denne. En 

av respondenterna tror i sig att yrket inte påverkar men hur mäklaren utför sitt arbete påverkas 

till en stor del. De aspekter som köparna anser stärka det personliga varumärket är ett enga-

gemang, intresse, positiv attityd, personlighet och synligheten. Enligt en köpare är personlig-

heten extra viktig, detta för att kunden ska känna sig nöjd och känna tillit till personen som 
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ska försöka sälja ett objekt. En annan köpare menar att synligheten kan stärka det personliga 

varumärket. I detta fall menar köparen att fastighetsmäklaren ska ha förmågan att se och för-

stå att varje kund är unik, alla kunder anser inte att samma faktorer är det viktigaste i en bo-

stadsaffär. Köparen nämner även att det är viktigt att synas på rätt ställe för att stärka varu-

märket. Köparen förklarar det vidare med att om ett personligt varumärke ska kunna stärkas 

och utveckla till något positivt krävs det att kunna hantera sitt ”JAG” korrekt och att ha i bak-

tanke om hur individen uppfattas av andra. Det är en del som avgör om hur det personliga 

varumärket utvecklas. 

4.5.1.1 Köparen om fastighetsmäklarens personliga varumärke 

De egenskaper som köparna anser en fastighetsmäklares personliga varumärke kommunicerar 

är hjälpsamhet, trevlighet, att mäklaren ser varje kund som unik och självklart att mäklaren är 

självsäker i sitt yrke. Köparen menar att de ska kunna känna tillit och våga låta mäklaren 

sköta allt som har med försäljningen att göra. Om köparen som kund hade träffat en fastig-

hetsmäklare som inte verkade säker i sig själv menar köparen att de möjligtvis inte skulle fort-

sätta med bostadsaffären. Köparna anser att fastighetsmäklarens personliga varumärke kan 

påverka bostadsaffären. Är fastighetsmäklaren arrogant och otrevlig minskar intresset för ob-

jektet radikalt. För att få kunderna intresserade på bästa möjliga sätt tror en av respondenterna 

att mycket hänger på hur fastighetsmäklaren visar fram objektet.  

 

En annan köpare tror att om mäklaren känns rätt kan hela bostadsaffären göra det, för det är 

inte bara intrycket på objektet som sätter sina spår, det är även hur mäklaren behandlar kun-

den. Denne köparen nämner även att i dennes senaste bostadsaffär var det både objektet och 

mäklaren som gjorde att det blev deras första val. Detta för att objektet var precis som de 

tänkt sig och att fastighetsmäklaren kändes underbar. Denne fanns där när de kom med alla 

frågor, lyssnade och tog till sig vad de sa. En mäklare ska enligt denne köparen lyssna på sina 

kunder, inte bara höra vad de säger. Första intrycket av fastighetsmäklaren anser köparna vara 

mycket viktigt. Det är då de bestämmer sig för om de gillar fastighetsmäklaren och känner sig 

trygg med personen eller inte. Det är här ett avstamp görs för hur en kommande affär ska bli. 

En köpare berättar att de har gått på visningar där mäklaren bara sett dem som en i mängden 

och då anser denne köparen att även objektet ett i mängden och ointressant. Det är här viktigt 

att mäklaren tar för sig och vågar visa att han/hon faktiskt är mäklare och kan detta. Köparna 

tror att fastighetsmäklarens huvudsakliga mål i bostadsaffärer är att få sålt objekten och att 

kunden ska bli nöjd och ha trivts genom hela processen. Nöjda kunder gör att ordet sprider sig 

om en bra mäklare vilket i sin tur leder till fler affärer. 

4.5.2 Ur kundens perspektiv 

De förväntningar köparna hade på sin fastighetsmäklare var att denne skulle ha kunskap om 

objektet. Exempelvis hur det såg ut i tvättstugan, vilka förråd det fanns, hur föreningen ser ut 

osv. Som köpare förväntar de sig alltid att mäklaren kan och vet det som de själva inte kan 

eller inte vet än. En av köparna beskriver att som köpare vill han/hon kunna få svar på alla 

sina funderingar som finns under bostadsprocessen för att i slutändan känna sig nöjd, annars 

har bostadsaffären misslyckats. En av köparna hade fått en rekommendation av sin fastig-

hetsmäklare och hade höga förväntningar. De egenskaper som köparna kopplar till deras fas-

tighetsmäklare är att denne är lyhörd, glad, positiv, trevlig till och med lite överdrivet trevlig 

ibland, duktig och självsäker i sitt arbete. Enligt köparna finns där inte mycket egenskaper 

som deras fastighetsmäklare borde förstärka enligt dem. En av respondenterna beskriver att 

det är den bäste fastighetsmäklaren som de stött på och då har denne köparen ändå träffat en 

del mäklare på visningar sedan tidigare. Medan en annan köpare berättar att dennes fastig-

hetsmäklare tenderade till att bli för positiv ibland. 

 



Fastighetsmäklarens personliga varumärke och dess värde för fastighetsmäklaren/ M. Johansson, L. Scholander 

41 

 

Det viktigaste att tänka på vid val av fastighetsmäklare anser köparna vara att de trivs med 

mäklaren och känner att de kan lita på personen. Att fastighetsmäklaren skapar förtroende 

tidigt i bostadsprocessen är viktigt för köparna. Att fastighetsmäklaren kommer göra allt för 

att sälja objektet och se till att alla parter i bostadsaffären i slutändan blir nöjda är A-O i bo-

stadsaffären beskriver en av köparna. Det är även viktigt att fastighetsmäklaren har en bra 

karriär bakom sig och är ärlig och håller löften. De egenskaper hos fastighetsmäklaren som 

köparna tror gör att kunderna dras till just denne har ett gott rykte, är ärlig och ger tillit till 

köparna. 

4.5.3 Förtroende 

Förtroende för köparna betyder att kunna lita på någon och få ärliga svar. Att de helt och hål-

let ska kunna lita på någon annan, att denne gör sitt jobb, precis som bara han/hon kan. Även 

att du själv vågar släppa kontrollen när det finns andra som kan och gör detta varje dag är 

viktigt för dig själv som kund. Köparna tror att förtroende mellan dem och fastighetsmäklaren 

påverkar bostadsaffären mycket. Känner köparen sig inte säker och trygg kan det påverka om 

det blir en affär eller inte. En av köparna säger att de tror att det påverkar i den mån att de som 

köpare litar på att mäklaren har berättat allt om bostaden, att “det de ser är det de får”. De litar 

på att fastighetsmäklaren kan sitt arbete och att de kan få svar på sina frågor.  

4.5.4 Kommunikation 

Det som krävs av en fastighetsmäklare för att köparna ska rekommendera de vidare enligt 

köparna är att de ska känna att de fått den hjälp de önskat, ett gott bemötande, en ärlighet och 

professionalitet. En viktig del som kund i en bostadsaffär där det kan uppstå många olika fun-

deringar under processens gång, är att fastighetsmäklaren kan besvara på köparens fundering-

ar. En av köparna beskriver ett exempel att de under en av sina affärer uppstod några funde-

ringar men att fastighetsmäklaren inte kunde besvara dessa frågor direkt. Det som då var en 

fördel var att fastighetsmäklaren besvarade att han/hon skulle återkomma med svar så fort 

som möjligt och skulle ta tag i frågorna direkt. Eftersom köparen fick det svaret gav det ändå 

en trygghet och köparen kände sig väl bemött. Detta för att kommunikationen var tydlig under 

hela processen. Köparna beskriver även att de helt enkelt är nöjda med bostadsprocessens alla 

olika delar och ett utfört arbete. De ska kunna berätta varför just denna fastighetsmäklare 

skulle vara bättre än någon annan. En köpare nämner att mäklarens personliga egenskaper 

även spelar en stor roll i detta syfte, mäklaren ska sticka ut lite från mängden. Att ha en fort-

satt kontakt med fastighetsmäklaren efter en avslutad bostadsaffär anser köparna vara viktigt 

då de vill kunna återkoppla och utvärdera bostadsköpet. De anser även att det är bra för en 

fortsatt god relation. En köpare menar att det är viktigt i olika mängder beroende på vilka 

människor som köpt/sålt. Köparen tycker att det är viktigt att denne som kund vet att den kan 

höra av sig om denne undrar något eller skulle ha frågor om just köpa/sälja objekt. Kontakten 

efter en bostadsaffär anser en av respondenterna bygger vidare på relationen och gemenskap-

en vilket kan leda till att de som kunder känner sig mer än välkomna att höra av sig. 

