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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som gjort det möjligt för oss att genomföra denna studie. 
Först och främst vill vi tacka fastighetsmäklarna som visat stort intresse för vår undersökning 
och som har tagit sig tid att ställa upp på intervjuer. Vi vill också tacka vår handledare Pia 
Ulvenblad som med passion och engagemang har väglett oss och gett bra feedback under hela 
uppsatsprocessen. Till sist vill vi även tacka våra opponenter som under vårt seminarium gett 
bra konstruktiv kritik och på så sätt hjälpt oss att komma vidare i vår process. 

Det har varit en rolig och lärorik resa som nu har mynnat ut i vår färdiga kandidatuppsats. Vi 
hoppas att ni finner vår uppsats intressant och givande! 

 
Högskolan i Halmstad, Maj 2014 

 

   ___________________________               ___________________________    
               Hannah Claesson                          Erica Johansson 



   

Sammanfattning 

Uppsatsens titel: Fastighetsmäklaren- ett varumärke: En studie om hur fastighetsmäklare 
skapar förtroende hos kunder genom att utveckla sitt personliga varumärke och sin sociala 
kompetens 
 
Uppsatsens nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi 
 
Författare: Hannah Claesson och Erica Johansson  

Handledare: Pia Ulvenblad  

Examinator: Anders Billström 

Nyckelord: Förtroende, personligt varumärke, social kompetens 
 
Problemformulering: Hur skapar fastighetsmäklare förtroende hos kunder genom sitt 
personliga varumärke och sin sociala kompetens? 

Syfte: Denna studie syftar till att beskriva och skapa en förståelse för hur fastighetsmäklare 
bygger upp förtroende genom sitt personliga varumärke och sin sociala kompetens, utifrån 
fastighetsmäklarens perspektiv. 

Metod: I denna studie har vi valt en kvalitativ metod samt en abduktiv ansats. Vi har samlat 
in vårt empiriska material genom besöksintervjuer. 

Resultat: Vi har i denna studie kommit fram till att fastighetsmäklaren skapar förtroende i 
olika situationer, vilket leder till kundnöjdhet och rekommendationer. Detta gör att 
fastighetsmäklarens personliga varumärke stärks och ett förtroende för fastighetsmäklaren 
byggs upp hos de som fått rekommendationen. Vi har genom vår undersökning också 
kompletterat tidigare forskning med begreppet återkoppling eftersom våra respondenter anser 
att detta är av mycket stor betydelse för att skapa förtroende.  

 

  



   

Abstract 
 

Title: The real estate agent - a brand: A study of how realtors building trust with costumers 
by their personal brand and their social skills 

Course: Bachelor dissertation in business administration  
 
Authors: Hannah Claesson and Erica Johansson  
 
Advisor: Pia Ulvenblad 
 
Examiner: Anders Billström  
 
Keywords: Trust, personal brand, social skills 
 
Research question: How do realtors gain the customers’ trust by their personal brand and 
social skills?  

Aim: This study aims to describe and create an understanding of how realtors build trust by 
developing their personal brand and their social skills, based on realtor’s perspective. 

Method: In this study have we chosen a qualitative method and an abductive method. We 
have collected our empirical data through interviews. 

Results: We have in this study concluded that the realtor creates trust in different situations, 
which leads to customer satisfaction and recommendations. This allows the realtors’ personal 
brand is strengthened and confidence in the realtor built up of those who received the 
recommendation. We have, through our investigation also complemented previous research 
with the concept of feedback since our respondents feel this is extremely important for 
building trust.  
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1. Inledning 
__________________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel kommer vi att introducera uppsatsens ämne. Vi inleder med en 
problembakgrund som leder till vår problemdiskussion där vi resonerar oss fram till vår 
problemställning. Vi redogör därefter studiens syfte samt presenterar våra centrala begrepp: 
förtroende, personligt varumärke och social kompetens. Vi avslutar detta kapitel med 
uppsatsens avgränsningar. 
___________________________________________________________________________    
 