4.5.5 Kompetens 

Köparna anser att deras fastighetsmäklare visade sin kunskap om hela processen i bostadsaf-

fären. Detta gjordes genom att vara ärlig, rak och gav mycket bra information. En av köparna 

beskriver också att fastighetsmäklaren visade gott bemötande under affärens gång. För att 

uppfylla köparens tillfredsställelse krävs det att fastighetsmäklaren är hjälpsam, öppen, positiv 

och vara påläst både om objektet och även andra viktiga aspekter i bostadsaffären. Även här 

tar köparen upp samma exempel som uppstod under dennes bostadsaffär att fastighetsmäkla-

ren inte kunde besvara på köparens frågor direkt. Däremot svarade fastighetsmäklaren att 

han/hon skulle återkomma så fort som möjligt. Detta är en viktig del som köparen kommer att 

komma ihåg i bostadsaffären och fortsätter beskriva att där visade fastighetsmäklaren ändå sin 
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professionalitet även om han/hon inte kunde besvara frågorna direkt, men skulle återkomma 

så fort han/hon hittat svaret.  Kunden fortsätter beskriva att som kund i en bostadsaffär är det 

viktigt att kunna känna sig väl bemött vilket han/hon och gjorde under hela bostadsprocessen.  
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5. Analys 

 

I följande kapitel kommer vi presentera vår analys. Utifrån vårt empiriska material vi samlat 

in och vår teoretiska referensram kommer vi att analysera materialet för att se om det finns 

några likheter med den teoretiska referensramen och empirin. Upplägget är densamma som i 

tidigare kapitel som den teoretiska referensramen och empirikapitlet för att underlätta för 

läsaren. Analysen kommer därefter ligga som grund för kommande kapitel i uppsatsen. 

 

5.1 Bakgrundsinformation 

Wallster (2012) menar att visningar av objekt och kontakten mellan fastighetsmäklaren och 

kunden har ökat de senaste åren. Brock och Zhou (2012) beskriver att de senaste åren har re-

lationen mellan kunden och fastighetsmäklaren stärkts vilket har lett till en mer kundnärhet. 

Kundnärhet menar tidigare forskning handlar om uppfattningens värde och ömsesidig förstå-

else. Detta ger ett engagemang mellan fastighetsmäklaren och kunden. Detta kan även Walls-

ter (2012) styrka med att en fastighetsmäklare håller objektsvisningar allt från tre till fyra 

gånger i en bostadsaffär. Vissa gånger kan det bli mer, upp till sex till åtta gånger innan affä-

ren avslutas helt och hållet (Wallster, 2012). Att fastighetsmäklaren träffar kunden så ofta kan 

också Tobias och Pernilla hålla med om som berättar för oss att de träffar sina kunder allt från 

fem till tio gånger, beroende från fall till fall. Detta visar en tydlighet på att fastighetsmäkla-

ren och kunden tillsammans har en personlig kontakt med varandra under hela bostadsproces-

sen. 

 

Respektive fastighetsmäklare som vi intervjuade förklarade såsom Savolainen (2009) att det 

är viktigt ta hjälp av en fastighetsmäklare för att hitta den rätta bostaden. Detta då det inte är 

en lätt process att genomgå och det krävs mycket insamling av information innan ett bostads-

byte kan göras. Det finns flera olika aspekter en individ ska ta hänsyn till, det kan vara allt 

från, ekonomi, juridik och byggteknik (Savolainen, 2009). Dessa aspekter förklarar även To-

bias kan vara anledningen till varför en säljare ska anlita en fastighetsmäklare, de har mycket 

mer kunskap om just försäljningen. Detta leder i sin tur att det finns en garanti att säljaren får 

mer betalt. Savolainen (2009) fortsätter bygga på det Tobias sa och beskriver att kunna vär-

dera huset när det eventuellt behövs renoveras och hur mycket det kan kosta är inte alltid det 

lättaste för en köpare som inte har några tidigare erfarenheter.  

 

Några av faktorerna som påverkade en av säljarnas och köparens val till att ta kontakt med 

deras fastighetsmäklare var rekommendationer och att de kände fastighetsmäklaren vilket 

gjorde valet självklart för kunden. Däremot beskriver Wörmann (2005) att i de flesta fall när 

en säljare anlitar en fastighetsmäklare handlar det istället om att objektet är av högt värde och 

säljaren vill undvika risker i processen. Pernilla bygger även på Tobias, Savolainen (2009) 

och Wörmanns (2005) anledning till att en fastighetsmäklare ska anlitas vid ett bostadsbyte: 

 

“För att det ska bli en tryggare affär och för att vi tar hand om dem juridiska aspekterna. Vi 

har ett juridiskt ansvar mot kunderna, både när det kommer till säljarna och köparna. Sen är 

det ju det hela med att vi har ett stort kundregister så man når ut till en större marknad. För-

hoppningsvis kommer man få ett bättre pris eller ja, det ska man få när man anlitar en mäk-

lare” (Pernilla, personlig kommunikation, 2 april, 2013). 

5.2 Personligt varumärke 

Kapferer (2008) menar att ett personligt varumärke handlar om varumärkets identitet och 

denna kan individen själv ha kontroll över. Fastighetsmäklarna som vi har intervjuat anser att 
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det personliga varumärket bland annat består av det som kännetecknar just en person. Detta 

kan Aaker (1997) styrka med att beskriva att det personliga varumärket kan definieras som en 

uppsättning av mänskliga egenskaper som förknippas med ett varumärke. Yvonne C Olausson 

är inne på samma spår som Aaker (1997) och berättar vid intervjun: 

 

“Personligt varumärke är ju jag, de är ju mina återkommande kunder som vill ha “Yvonne”, 

sen spelar det ingen roll om jag jobbar här eller där”. Det är “Yvonne” dem kommer till 

(Yvonne C Olausson, personlig kommunikation, 2 april, 2013). 

 

Everett (2005) och Tobias kan tillägga att det personliga varumärket även utstrålar vad perso-

nen utstrålar utåt, alltså klädseln, rösten, kroppsspråket, beteendet och attityden som individen 

har. Avspeglar det också något positivt är chansen större att personens personliga varumärke 

utvecklas till ett starkare och unikare personligt varumärke. Det kan även leda till att folk runt 

omkring kan tänkas ha kontakt med dig (Everett, 2005). Reed (2012) vill styrka att det per-

sonliga varumärket i sin tur hänvisar till individens visioner, mål, värderingar och passioner. 

Stratman (2011) kan tillägga utifrån det Everett (2005), Tobias och Reed (2012) säger genom 

att beskriva att det personliga varumärket består av alla associationer som andra människor 

har när de hör ditt namn eller ord som kopplas till dig. Kapferer (2008) tar upp varumärkets 

identitetsprisma där han förklarar att begreppen fysik, relation och reflektion är tre begrepp 

som avspeglar vad ett företag/individ vill kommunicera utåt till allmänheten. Säljarna nämner 

då att ger detta positiva bilder skapas förtroende för fastighetsmäklarna och säljarna kan 

känna sig trygga med fastighetsmäklaren. Säljarna vill också tillägga utöver Stratmans (2011) 

åsikt att det personliga varumärket är förknippat med de personer som arbetar i företaget och 

deras kompetens. Medan det för en köpare handlar om individens personlighet. Detta menar 

de med att personen kan visa att sitt personliga varumärke är väl inarbetat och att motparten 

då i detta fall är köparen kan tro på det. 

 

Stratman (2011), Ulrich och Smallwood (2008) beskriver att alla har ett personligt varumärke 

och det är därför viktigt att ha kunskap om det och anpassa det. Kan det personliga varumär-

ket anpassas till den roll du har kan styrkor byggas upp. Om de personliga styrkorna inte 

stämmer överens med vad kunderna har för förväntningar är det fel styrkor som individen 

visar. Kapferer (2008) förklarar även att det är viktigt att ha kontroll över eventuella missför-

stånd och att rätt budskap kommuniceras ut. Det personliga varumärket och styrkorna måste 

överensstämma med varandra för att stärka det personliga varumärket. Här menar Yvonne att 

det som stärker det personliga varumärket är att vara den du är även fast det möjligtvis inte 

passar alla. Här kan Stratman (2011) styrka Yvonnes svar till en stor del. Han nämner att det 

inte finns något mer rätt eller fel personligt varumärke. Dock vill han lyfta fram att det per-

sonliga varumärket bör bygga på dina styrkor och samtidigt en minimering av dina svagheter.  

 

Yvonne menar även att det personliga varumärket kan stärkas genom att vara energisk, positiv, 

glad och ärlig. Köparna anser att de aspekter som stärker det personliga varumärket är enga-

gemang, intresse, positiv attityd, personlighet och synligheten.  Utifrån intervjuerna kan vi 

utläsa och analysera att aspekterna som säljarna istället anser är betydande för en individs 

personliga varumärke är kompetens, pålitlighet, ansvarstagande och service. De nämner även 

att den personliga kontakten betyder mycket för att ett personligt varumärke ska kunna bli 

starkare. Pernilla från Halmstad Mäklarbyrå AB beskrev även hon att de som avspeglar ett 

starkt personligt varumärke är de aspekter som tidigare respondenter har beskrivit. Däremot 

kan vi utläsa att en viktig aspekt till att utveckla fram ett starkt personligt varumärke är god 

service. Detta förklarar hon genom att kunna anpassa sig till den specifika kunden som är oer-
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hört viktig. Detta genom att lyssna på kundens behov och önskningar och visar att som fastig-

hetsmäklare vilja uppfylla dessa för kunden. 

5.2.1 Respondenternas tankar om fastighetsmäklarens personliga varumärke 

Ingram et al., (2008) menar att bostadsmarknaden idag är konkurrentbaserad och att kunden 

har fler och fler valmöjligheter vid val av fastighetsmäklare. Det har lett till att en av fastig-

hetsmäklarens betydande delar är att skapa långsiktiga relationer med sina kunder. Detta styr-

ker Alreck och Settle (1999) med att fastighetsmäklarens huvudsakliga mål är att skapa och 

bygga upp en relation med kunden. 

 

Som vi tidigare beskrev och som även Everett (2005) beskriver handlar en varumärkesupp-

byggnad om hur individen behandlar det första mötet. Det är viktigt att visa den personlighet 

som du vill att de andra ska uppfatta dig. Fastighetsmäklarna som vi intervjuade ställer sig 

även dem till hur betydande första intrycket med kunderna är. Fastighetsmäklarna är överens 

med Everett (2005) att första intrycket är mycket viktigt i en bostadsaffär. Om första mötet 

inte blir bra eller kemin inte stämmer kommer inte bostadsaffären vara långvarig. Ingram et 

al., (2008)  menar också såsom fastighetsmäklarna och Everett (2005) att första intrycket är 

en betydande del för båda parterna i en bostadsaffär för att på så sätt kunna skapa långsiktiga 

relationer med varandra. Det som tydligt framkom i intervjuerna med säljarna och kunderna 

var att deras åsikter om första intrycket kan kopplas samman med vad teorierna beskriver om 

betydelsen av det första intrycket för att skapa långsiktiga relationer. En av säljarna styrker 

det hela med att de gärna vill anlita en fastighetsmäklare som de kan lita på och som har kun-

skap. Då menar köparna att är fastighetsmäklaren arrogant och otrevlig minskar intresset för 

objektet radikalt. Allt handlar om första mötet att det är där ett avstamp görs för hur kom-

mande affär ska bli.  

 

Green (2006) menar också på att när fastighetsmäklaren ska skapa långa och goda relationer 

med kunden ska kunden få en känsla av att individen är unik och att fastighetsmäklarens cen-

trala del är att ha fokus på kundens önskemål och behov. Om dessa faktorer kan uppfyllas 

förklarar Green (2006) att fastighetsmäklaren kommer få nöjda och trygga kunder vilket ökar 

chansen till att kunden pratar gott om fastighetsmäklaren och möjligtvis väljer att anlita dig i 

nästkommande bostadsaffär. Perry (2008) menar att olika människor uppfattar individer på 

olika sätt och utgår från både utseende, förutfattade meningar om hur individens prestation på 

sin arbetsplats är. Har en fastighetsmäklare välvårdad klädsel menar Perry (2008) att indivi-

den kan uppfattas som strukturerad och produktiv på arbetsplatsen. 

 

Everett (2005) menar att det även är viktigt att ha ögonkontakt med sina kunder och att stå rak 

i ryggen och veta vad fastighetsmäklaren pratar om. Tobias och Yvonne instämmer med vad 

Everett (2005) beskriver men tillägger även att det är viktigt att anpassa sig efter kunden och 

beskriver att den unga killen med bakåtslickat hår och kostym möjligen inte går hem hos den 

äldre damen. Tobias beskriver också kroppsspråket är en viktig faktor som bör ta hänsyn till 

och att vara klädd på ett stilrent sätt. Det beror också på kunden och objekten som bostadsaf-

fären handlar om. 

 

Pernilla beskriver att fastighetsmäklarens personliga varumärke ska avspegla förtroende och 

trygghet. Det vi kan utläsa från intervjun med Yvonne är att hon beskriver för oss att allting 

handlar om henne själv. Det spelar egentligen inte roll vilken mäklarbyrå hon jobbar på, all-

ting handlar om sig själv som person. Hon fortsätter berätta att det du avspeglar utåt är det 

centrala för att få ett gott rykte, vilket i sin tur leder till att kunderna kommer tillbaka. Säljar-

na diskuterar liknande faktorer och är inne på samma spår som Pernilla och Yvonne. De be-
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skriver att en fastighetsmäklares personliga varumärke ska kommunicera, förtroende, service, 

kompetens, pålitlighet och ansvarstagande. Pernilla tillägger också att det även handlar om att 

vara driven och engagerad på ett balanserat sätt beroende på kunden. Tobias huvudsakliga 

mål med en bostadsaffär beskriver han som: 

 

“Det är att kunna göra en så bra affär som möjligt, så att både köpare och säljare kan re-

kommendera mig. Att få en rekommendation är absolut den bästa reklamen” (Tobias Fagrell, 

personlig kommunikation, 3 april, 2013). 

 

Både säljarna och köparna har tydliga men olika åsikter om vad en fastighetsmäklare ska 

utstråla under en bostadsprocess. Säljarna tyder på att en fastighetsmäklare ska vara trovärdig 

och leva upp till sina ord. Medan köparna menar att en fastighetsmäklares personliga varu-

märke ska kommunicera hjälpsamhet, trevlighet, att mäklaren ser varje kund som unik och att 

mäklaren är självsäker i sitt yrke. Köparna menar på att känna tillit och våga låta mäklaren att 

sköta allt som har med försäljningen att göra är en viktig del i bostadsprocessen. 

 

Green (2006) och fastighetsmäklarna har liknande åsikter då fastighetsmäklarna nämner att 

det inte behöver vara så avancerat för att skapa goda och långa relationer med sina kunder. 

Det räcker med att skicka iväg ett julkort, ha e-post kontakt, telefonkontakt efter tillträde för-

klarar Pernilla. Hon avslutar detta med att helt enkelt påminna kunden att hon hela tiden finns 

kvar för kunden. 