1.1 Problembakgrund 
Vi svenskar flyttar i snitt 10-11 gånger under en livstid, av olika anledningar. År 2011 såldes 
sammanlagt ca 144 000 bostäder. I 91 % av alla försäljningar av småhus anlitas en 
fastighetsmäklare. Fastighetsmäklaren förmedlar fastigheter mellan säljare och köpare. 
Fastighetsmäklaren är en neutral part i fastighetsaffären och har som uppgift att sköta 
kontakten mellan säljare och köpare.1 Fastighetsmäklaren ska finnas till hands med 
rådgivning åt båda parter för att de ska känna sig trygga genom hela fastighetsaffären. 
Förutom kunskaper inom ekonomi, juridik och byggteknik krävs därför att mäklaren har en 
god social kompetens. Som fastighetsmäklare är det viktigt att kunna bygga upp ett förtroende 
och skapa långsiktiga relationer med såväl köpare som säljare (Mäklarsamfundet, 2013). 
Även Grauers, Rosén och Tegelberg (2011) menar på att fastighetsmäklaren måste kunna 
bygga upp förtroende för både säljare, köpare och spekulanter för att lyckas. 
 
Det blir allt hårdare konkurrens inom fastighetsmäklarbranschen. På 10 år har antalet 
fastighetsmäklare ökat med hela 50 %. År 2000 såldes i genomsnitt 29 objekt per mäklare. 11 
år senare ligger den genomsnittliga siffran på 23 objekt per mäklare. (Mäklarsamfundet, 
2013). Ökad konkurrens har gjort det ännu viktigare att ha ett personligt varumärke (O’Brien, 
2005).   
 
Många ser ett varumärke som en logotyp medan andra tänker på de värderingar och budskap 
som varumärket associeras med (Jingryd & Segergren, 2012). Keller (1998) skriver att ett 
varumärke är det som utmärker en produkt eller tjänst från konkurrenter genom ett namn, 
tecken eller symbol. Författaren anser dock att symbolen endast är det som gör att vi med ögat 
kan se skillnad mellan olika företag och produkter och menar på att det är vad omvärlden 
förknippar med varumärket som är av största betydelse. Det som ger varumärket ett värde är 
alltså konsumentens upplevelse av varumärket. Författaren menar vidare att det därför är 
viktigt att varumärket laddas med de värderingar och känslor som företaget eller produkten 
förknippas med så att rätt budskap sänds ut till omvärlden (ibid.).  

Begreppet varumärke har gått från att omfatta endast produkter och företag till att omfatta 
länder, idrottslag, som t ex Manchester United och enskilda individer (Harris & Rae, 2011). 

                                                           
1 För en förklaring av begrepp som rör fastighetsmäklaren och förmedlingsprocessen se bilaga 1 
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Även Rampersad (2008) skriver om detta och menar på att varumärken inte längre bara är för 
företag. Han anser att det personliga varumärket har blivit viktigare än företagets varumärke 
eftersom vi lättare bygger upp ett förtroende för personer än företag. I dagens samhälle är ett 
personligt varumärke nyckeln till framgång (ibid.). Sedan slutet av 1990-talet har personal 
branding blivit allt mer populärt (Ifan, 2005). Rampersad (2008) skriver att ditt personliga 
varumärke är sammanfattningen av alla förväntningar, bilder och uppfattningar det skapar i 
medvetandet hos andra när de ser eller hör ditt namn. Tiger Woods, Operah Winfrey och Bill 
Gates är exempel på personer med starka personliga varumärken (ibid.).  

Personligt varumärke är ett begrepp som har kommit på senare år men kan enligt Robild 
(2007) jämföras med ”etos” som användes i det antika Grekland. Etos är ”hjärtat” i retoriken. 
Hon menar på att den enda skillnaden är att retorikerna bygger upp ett etos för en viss 
situation medan det personliga varumärket varar under en längre tid. Werner Runebjörk 
(2006) förtydligar detta och menar på att ett starkt personligt varumärke byggs upp genom att 
etablera ett starkt etos i många olika situationer.  
 