5.3 Ur kundens perspektiv 

Yvonne menar att valet av fastighetsmäklare är olika beroende på om det är en köpare eller en 

säljare. Då kan vi genom Saravanan och Rao (2007) styrka att kundens val av tjänst beror på 

image, kvalité och lojalitet. Alla fastighetsmäklare vi intervjuade beskriver dock att när det 

kommer till en köpare är det oftast objektet som lockar och inte själva fastighetsmäklaren, och 

när det kommer till säljaren handlar det istället om att säljaren eventuellt sett ett liknande ob-

jekt som är till salu eller kan det handla om rekommendationer av andra. Då vill Grönroos 

(1998) styrka det med att priset för tjänsten är en del av kundens totala uppoffring för att få 

den fördel som tjänsten erbjuder. Som vi tidigare har nämnt om vad teorierna säger om relat-

ionsskapande mellan olika parter, kan även säljarna hålla med och anser att det viktigaste att 

tänka på vid val av fastighetsmäklare är att den personliga kemin ska fungera men även re-

kommendationer från andra. 

 

Brinkman (2009) menar att skapa ett förtroende för sina kunder är en utmaning för fastig-

hetsmäklaren, det handlar inte bara om att göra säljaren i en bostadsaffär nöjd utan det finns 

också en köpare som måste tillgodoses. Det viktigaste att tänka på vid val av fastighetsmäk-

lare som köparna anser vara att de trivs med mäklaren och att de känner att de kan lita på per-

sonen. Kunderna beskriver också att det är viktigt att fastighetsmäklaren kommer göra allt för 

att sälja objektet. Det är även viktigt att fastighetsmäklaren har en bra karriär bakom sig och 

är ärlig. Selnes (1998) styrker detta genom att beskriva att när en kund är nöjd med sin fastig-

hetsmäklare innebär det att de vet att fastighetsmäklaren kan leverera det som förväntas av 

kunden. 

 

Gällande fastighetsmäklare menar Dabholkar och Overby (2005) att allt från rådgivning, kun-

skap, förtroende och kommunikation bör behandlas väl under processen vid en bostadsaffär. 

Detta kan klart och tydligt visas av vilka förväntningar köparna hade på sin fastighetsmäklare 

i början av bostadsprocessen och om dessa förväntningar uppfylldes. Köparna ansåg att fas-

tighetsmäklaren skulle ha kunskap om objektet och som köpare förväntar de sig att mäklaren 
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kan och vet det som de själva inte kan eller inte vet än. Säljarnas förväntningar kan även 

styrka Dabholkar och Overbys (2005) åsikter genom att beskriva för oss i intervjun att de 

främst ville känna sig trygga och kunna lita på att fastighetsmäklaren håller i trådarna efter 

deras önskemål. Detta kan även kopplas till det som Tobias berättade för oss under intervjun. 

Han berättade att kundernas förväntningar på honom förmodades vara att förtroende ska ges 

och att han har tillräckligt med kunskap om hela bostadsprocessen. Saravanan och Rao (2007) 

kan styrka Tobias ord genom att förklara att när processen till den tjänsten är lätt att förstå för 

kunden ökar även tjänstens kvalitet och rätt bild av tjänsten nås ut. Pernilla från Halmstad 

Mäklarfirma AB beskriver att det är viktigt att få en välskött och trygg affär och att fastig-

hetsmäklaren ska agera som en rådgivare för kunden. Då betonar Yvonne också att det är 

mycket juridiska aspekter med under en bostadsprocess som en fastighetsmäklare ska ha kun-

skap om, om det brister där kan det stötas på problem under processens gång. 

 

Grönroos (1998) beskriver att desto bättre service kunden får desto mindre bekymmer kom-

mer kunden behöva bemöta. Genom att ge kunden en bra service uppger Grönroos (1998) att 

det krävs att kundernas uppfattningar om fastighetsmäklarna är positiva. Det krävs att kunder-

na anser att fastighetsmäklarna är glada, har kunskap, är ärliga, är raka, flexibla och kontakt-

bara (Grönroos, 1998). Shimizu (2004) beskriver att om resultatet inte riktigt blir som kunden 

vill ha och förväntar sig kommer kunden sannolikt att komma ihåg det.  

 

För att minska riskerna för missförstånd vid ett bostadsköp menar Shimizu (2004) också att 

det är viktigt att kunden är engagerad, innehar viktig information och att kunden personligen 

kontaktar fastighetsmäklaren och besöker objektet. Selnes (1998) menar att när en kund är 

nöjd med sin fastighetsmäklare innebär det också att de vet att fastighetsmäklaren kan leve-

rera vad som förväntas av dem. Enligt Saravanan och Rao (2007) tar även kunderna hänsyn 

till hur tjänsten och fastighetsmäklaren levererar sin tjänst utåt eller marknadsför sig genom 

att locka till sig kunder. Tobias kan här betona utöver Saravanan och Rao (2007) att den vik-

tigaste marknadsföringen för en fastighetsmäklare är rekommendationer av andra. 

5.4 Förtroende 

Goldsworth (2000) menar att förtroende handlar om en överföring av tillgångar till en motta-

gare, i vårt fall fastighetsmäklaren och kunden. Tidigare studier som Ndubisi (2007) tyder på 

att förtroende är en viktig ingrediens för fastighetsmäklaren eftersom det binder kundrelation-

er. Yvonne håller inte riktigt med Goldsworth (2000) och Ndubisi (2007) då hon menar att 

förtroende handlar om trygghet, finns det inget förtroende finns det ingen trygghet. Däremot 

kan Dabholkar och Overby (2005) stödja Yvonne uttalande om förtroende, genom att beskriva 

att alla kunder är olika och ställer sina krav och önskemål på olika sätt. Det är därför viktigt 

att fastighetsmäklaren anpassar sig till kundens specifika behov. Även Tobias håller med och 

beskriver att finns det inget förtroende mellan parterna är risken stor att det inte blir någon 

bostadsaffär. Dabholkar och Overby (2005) kan även styrka Tobias åsikt och förklarar om 

fastighetsmäklaren arbetar för att anpassa kundens önskningar kommer detta leda till att kun-

den även blir mer delaktig och förtroendet stärks mellan parterna. Några andra faktorer som 

Tobias beskriver för att skapa förtroende till sina kunder är: 

 

“Att hålla kontakt, att kunderna är delaktiga, att vara anträffbar och lyssna på kundernas 

önskemål” (Tobias Fagrell, personlig kommunikation, 3 april, 2013). 

 

Köparna och säljarna anser även att förtroende är en central faktor i en bostadsaffär och att 

det är viktigt att kunden ska känna sig trygg och att kunden ska känna att fastighetsmäklaren 

gör sitt bästa för att båda parterna ska bli nöjda. Ingram et. al., (2008) beskriver däremot att 
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förtroende för en kund behöver inte vara förtroende för en annan. Därför är det betydande att 

fastighetsmäklaren kan se vad förtroende har för betydelse för respektive kund, detta skapar 

då goda relationer med kunderna. Fastighetsmäklaren vet vad fastigheten är värd och vilka 

risker som finns med bostadsaffären. Ndubisi (2007) framhäver dock att fastighetsmäklaren 

har en del makt i bostadsaffären och att det kan skapa osäkerhet hos kunderna. Eftersom en 

osäkerhet kan uppstå beskriver en av köparna att det även är viktigt att du själv som kund vå-

gar släppa kontrollen och våga lita på fastighetsmäklaren som har mer kunskap om hela bo-

stadsprocessen och jobbar med detta varje dag. För att kunden ska våga släppa sin eventuella 

oro för bostadsaffären beskriver Ndubisi (2007) och Jingryd och Segergren (2012) att det är 

viktigt att fastighetsmäklaren kan hantera all viktig information som är betydande för kunden i 

bostadsaffären. En del anmälningar på fastighetsmäklare har gjorts och det beror oftast på 

brist i informationen beskriver Ndubisi (2007). Jingryd och Segergren (2012) beskriver att det 

till exempel kan vara att fastighetsmäklaren lagt ut en annons av en fastighet med havsutsikt 

och efter affären är avslutad bygger grannen ett hus som då täcker havsutsikten för den ny-

blivne kundens hus. Helt plötsligt har fastighetsmäklaren förlorat kundens förtroende och en 

kund blir missnöjd vilket då påverkar fastighetsmäklarens personliga varumärke (Jingryd & 

Segergren 2012). Pernilla från Halmstad Mäklarbyrå AB beskriver även att förtroendet kan 

påverka bostadsaffären exempelvis under en prisdiskussion, finns det då förtroende för fastig-

hetsmäklaren är det större chans att kunden exempelvis litar på fastighetsmäklarens prisför-

slag på ett objekt. 