Det är när konsumenten ska välja fastighetsmäklare som det personliga varumärket blir 
betydelsefullt. Enligt Montoya och Vandehey (2009) är det viktigt att människor som arbetar 
inom tjänsteföretag har ett personligt varumärke och nämner då fastighetsmäklare som 
exempel. Mäklarsamfundet (2005) förtydligar detta och menar på att en fastighetsmäklare inte 
säljer hus, utan en tjänst att förmedla en fastighet. Jingryd och Segergren (2012) anser att det 
inom fastighetsmäklarbranschen först och främst är fastighetsmäklarens personliga varumärke 
som är av betydelse eftersom det framförallt är den individuella fastighetsmäklarens tjänster 
konsumenten köper, även om det underlättar om företaget har ett starkt varumärke. Därför är 
det för fastighetsmäklaren mycket viktigt att bry sig om sitt personliga varumärke (ibid.).  
 
En studie har visat att rekommendationer från andra, så kallat word-of-mouth, är av största 
betydelse vid konsumentens val av fastighetsmäklare och handlar alltså om 
fastighetsmäklarens rykte (Mäklarsamfundet, 2005). Enligt Jingryd och Segergren (2012) kan 
en duktig mäklare i princip leva på sina rekommendationer. Rampersad (2008) skriver att det 
är viktigt att ha ett gott professionellt rykte eller varumärke i dagens IT-samhälle.  
 
Ett personligt varumärke kan göra att du blir unik i andras ögon och du får en möjlighet att 
sticka ut från mängden (Harris & Rae, 2011). Hines (2004) anser att det personliga 
varumärket handlar om att lära känna dig själv, vad du är bra på och kommunicera detta till 
konsumenten. Jingryd och Segergren (2012) skriver att en fastighetsmäklare kan ställa sig 
frågorna: Vem är jag? Vad står jag för? Vad vill jag? Fastighetsmäklaren måste vara tydlig 
med sina värderingar, vara kunnig inom sitt område och veta hur denne ska sälja sin tjänst för 
att skapa förtroende hos konsumenten (ibid.). ”En mäklare som inte vet vad som krävs för att 
ladda ett varumärke, som tror att det räcker med att ha en grafisk profil och snygg logotyp, 
kan ha svårt att hävda sig gentemot konkurrenter som arbetar mer aktivt med sitt varumärke” 
(Jingryd & Segergren, 2012, s. 113).  
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1.2 Problemdiskussion 
Tidigare forskning har främst fokuserat på hur ett personligt varumärke byggs upp (Bence, 
2008; Hines, 2004; Ifan, 2005; Montoya & Vandehey, 2009; Rampersad, 2008). Barnes 
(2008) behandlar varumärkets betydelse i jobbsökandet. Harris och Rae (2008) redogör hur 
ett personligt varumärke kan byggas upp med hjälp av sociala medier som t ex, Facebook, 
Linkedin och My space. Däremot är forskningen vad gäller hur fastighetsmäklare arbetar med 
sitt personliga varumärke begränsad. Vi har inte hittat någon vetenskaplig forskning som 
behandlar fastighetsmäklarens personliga varumärke. Då vi upplever att det personliga 
varumärket är extremt viktigt som fastighetsmäklare anser vi att det finns en forskningslucka 
inom detta område.  