 

En av köparna tror att förtroende påverkas i den mån att de litar på att fastighetsmäklaren har 

informerat all relevant information till kunden och att de får alla svar på sina funderingar som 

uppstår under processens gång. Även de andra köparna och säljarna tror att förtroende påver-

kar bostadsaffären mycket. Köparna tror att förtroende mellan dem och fastighetsmäklaren 

påverkar bostadsaffären mycket. En av säljarna menar också att förtroende krävs och att 

känna sig helt nöjd när affären är klar. Känner sig inte kunden trygg och säker kan det på-

verka affären negativt. Yvonne betonar att i mindre fastighetsbyråer kommer parterna närmare 

varandra. 

 

“Det är ju extra viktigt för oss som jobbar i mindre bolag som inte tillhör någon kedja, då är 

det väldigt viktigt att jobba med det personliga varumärket” (Yvonne C Olausson, personlig 

kommunikation, 2 april, 2013). 

 

Yvonne fortsätter förklara att många av säljarna anser att det ger större trygghet att anlita en 

fastighetsmäklare från en större firma, men det anser inte Yvonne att det är eftersom fastig-

hetsmäklaren har ett personligen ansvar för alla bostadsaffärer. Alla tre fastighetsmäklare 

anser att det är extra viktigt att jobba med förtroende och sitt personliga varumärke då de alla 

jobbar på mindre fastighetsbyråer.  

5.5 Kommunikation 

En annan faktor som tidigare studier har tagit upp är kommunikation, vilket Lagergren (1998) 

kan styrka genom att beskriva att kommunikation är en kärna för att det mesta ska fungera 

bättre. Kommunikation innebär att göra saker tillsammans, som i stort sett kan förklaras på ett 

lättare sätt genom ett utbyte av kunskaper, idéer och erfarenheter som i sin tur skapar en öm-

sesidig förståelse mellan parterna. Flyter kommunikationen på utan problem och alla berörda 

parter är nöjda kommer även fastighetsmäklarens personliga varumärke byggas upp snabbare 

(Lagergren, 1998). Turkel (2004) styrker detta genom att beskriva att kommunikation för en 

fastighetsmäklare är att både att lyssna och prata med sina kunder. 
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Som vi kan utläsa i intervjun med Yvonne anser hon att en av de viktigaste faktorerna i hennes 

yrke är faktiskt kommunikation, hon tyder på att ha god kontakt med sina kunder är en av de 

viktigaste punkterna för en fastighetsmäklare. Det gör hon genom att ha telefonkontakt, 

skicka sms eller skicka e-post beroende på vad det är för kund. Detta för att visa på ett bra sätt 

som möjligt att hon finns nära till hands för sina kunder. Wanger (2002) styrker det Yvonne 

säger genom att beskriva att använder fastighetsmäklaren sig av kommunikation på tydligt 

sätt och kunden tolkar det korrekt är det ett bra sätt att visa sin kunskap på. Det kan även leda 

till att kunden och fastighetsmäklaren ska känna trygghet men även delaktighet i hela bostads-

affären. Vi förde även den här diskussionen med kunderna där säljarna anser att det är viktigt 

att fastighetsmäklaren efter avslutad affär också har fortsatt kontakt med sina kunder, ef-

tersom det handlar mycket om pappersarbete och återkoppling efter en bostadsaffär. 

“Jag har kontakt med mina kunder efter att tillträdena ägt rum, för att stämma av med kun-

den så allt har gått som det ska” (Pernilla, personlig kommunikation, 2 april, 2013). 

En av köparna som svarade på frågeformuläret menar också att det är viktigt att ha fortsatt 

kontakt med sin fastighetsmäklare efter köpet beroende på vem kunden är som köpt/sålt ob-

jekten. En annan köpare beskriver att kontakten efter bygger vidare på relationen och gemen-

skapen mellan parterna. Detta leder till att kunden känner sig mer välkommen att höra av sig 

om några funderingar skulle uppstå. Wanger (2002) och Lagergren (1998) styrker köparnas 

åsikter med att beskriva att tolkas kommunikationen korrekt är det ett sätt att visa sin kun-

skap. Detta skapar även säkerhet och gemenskap mellan fastighetsmäklaren och kunden 

(Wanger, 2002). Lagergren (1998) vill även själv tillägga att stöd och förståelse från fastig-

hetsmäklarens sida beror på tillräcklig information. 

 

Lagergren (1998) menar att kommunikation kan skapa mer värden än vad reklam kan göra för 

sina kunder. Uppmärksamheten från fastighetsmäklaren kan vara starkare och ge bättre resul-

tat från sina kunder än att använda sig av reklam och annonser. Lagergren (1998) fortsätter 

beskriva att ryktesmarknadsföring kan sprida sig snabbare än reklam i vissa fall. Även om 

ryktesmarknadsföring är en bra marknadskanal är det inte den lättaste att hantera. Det är en 

stor utmaning och en spännande form för att ladda sitt personliga varumärke för fastighets-

mäklaren (Lagergren, 1998). För skapa sig ett gott rykte på marknaden menar Yvonne och 

Pernilla att de försöker göra gott ifrån sig så att kunderna rekommenderar dem vidare. Även 

Tobias beskriver att skapa ett gott rykte om sig själv på marknaden handlar om att lägga tid på 

sitt arbete. 

 

En av säljarna som svarade på frågeformuläret beskrev att fastighetsmäklaren som denne 

anlitade enbart visade positiva sidor från början till slut under bostadsaffären som nu lett till 

att säljaren pratar gott om fastighetsmäklaren. Säljarna beskriver också att fastighetsmäklaren 

måste vara ärlig inför marknadsläget, och att fastighetsmäklaren arbetar för att få nöjda kun-

der. Detta kan vi även koppla till det exemplet som en av köparna beskrev under intervjun. 

Att fastighetshetsmäklaren var ärlig och förklarade att vissa frågor som kunden ställde kunde 

fastighetsmäklaren inte svara på, men skulle återkomma så fort som möjligt. Detta fick kun-

den ändå att känna sig trygg eftersom de tillsammans hade en tydlig kommunikation mellan 

varandra. Enligt Turkel (2004) kan kommunikationer från fastighetsmäklaren tolkas olika av 

olika kunder. Det som krävs av en fastighetsmäklare utifrån köparnas perspektiv för att denne 

ska rekommendera fastighetsmäklaren till andra är att de ska känna att de fått all hjälp de be-

hövt under hela bostadsprocessens gång, ärlighet och professionalitet och ett gott bemötande. 
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5.6 Kompetens 

Den sista viktiga faktorn för fastighetsmäklarens personliga varumärke är kompetens. Selnes 

(1998) menar att kompetens handlar om kunskapen om tjänsten, kunder, konkurrenter och 

marknaden. Selnes (1998) förklarar även att dessa kunskaper krävs för att det ska skapas en 

trygghet i bostadsaffären. Även Barry och Parasuraman (1991) stärker liknande faktorer som 

utgör kompetens. Barry och Parasuraman (1991) delar upp dessa i fyra olika delar. Första 

delen handlar om kunskap om marknaden. Här kan även Tobias flika in, som anser att en fas-

tighetsmäklare ska vara påläst och insatt i marknaden, ekonomin och även om objektets om-

råde. En av säljarna beskriver att fastighetsmäklaren visade sin kompetens genom att vara 

påläst och kunde svara på alla funderingar som säljaren hade under hela processens gång. 

De tre sista delarna handlar om att ge råd om affären, förmågan att hjälpa kunden och avslut-

ningsvis kunna erbjuda ett professionellt försäljningsarbete (Barry & Parasuraman, 1991). Att 

hjälpa och ge råd till kunden styrker Pernilla är viktigt då kunden känner tillit till fastighets-

mäklaren. Detta gör fastighetsmäklaren genom att visa energi, vara kontaktbar genom att be-

svara på e-post så fort som möjligt. Barry och Parasuraman (1991) anser även att om fastig-

hetsmäklaren kan uppfylla dessa punkter ökar trovärdigheten hos fastighetsmäklaren och en 

försäkring av nöjda kunder ges till fastighetsmäklaren. Pernilla styrker Barry och Parasura-

man (1991) åsikter och förklarar att hennes kunder uppskattar hennes delaktighet och att det 

oftast är lätt att ta kontakt med henne. En av köparna tillägger att fastighetsmäklaren visade 

gott bemötande genom att vara framåt och positiv. 

Samtidigt anser en av säljarna att dennes fastighetsmäklare visade sin kompetens genom att 

denne hade svar på alla frågor som gav upplysningar som säljaren inte själv hade tänkt på. 

Yvonne förklarar då att om fastighetsmäklaren inte är energisk och aldrig hör av sig, kommer 

kundens funderingar påverka relationen med fastighetsmäklaren och framtida bostadsaffärer. 

Hon tipsar att en fastighetsmäklare bör visa framfötterna genom att ligga i och höra av sig till 

kunderna emellanåt. Covey (2000) menar på att kompetens även handlar om att fastighets-

mäklaren visar sin kapacitet och vad resultaten blir av detta. Dessa delar handlar om indivi-

dens trovärdighet både för en själv och för andra. Det är viktigt att fastighetsmäklaren tror på 

sig själv först innan någon annan ska lita på det fastighetsmäklaren säger och gör (Covey, 

2006). 

Wanger (2002) menar också att kompetens är en viktig faktor för kunden för att denne ska 

känna sig tillfredsställd till den specifika tjänsten. Tobias tillägger Wangers (2002) åsikt ge-

nom att berätta för oss att om säljarens tillfredsställelse ska vara uppfyllt vill de oftast ha 

högsta priset medan köparen oftast vill ha det lägsta priset. Kompetens måste finnas i en viss 

grad för att få kunden att känna sig bekväm vid ett affärsbeslut. Likaså tycker även säljarna 

att trygghet är en viktig faktor som behöver uppfyllas för att kunden ska känna sig nöjd i 

slutändan. Wanger (2002) menar då att om ett företag inte är försett med kompetens på rätt 

sätt kan det uppstå förvirring och kunden känner sig inte trygg. Tobias beskriver att det då är 

viktigt att förmedla känslor som får bägge parterna att känna sig nöjda med hela affären. 

De faktorer som ska vara uppfyllda för att få kundens tillfredsställelse tror Pernilla ska vara 

att kunderna känner sig trygga och känner att fastighetsmäklaren jobbar för dem och visar att 

mäklaren jobbar för pengarna. Dessa faktorer kan också säljarna och köparna som vi har in-

tervjuat intyga är viktigt att fastighetsmäklaren har men även att de är hjälpsamma, pålästa, 

förtroendegivande och positiva. En annan säljare nämner att ett personligt engagemang och 

professionalism från fastighetsmäklarens sida uppfyllde säljarens tillfredsställelse. Yvonne 
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styrker att det viktigaste är att kunden ska känna sig nöjd i slutändan. Echeverri och Edvards-

son (2002) styrker det Yvonne säger genom att förklara att tillsammans med kundens förvänt-

ningar och fastighetsmäklarens kompetens och motivation skapas bostadsprocessen. Där slut-

ligen en avslutad affär görs och alla aktuella parter i slutändan känner sig nöjda med bostads-

affären. 
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6. Slutsats 

 

I detta kapitel redogör vi vår slutsats. Vi kommer att dra slutsatser och egna tolkningar av det 

material vi har beskrivit i de tidigare kapitlen. Vi ska ge läsaren ett svar på vår problemfrå-

geställning. Vi kommer även ta upp vad bidraget med uppsatsen är samt ge förslag på vidare 

forskning inom ämnet. 

 

 

Denna studie syftar till att gå djupare in och granska de faktorer som värdesätter det person-

liga varumärket för fastighetsmäklaren, både ur kundens och fastighetsmäklarens perspektiv. 

Syftet är även att undersöka vad dessa värden tillför i fastighetsmäklarens personliga varu-

märke. Vi vill att den nya kunskapen inom forskningsområdet ska ge oss framtida lärdomar i 

vårt kommande arbetsliv. För att uppnå studiens syfte kommer vi att besvara vår problemfrå-

geställning. Vår problemfrågeställning lyder: “Hur skapas värden för fastighetsmäklarens 

personliga varumärke ur kundens och fastighetsmäklarens perspektiv?” 

 

Utifrån denna studie har vi kommit fram till att fastighetsmäklarbranschen är en bransch som 

är svår att befinna sig i eftersom en hård konkurrens existerar. Detta då utbudet av objekt inte 

är lika stort som utbudet av fastighetsmäklare och bostadsköp är inget som sker flertalet 

gånger i en individs liv. Detta mysterium har visat sig att många fastighetsmäklare har lämnat 

sitt yrke. Ytterligare en anledning till att fastighetsmäklare lämnar sitt yrke beror på att bilden 

av yrket är fel. Den bild som har uppstått är att fastighetsmäklaryrket handlar om att tjäna 

pengar genom att “glida” rundor genom att göra ingenting. Vi kan i denna studie övertyga att 

detta inte stämmer. För att ha en chans att nå toppen i yrket har vi fått fram att fastighetsmäk-

laren bör lägga ner tid på att utveckla sitt personliga varumärke. Detta då säljare och köpare är 

centrala i fastighetsmäklarens yrke och att fastighetsmäklarens identitet sätts i centrum.  

 

Det personliga varumärket vi har vi fått fram i denna studie handlar om olika associationer 

som en individ har till ett namn. Är dessa associationer kopplade till något positivt anser vi att 

”båten är rodd i hamn”, intresset öppnas alltså upp för personen. Är associationerna kopplade 

till något negativt sjunker personens intresse. Vi kan utifrån vår studie styrka att fastighets-

mäklaren främst ska jobba med tre specifika faktorer som ligger till grund för att kunna ut-

veckla ett positivt och starkt personligt varumärke. Dessa faktorer är förtroende, kommunikat-

ion och kompetens. 

 

Om vi tittar närmare på de tre viktigaste faktorerna har vi fått fram att även respondenterna 

talar för att förtroende är en viktig del i ett personligt varumärke. Det framgår även i de teorier 

vi har använt oss av under studien att förtroende är viktig i det personliga varumärket. De be-

skriver att det är extra viktigt för en fastighetsmäklare eftersom under en bostadsprocess hand-

lar det mycket om personlig kontakt mellan kund och fastighetsmäklare. Respondenterna an-

ser att under en bostadsaffär innehåller det mycket information som kunden ska ha kunskap 

och ta ställning till, vilket många kunder inte har. Det är då extra viktigt att fastighetsmäklaren 

kan skapa förtroende för sina kunder så tidigt som möjligt i en bostadsaffär. Vi tycker dock 

det är viktigt att belysa vilket även teorin säger att förtroende kan betyda olika för olika kun-

der. Detta talar för att fastighetsmäklaren måste se vad förtroende har för betydelse för respek-

tive kund. Vi menar då att goda kundrelationer uppstår. Om förtroende inte uppstår är risken 

större att bostadsaffären inte blir av. Uppnås det dock goda kundrelationer uppfattar vi att det 

istället bidrar till en trygghet mellan fastighetsmäklaren och kunden. Vi vill även betona att 

när en trygghet uppstår mellan parterna kommer det att medföra en säkerhet under hela bo-

stadsprocessen.  
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Vi kan även bedöma utifrån den här studien att kommunikation är en central faktor i det per-

sonliga varumärket för fastighetsmäklare. Studien visar att det är viktigt att fastighetsmäkla-