Flera författare nämner också att social kompetens är viktigt för det personliga varumärket 
(Gad, 2000; Montoya & Vandehey, 2009; Rampersad, 2008). Dock är det endast Gad (2000) 
som behandlar social kompetens. Även om han inte definierar vad social kompetens är kan vi 
ändå se att detta ingår i hans personliga varumärkesmodell i den sociala och den mentala 
dimensionen. Tidigare forskning har visat att social kompetens är av stor betydelse för en 
framgångsrik karriär (Beagrie, 2004; Fragoulis & Phillips, 2011). Det finns forskning om 
social kompetens i en mängd olika sammanhang. Forskningen behandlar allt från social 
kompetens i anknytning med ledarskap (Prakash, 2013; Riggio, 2011; Riggio & Reichard, 
2008) till utveckling av social kompetens i skolan (Docksai, 2010). Dock har vi inte hittat 
några studier som behandlar det personliga varumärket i samband med social kompetens, vi 
anser därför att det behövs mer forskning inom detta.    
 
1.3 Problemställning 
 
Hur skapar fastighetsmäklare förtroende hos kunder genom att sitt personliga varumärke 
och sin sociala kompetens?  

1.4 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att beskriva och skapa en förståelse för hur 
fastighetsmäklare bygger upp förtroende genom sitt personliga varumärke och sin sociala 
kompetens.   
 
1.5 Centrala begrepp 
 
Förtroende – Tron på att en persons ord eller löfte är tillförlitligt och att denna person 
kommer att uppfylla hans/hennes åtaganden i relationen (Ozanne & Schurr, 1985). 

Personligt Varumärke – Ditt personliga varumärke ska representera din personlighet, dina 
värderingar och din kompetens samt förmedla vad som gör dig unik jämfört med dina 
konkurrenter (Montoya & Vandehey, 2009).  

Social kompetens – Förmågan att fungera i relationer, vara lyhörd och samspela med andra 
människor (Persson, 2000). 
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1.6 Avgränsningar 
I denna studie har vi valt att fokusera på fastighetsmäklarens personliga varumärke och inte 
företagets varumärke. Ditt personliga varumärke kan ses utifrån två olika perspektiv, dels hur 
andra upplever dig men också hur du tänker och agerar för att stärka ditt personliga 
varumärke. Vi har i denna studie valt att utgå från fastighetsmäklarens perspektiv då vi främst 
är intresserade av hur fastighetsmäklare tänker, vad de tycker är viktigt och hur de arbetar.  
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2. Teoretisk referensram 
___________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera den teori som ligger till grund för vår empiriska 
studie. Vi inleder kapitlet med att beskriva fastighetsmäklaren och förmedlingsprocessen. 
Därefter redogör vi de teorier som är relevanta för våra centrala begrepp: förtroende, 
personligt varumärke och social kompetens. Kapitlet avslutas med vår egenkomponerade 
analysmodell. Vi vill förtydliga att vi i denna studie menar säljaren när vi skriver kund. Den 
andra parten benämner vi spekulant innan kontraktsskrivningen och därefter köpare. 
___________________________________________________________________________ 

2.1 Fastighetsmäklarens roll 
Fastighetsmäklaren förmedlar fastigheter mellan säljare och köpare. Fastighetsmäklaren är en 
neutral part i fastighetsaffären och har som uppgift att sköta kontakten mellan säljare och 
köpare. Fastighetsmäklaren ska finnas till hands med rådgivning åt båda parter för att de ska 
känna sig trygga genom hela fastighetsaffären (Mäklarsamfundet, 2013). 

Fastighetsmäklare är verksamma inom tjänstebranschen (Chiang & YU, 2009). 
Mäklarsamfundet (2005) förtydligar detta och menar på att fastighetsmäklare inte säljer hus, 
utan en tjänst att förmedla en fastighet. Tjänsten som fastighetsmäklaren säljer omfattar 
fördjupad kompetens inom bland annat byggnadsteknik, ekonomi, juridik, marknadsföring 
och säljteknik. De ska ge förädlad information och kontrollera risk (ibid.). Kärntjänsten är 
densamma i olika mäklarföretag, dock kan det finnas stora skillnader i hur tjänsten utformas 
och marknadsförs. Anledningen till att anlita en fastighetsmäklare, istället för att sälja själv, är 
att denne skapar ett mervärde. Det kan t ex vara att fastighetsmäklaren lyckas sälja fastigheten 
till ett högre pris eller att affären går snabbare. Detta mervärde överstiger då kostnaderna. För 
köparen kan mervärdet vara att fastighetsmäklaren snabbt hittar ett objekt som uppfyller 
köparens krav (Lundström, 2011).    