ren lägger ner tid på och hanterar det första intrycket till kunden. Detta för att få en överty-

gelse att just den fastighetsmäklaren ska anlitas. Det första intrycket handlar alltså om en bo-

stadsaffär kommer påbörjas eller inte, vilket är en betydande del i bostadsprocessen för en 

fastighetsmäklare. Att det finns en fungerande kommunikation mellan parterna är en central 

faktor eftersom ett bostadsbyte innehåller mycket information och beslut som kunden måste ta 

hänsyn till. Finns det inte en fungerande kommunikation mellan parterna kan bostadsaffären 

mer eller mindre läggas åt sidan. Fastighetsmäklarna som vi intervjuade intygar att lyssna på 

kunden och att utgå från kundens behov är A-O under bostadsprocessen. Detta för att få en 

fungerande och tydlig kommunikation mellan varandra. Detta kan även skapa att kunden kän-

ner sig mer delaktig i hela processen i bostadsbytet. Under intervjuerna med respondenterna 

fick vi även fram att det är viktigt att kommunicera med varandra efter bostadsbyte. Detta för 

att säkerställa att kunden blivit nöjd och om det uppstått eventuella funderingar som kan bes-

varas. Eftersom ett starkt personligt varumärke medför ett värde, är chansen stor att om kom-

munikationen fungerar mellan parterna avspeglas värdet gemenskap. Detta har vi fått fram i 

studien, eftersom om kunden och fastighetsmäklarna känner sig delaktiga och tar del av 

varandras kunskap och önskemål bildas en gemenskap mellan dessa parter.  

 

Det finns ytterligare en faktor vi vill belysa som fastighetsmäklaren måste beakta i sitt person-

liga varumärke och det är kompetens. Enligt oss skribenter läggs mycket fokus på hur fastig-

hetsmäklaren framför sina kompetenser bland sina konkurrenter. Vi kan i studien se att både 

respondenterna och utifrån den teoretiska referensramen att om kompetens inte framförs på 

rätt sätt till kunden kan det uppstå förvirring. För att motverka förvirring och istället få kun-

den att känna sig bekväm under bostadsaffären anser vi att fastighetsmäklaren gör genom att 

lägga vikt i att framföra sin kompetens rätt. När fastighetsmäklaren framför sin kompetens rätt 

har det visat sig att denna visar sig vara påläst på bostadsprocessens delar och kan besvara på 

kundens funderingar och vara kontaktbar. En av kunderna beskrev för oss att deras fastig-

hetsmäklare inte kunde besvara på alla frågor som ställdes. Däremot visade fastighetsmäkla-

ren sin kompetens på ett annat sätt genom att ta reda på svaren snarast möjligt och återkom till 

kunden. Detta kan även vara ett annat sätt att visa sin kompetens professionellt. Kunden av-

slutar detta med att beskriva att fastighetsmäklaren även bevisade sin trovärdighet för kunden. 

Detta resulterar i att ett värde som medför trovärdighet skapas hos fastighetsmäklaren och 

kunden kunde ändå känna sig nöjd och trygg med bostadsbytet. Detta visar att kompetens är 

viktigt för både fastighetsmäklaren och kunden i en bostadsprocess. 

 

Vi kan nu sammanfattningsvis klargöra vad vi kommit fram till i vår studie genom figuren 

som ni finner nedan. Faktorerna vi tagit fram i vår studie är beroende av varandra och dessa 

leder sedan till positiva värden för det personliga varumärket hos fastighetsmäklaren. Dessa 

värden resulterar i kundnöjdhet. Med kundnöjdhet menar vi inte att säljaren har fått det högsta 

priset eller att köparen fått det lägsta priset. Utan vi menar såsom Tobias också nämner i in-

tervjun att när kunderna känner att fastighetsmäklaren uppfyllt deras förväntningar och öns-

kemål resulterar detta i kundnöjdhet. Vi vill även tillägga att kundnöjdhet uppstått när kunden 

känner att servicen varit hög under hela bostadsaffären. Denna service anser vi leder till att 

kunderna skapar ett gott rykte på marknaden och rekommenderar fastighetsmäklaren vidare 

till andra. Själva processen dras igång genom att tre frågor ställs. Dessa besvaras sedan när 

kundnöjdhet har uppfyllts. 
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Enligt oss stärks fastighetsmäklarens personliga varumärke av ett gott rykte. Det anser vi även 

leder till att fastighetsmäklaren kan jobba med sina rekommendationer istället för att jaga till 

sig nya kunder. Vi anser då att fastighetsmäklaren har uppnått sitt mål genom att ha blivit mer 

konkurrenskraftig på marknaden med hjälp av sitt starka personliga varumärke och sin kund-

nöjdhet. 

 

 
 

 

 
 

Figur 5. Egenkomponerad figur, processen för fastighetsmäklarens personliga varumärke. 
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6.1 Egna reflektioner 

Denna studie har skett utifrån en kvalitativ metod. Vi har baserat vår studie utifrån olika teo-

rier i både vetenskapliga artiklar men även lämplig litteratur. För att styrka studien har vi tagit 

del av 12 olika respondenter. Däremot är denna studie inte tillräckligt omfattande för att 

kunna göra en generalisering av personligt varumärke för en fastighetsmäklare. Dock var inte 

det syftet, eftersom vi har haft en begränsad tid att genomföra denna studie. Vi anser även att 

denna studie har tydliga anspråk på hur ett personligt varumärke påverkar fastighetsmäklaren 

och har även fått fram i denna studie att det är väsentligt att jobba med sitt personliga varu-

märke i en sådan bransch som en fastighetsmäklare befinner sig i. En reflektion vi har gjort 

under studiens gång är att respondenterna som vi tog del av var mer kvinnor än män. Detta 

har vi haft i åtanke under studiens gång. Vi har nu efteråt kunnat dra egna reflektioner om 

varför vi fick det resultat vi fick. Analysen mellan oss författare blev att tidigare har fastig-

hetsmäklarbranschen varit en ganska mansdominerande bransch. Det har alltså varit fler män 

än kvinnor som varit fastighetsmäklare. Men nu idag har kvinnorna klättrat upp i branschen 

och fler och fler kvinnor arbetar som fastighetsmäklare. Detta kan ha lett till att kvinnorna 

anser att det personliga varumärket faktiskt är viktigt i deras bransch då det tidigare varit ett 

mansdominerande yrke. Vi anser att vi har kunnat dra tydliga kopplingar mellan teorierna och 

respondenternas åsikter kring studiens ämne. Detta har lett till att vi har kunnat dra en klar 

slutsats kring studiens ämne och kunnat besvara problemställningen tydligt som vi författare 

känner oss nöjda med. 

6.2 Studiens bidrag 

Vår studie bidrar med kunskap och förståelse om hur viktigt ett personligt varumärke är för en 

fastighetsmäklare i sitt yrke. Vi har även skapat en modell som tydligt visar vilka faktorer 

som en fastighetsmäklare bör beakta i utvecklingen av sitt personliga varumärke. Dessa fak-

torer påverkar det personliga varumärket vilket kan skapa positiva värden. Dessa värden re-

sulterar i sin tur till kundnöjdhet vilket är betydelsefullt i fastighetsmäklarens karriär. Studien 

bidrar även till hur fastighetsmäklare utvecklar sitt personliga varumärke utifrån praktiken.   

6.3 Förslag till vidare forskning 

Det har blivit populärt med nätmäklare på dagens bostadsmarknad och konkurrensen har bli-

vit allt mer hård inom fastighetsbranschen. En nätmäklare sköter sin verksamhet endast via 

Internet. Det innebär att fastighetsmäklarna inte personligen träffar sina kunder och att vissa 

delar i bostadsprocessen får kunden ansvara för själv. Eftersom vi i denna studie har fått fram 

att kundnärheten är en viktig del i bostadsaffären, skulle vi tycka det var intressant och veta 

hur nätmäklare jobbar med sitt personliga varumärke. 
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1. Följebrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter som skriver en kandidatuppsats om det personliga varumärket och dess betydelse för 

fastighetsmäklaren. Syftet med vår uppsats är att undersöka värdet i det personliga varumärket för en fas-

tighetsmäklare och vilka faktorer som är viktiga att använda sig av ur fastighetsmäklarens och kundernas 

perspektiv. Vi vill även att hela uppsatsens arbetsgång ska ge oss framtida kunskaper som vi kan ta del av i 

vårt kommande arbetsliv. 