Det är också viktigt att komma ihåg att det är en sällanköpstjänst (Fastighetsnytt 2008). Enligt 
Lundström (2011) är bostaden hushållets största kapitaltillgång. Chiang och Yu (2009) skriver 
att ett bostadsköp ofta är det största finansiella beslutet människor ställs inför under sin 
livstid. Därför spelar fastighetsmäklaren en stor roll i denna situation för att ge information till 
fastighetsköparna (ibid.).   

2.2 Förmedlingsprocessen 
Förmedlingsprocessen består i stora drag av tre delar; intag, försäljning och avslut 
(Lundström, 2011). Intaget är det första besöket som fastighetsmäklaren gör hos säljaren 
(Grauers, Rosén & Tegelberg, 2011). Innan fastighetsmäklaren besöker säljaren måste 
fastighetsmäklaren skaffa information om fastigheten (Mäklarsamfundet 2005). Enligt 
Lundström (2011) hämtas informationen från olika offentliga register som beskriver 
fastigheten och dess omgivning.    

Första gången fastighetsmäklaren träffar säljaren ska denne marknadsföra sig själv och sin 
tjänst. Fastighetsmäklaren ska presentera hur processen kommer att gå till, vilka olika 
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moment som ingår och hur arbetet kommer att läggas upp. För att fastighetsmäklaren ska få 
en uppfattning om fastighetens skick går fastighetsmäklaren och säljaren tillsammans igenom 
fastigheten och en värdering görs (Mäklarsamfundet, 2005). Väljer säljaren att anlita 
fastighetsmäklaren upprättas ett förmedlingsuppdrag (Grauers et al. 2011). Jingryd och 
Segergren (2012) betraktar intaget som försäljningens höjdpunkt. Det första intrycket lägger 
grunden för hur säljaren kommer att uppfatta fastighetsmäklaren (ibid.).  

När förmedlingsuppdraget är påskrivet går fastighetsmäklare och säljare igenom planeringen 
inför processen samt upprättar en marknadsföringsplan. Marknadsföring kan ske genom till 
exempel annonser via internet, tidningar och skyltfönster. Det kan även ske genom 
direktmarknadsföring via ett spekulantregister (Lundström, 2011). 

När objektet marknadsförts påbörjas själva försäljningen. Fastighetsmäklaren anordnar en 
visning av fastigheten (Lundström, 2011). Visningen är till för att spekulanter ska få uppleva 
bostaden. För fastighetsmäklaren är visningen viktig då det är en stor möjlighet att utöka sin 
kundkrets. De som är spekulanter på en visning kanske i sin tur äger en bostad som de vill 
sälja. Word-of-mouth är betydelsefull för en fastighetsmäklares marknadsföring och därför är 
det viktigt att göra ett bra intryck på visningar inför framtida uppdrag (Mäklarsamfundet, 
2005). 

Efter visningen avgörs vem som får köpa fastigheten, ofta genom en budgivning. När detta är 
klart upprättas ett köpekontrakt mellan säljare och köpare (Mäklarsamfundet, 2005). Därefter 
sker ett avslut och köparen tillträder fastigheten (Lundström, 2011). 

Även om förmedlingsuppdraget är klart, köpekontraktet påskrivet och den nya köparen har 
flyttat in i fastigheten är inte kundrelationen avslutad. För att fastighetsmäklaren ska utvecklas 
i sin yrkesroll är det viktigt att göra en utvärdering efter avslutad förmedlingsprocess. En 
utvärdering bör också göras för att fastighetsmäklaren ska få chans att kompensera en 
missnöjd kund. Detta är viktigt för att inte kunden ska prata illa om fastighetsmäklaren till 
andra (Jingryd och Segergren, 2012). 

2.3 Förtroendeskapande faktorer 
I det mänskliga samspelet är förtroende av stor betydelse (Herlitz, 2007). Förtroende kan 
definieras på många olika sätt. Schurr och Ozanne (1985) definierar förtroende som tron på att 
en persons ord eller löfte är tillförlitligt och att denna person kommer att uppfylla hans/hennes 
åtaganden i relationen. 

För säljare är det viktigt att veta hur förtroende hos en kund skapas och hur det påverkar 
relationen (Brower, Richardson & Swan, 1999). Roulac (1999) beskriver några faktorer som 
skapar förtroende. Dessa är professionalism, passion, engagemang, kompetens, erfarenhet, 
äkthet, tillförlitlighet, lyhördhet och emotionell intelligens (ibid.).  

2.3.1 Kompetens 
Personer litar mer på de som uppfattas som professionella. Professionella personer kan 
behärska sina områden bättre. De utstrålar förtroende, kontinuitet, engagemang och 
kompetens i det de gör och på sättet de gör det. De har mer erfarenhet och kan därigenom 
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förmedla budskapet att de räknar med att fortsätta på samma sätt under en längre tid (Roulac, 
1999). Werner Runebjörk (2006) menar på att vi vänder oss till personer med expertkunskap 
när vi vill fatta ett välinformerat beslut. Då vill vi ta hjälp av personer som har en formell 
kompetens, som till exempel ekonomer, läkare eller miljöexperter (ibid.). Det är viktigt att en 
säljare har kunskap inom sitt område (Roulac, 1999).  Enligt Harrisson (2003) handlar 
kompetens även om att förstå kundernas behov och att bemöta deras krav.  

De personer som uppfattas ha lång erfarenhet, både livserfarenhet och arbetserfarenhet, 
uppfattas mer pålitliga än de som har mindre erfarenhet. Genom att ha upplevt olika 
situationer och sett saker från olika perspektiv kan en person göra en bedömning som är mer 
pålitlig än den bedömning en person med begränsad erfarenhet gör (Roulac, 1999).  

 2.3.2 Engagemang och passion 
Engagemang skapar förtroende. Engagemang innebär att en person är involverad i uppgiften 
och visar att han/hon gör sitt bästa för att resultatet ska bli så bra som möjligt (Roulac, 1999).   

Passion föder förtroende. De personer som brinner för det de gör, är entusiastiska, positiva 
och visar att de bryr sig, är mer pålitliga än de som är mindre emotionellt engagerade i sitt 
arbete (Roulac, 1999). Frykman och Sandin (2011) skriver att personer som har passion för 
sitt arbete skapar uppmärksamhet och attraherar andra. Det bästa sättet för en säljare att locka 
kunder är att säljaren visar att han/hon brinner för sitt yrke (ibid.).  

2.3.3 Tillförlitlighet och äkthet 
Tillförlitlighet är grundläggande för förtroendet. Tillförlitlighet handlar om att få människor 
att lita på oss. Tillförlitlighet uppnås genom positiva erfarenheter kopplat till en person. 
Faktorer som gör att tillförlitligheten minskar kan vara att en person inte håller tiden eller 
brister i kvalitén (Roulac, 1999).  
 
Äkthet är integrerat med förtroende. De människor som är äkta lever som de lär och beter sig 
på ett sätt som överensstämmer med deras värderingar och normer. För att vara äkta är det 
också viktigt att vara konsekvent i sitt beteende över tiden. De personer som är äkta är ärliga 
angående sina prestationer och framgångar såväl som sina misslyckanden, fel och brister 
(Roulac, 1999).  