Vår frågeställning i kandidatuppsatsen som vår uppsats bygger på och som vi vill kunna besvara är: 

Vilka faktorer är viktiga i fastighetsmäklarens personliga varumärke ur fastighetsmäklarens och kundens 

perspektiv? 

För att kunna besvara vår frågeställning behöver vi ta del av fastighetsmäklarens kunder och därför skickar 

vi ut ett frågeformulär till Er. 

Medverkan sker anonymt. Era svar är viktiga för att vi ska kunna få tillförlitliga och användbara resultat 

som underlag för att kunna slutföra vår uppsats. Kom ihåg att Era svar inte kan ersättas av någon annan. 

De uppgifter Ni lämnar hanteras bara av oss författare och vår handledare. Resultatet redovisas i form av en 

analys med hjälp av lämpliga teorier vi tagit fram. 

Enkäten tar cirka 15 minuter att besvara. 

När Ni har besvarat frågeformuläret skickas den till oss författare via e-post. Vi vill gärna ha in svaren på 

frågeformuläret senast vecka 14 för att vi ska hinna sammanställa alla svar i god tid. 

Har Ni några frågor runt frågeformuläret eller undersökningen i övrigt, kontakta oss på: 

Maria Johansson    Louise Scholander 

E-post: maria.johansson89@hotmail.com   E-post: lollos_hbg@hotmail.com 

Tel: 0737-383272    Tel: 0702-801601  

 

STORT TACK FÖR ER MEDVERKAN!  

Maria Johansson och Louise Scholander 
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8.2. Bilaga 2. Frågeformulär till kunderna 

 

Här nedan följer först ett exempel på hur en fråga kan se ut och hur vi vill ha svaren på respektive 

fråga. Efter det kommer våra frågor som frågeformuläret består av. Frågorna kommer utgå från sex 

olika huvudrubriker. Detta för att det ska bli tydligare för Er att veta vad kommande frågor handlar 

om. Svaren på frågorna lämnas under respektive fråga i word-dokumentet som sedan skickas till våra 

e-postadresser. 

 

Exempel på en fråga med svar:  

Vilka egenskaper behöver en fastighetsmäklare ha för att få ett starkt personligt varumärke? 

Svar: En fastighetsmäklare bör vara driven, motivera, ha kommunikationsförmåga. Det är viktigt att 

fastighetsmäklarna ser behoven hos oss kunder och uppfylla våra förväntningar. Jag tycker också 

förtroende är viktigt för både oss som kund och för fastighetsmäklaren.   

Om fastighetsmäklaren lyckas uppfylla dessa tror jag de kan få ett starkt personligt varumärke. 

 

Frågeformuläret 

Bakgrundsinformation 

1. Köpare: __ Säljare: ___ (sätt ett kryss för vad Ni har/hade för roll i bostadsaffären). 

2. Antal fastighetsmäklarkontakter sedan tidigare: _____ 

3. Vilka faktorer var det som påverkade Ert val till att ta kontakt med Er fastighetsmäklare? 

 

Personligt varumärke 

4. Vad betyder och består det personliga varumärket för Er? 

5. Hur tror Ni det personliga varumärket påverkar fastighetsmäklarens yrke? 

6. Vilka aspekter anser Ni kan stärka det personliga varumärket? 

 

Fastighetsmäklarens personliga varumärke 

7. Vilka egenskaper anser ni en fastighetsmäklares personliga varumärke ska kommunicera? 

8. Anser Ni att en fastighetsmäklares personliga varumärke kan ha en påverkan av bostadsaffären? På 

vilket sätt? 

9. Hur viktigt anser Ni att första intrycket till Er fastighetsmäklare är? 
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10. Vad tror Ni fastighetsmäklarens huvudsakliga mål är i Er bostadsaffär? 

Ur kundens perspektiv 

11. Vilka förväntningar hade Ni till fastighetsmäklaren i er bostadsaffär? 

12. Vilka egenskaper kopplar Ni till er fastighetsmäklare? 

13. Finns där någon/några egenskaper som Er fastighetsmäklare borde förstärka? 

14. Vad är det viktigaste att tänka på vid val av fastighetsmäklare? 

15. Vilka egenskaper hos fastighetsmäklaren tror Ni gör att kunderna dras till denne? 

Förtroende 

16. Vad är förtroende för dig? 

17. Hur tror Ni att förtroende mellan Er och fastighetsmäklaren påverkar bostadsaffären? 

Kommunikation 

18. Vad skulle krävas av en fastighetsmäklare enligt Er för att Ni skulle rekommendera denne vidare 

till andra som vill köpa/sälja sin bostad? 

19. Hur viktigt anser ni det är att ha kontakt med fastighetsmäklaren efter en avslutad bostadsaffär? 

 

Följdfrågor: 

Kompetens 

1. Hur visade er fastighetsmäklare sin kapacitet/kunskap om sitt yrke? 

2. Vilka faktorer krävs för att Er tillfredsställelse ska vara uppfyllt i en bostadsaffär? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Har Ni några frågor runt frågeformuläret eller undersökningen i övrigt, kontakta oss på: 

 

Maria Johansson   Louise Scholander 

E-post: maria.johansson89@hotmail.com            E-post: lollos_hbg@hotmail.com 

Tel: 0737-383272   Tel: 0702-801601 

  STORT TACK FÖR ER MEDVERKAN! 

Maria Johansson och Louise Scholander 

  

mailto:maria.johansson89@hotmail.com
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8.3. Bilaga 3. Intervjuguide – fastighetsmäklaren 

 

Bakgrundsinformation 

1. Hur länge har du jobbat som fastighetsmäklare? 

2. Varför ska en säljare/köpare anlita en fastighetsmäklare vid ett bostadsbyte? 

3. Hur ofta träffar du kunderna under en bostadsaffär? 

Personligt varumärke 

1. Vad anser du det personliga varumärket betyder och består av? 

2. Hur tror du att det personliga varumärket påverkar ditt yrke som fastighetsmäklare? 

3. Vilka aspekter anser du kan stärka det personliga varumärket? 

Fastighetsmäklarens personliga varumärke 

1. Vilka egenskaper anser du en fastighetsmäklares personliga varumärke ska kommunicera? 

2. Anser du att en fastighetsmäklares personliga varumärke kan ha en påverkan av bostadsaffären? På 

vilket sätt? 

3. Hur viktigt anser du att första intrycket till Er fastighetsmäklare är? 

4. Vad är ditt huvudsakliga mål med dina bostadsaffärer? 

5. Hur jobbar du med att skapa goda och långa relationer med dina kunder? 

Ur kundens perspektiv 

1. Vilka faktorer tror du påverkade kundernas val till att ta kontakt med dig? 

2. Vilka förväntningar tror du dina kunder hade till dig i deras bostadsaffär? 

3. Vilka egenskaper tror du kunderna kopplar till dig som fastighetsmäklare? 

4. Varför tror du att personer som ska köpa/sälja en bostad väljer att anlita dig som fastighetsmäklare? 

5. Vad tror du kunderna tänker på vid val av fastighetsmäklare? 

Förtroende 

1. Vad innebär förtroende för dig i ditt yrke? 

2. Hur tror du att förtroende mellan dig och kunden påverkar bostadsaffären? 

3. Hur gör du för att skapa ett gott förtroende för dina kunder? 

Kommunikation 

1. Hur viktigt är det att ha kontakt med dina kunder efter en bostadsaffär? 

2. Hur skapar du ett gott rykte om dig på marknaden? 

Kompetens 

1. Hur visar du din kapacitet i ditt arbete för dina kunder? 

2. Vilka faktorer krävs för att kundens tillfredsställelse ska vara uppfyllt? 

 