2.3.4 Kommunikation 
Kommunikation är en viktig faktor för att skapa förtroende (Harrisson, 2003). Författaren 
anser att kommunikation är utbyte av information. Det är viktigt att hålla en öppen dialog med 
kunden och att hålla kunden uppdaterad med information. Det är även av stor vikt att lyssna 
till kundens problem och försöka hitta en lösning (ibid.). Även Roulac (1999) menar på att det 
är viktigt att lyssna på kunden för att bygga upp ett förtroende. För att skapa förtroende i en 
kundrelation är det viktigt att behandla den enskilda kunden efter dennes behov istället för att 
se alla kunder på samma sätt (ibid.).  
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2.4 Personligt Varumärke 
 
2.4.1 Från företag till enskilda individer 
Begreppet varumärke har gått från att omfatta endast produkter och företag till att omfatta 
länder, idrottslag, som t ex Manchester United och enskilda individer (Harris & Ray, 2011). 
Även Rampersad (2008) skriver om detta och menar på att varumärken inte längre bara är för 
företag. Enligt Peters (1997) är vi människor ett varumärke precis som Nike, Coca-cola och 
Body-shop. Rampersad (2008) anser att personligt varumärke har blivit viktigare än företagets 
varumärke eftersom vi lättare bygger upp ett förtroende för personer än företag och i dagens 
samhälle är ett personligt varumärke nyckeln till framgång. Montoya och Vandehey (2009) 
visar på att det personliga varumärket är särskilt viktigt för personer som är verksamma inom 
tjänsteföretag och nämner fastighetsmäklare som exempel. Jingryd och Segergren (2012) 
skriver att det inom fastighetsmäklarbranschen först och främst är fastighetsmäklarens 
personliga varumärke som är av betydelse eftersom det framförallt är den individuella 
fastighetsmäklarens tjänster konsumenten köper, även om det underlättar om företaget har ett 
starkt varumärke. 

Det personliga varumärket har blivit allt viktigare eftersom vår ekonomi har gått från att 
drivas av tillverkning av produkter till tjänster. Nu ser kundernas inköpsstrategi annorlunda 
ut, vi är överbelastade med information och konkurrensen har hårdnat (O´Brien, 2005).  
 
2.4.2 Vad är ett personligt varumärke? 
Ditt personliga varumärke ska vara en tydlig och övertygande bild av dig som representerar 
din personlighet, dina värderingar och din kompetens. Ditt varumärke ska även förmedla vad 
som gör dig unik bland dina konkurrenter (Montoya & Vandehey, 2009). Även Harris och 
Rae (2011) anser att det är genom det personliga varumärket du får möjlighet att sticka ut från 
mängden. Rampersad (2008) förtydligar detta och skriver att det är dina egenskaper och 
värderingar som utmärker dig. Utan ett personligt varumärke är du bara en i mängden (ibid). 
Det som gör dig unik gör dig framgångsrik (Arida & Dixson, 2007). 

Allt du gör påverkar ditt personliga varumärke. Hur du går, pratar och klär dig. Vad du har för 
utbildning, yrke, hur du behandlar kunder och om du håller dina löften (Montoya & 
Vandehey, 2009).  
 
Det är viktigt att ett personligt varumärke är äkta. Det är dig andra vill jobba med och inte 
med någon du låtsats vara (Montoya & Vandehey, 2009). Rampersad (2008) menar även han 
att ett personligt varumärke måste vara äkta och inte bara ett sätt att marknadsföra dig själv. 
Ju mer äkta du är desto snabbare byggs ett förtroende upp (ibid.). Din uppgift är att ta reda på 
dina kunders behov och anpassa dessa behov med dina egna unika styrkor, därför blir det 
svårt om du låtsas vara någon du egentligen inte är (Bence, 2008). Montoya och Vandehey 
(2009) anser att det personliga varumärket också är ett löfte. Det innebär att du måste leva upp 
till de förväntningar som associeras med ditt varumärke (ibid.).  
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2.4.3 För- och nackdelar med ett starkt personligt varumärke 
Det finns många fördelar med att ha ett starkt personligt varumärke. Ett starkt personligt 
varumärke gör att andra uppfattar vem du är, vad du står för och vad som utmärker dig. Det 
gör också att andra vet vad du kan tillföra och vad de kan förvänta sig av dig. Ett starkt 
personligt varumärke gör att andra kommer ihåg vem du är. Det gör dig unik och därmed 
bättre än konkurrenterna på marknaden (Rampersad, 2008). Genom att ha ett starkt personligt 
varumärke kommer det bli lättare att skaffa nya kunder samt öka priserna och därmed 
inkomsten. Det kommer även hjälpa dig att skapa kundnöjdhet som leder till 
rekommendationer (Montoya & Vandehey, 2009).  

Det finns även nackdelar med ett personligt varumärke eftersom dåliga handlingar påverkar 
det personliga varumärket negativt. Det är viktigt att tänka på att ditt personliga varumärke 
byggs upp hela tiden, dygnet runt. Du måste konstant tänka innan du handlar. Likväl som ditt 
personliga varumärke blir starkare av vissa beteenden kan det försämras av andra. Du måste 
tänka på att även det du gör utanför ditt arbete påverkar ditt varumärke, till exempel om någon 
ser att du dricker för mycket alkohol på den lokala puben (Bence, 2008). 

2.4.4 Word of mouth 
Word-of-mouth är den absolut bästa marknadsföringen av ditt personliga varumärke. Det är 
vad dina kunder, kollegor och vänner säger om dig som avgör hur du uppfattas på marknaden. 
Det bästa sättet att bygga upp ditt varumärke är att vårda dina kontakter (Peters, 1997). En 
studie har visat att rekommendationer från andra, så kallat word-of-mouth, är av största 
betydelse vid konsumentens val av fastighetsmäklare (Mäklarsamfundet, 2005). Jingryd och 
Segergren (2012) skriver att en duktig fastighetsmäklare i princip kan leva på sina 
rekommendationer.   

2.4.5 Positionering och specialisering 
Positionering är en viktig del av personal brandig. Positionering innebär att du skapar en plats 
i konsumentens medvetande. Genom positionering får du övertaget på en del av marknaden 
genom att målgruppen identifierar dig med en viss produkt eller tjänst. Författarna skiljer på 
positionering och specialisering och menar att specialisering är den tjänst och det värde du 
tillför medan positioneringen främst handlar om vilka känslor ditt personliga varumärke 
väcker i andras sinnen. Specialisering handlar mer om hur du förhåller dig till dina 
konkurrenter (Montoya & Vandehey, 2009). 
 
2.4.6 Sociala nätverk 
Dagens samhälle har insett hur viktig användningen av sociala medier är för att kontrollera 
det personliga varumärket. Genom nya applikationer har människor möjlighet att utveckla 
sina profiler, hantera sina personliga varumärken och även sprida sina idéer på internet via 
mikroinlägg, diskussioner och bloggar. I och med internets tillväxt har webbplatserna 
utformats till en betydelsefull plattform där människor kan uttrycka sig själva och dessutom 
lära sig mer om andra människor (Labrecque, Markos & Milne, 2011). Harris och Rae (2011) 
beskriver även att genom att aktivt närvara på sociala medier får människor en möjlighet att 
utveckla sitt personliga varumärke i den utsträckning som de själva vill (ibid.). Många 
människor använder sig av nätverk så som Twitter, Facebook och LinkedIn där de spenderar 
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mycket tid. Dessa nätverk används för att kommunicera med kollegor och vänner men också 
som ett verktyg för att utveckla ett personligt varumärke som kan sticka ut i mängden 
(Doherty, 2010).  

2.4.7 Värderingar  
Ditt personliga varumärke ska förmedla vad du står för (Montoya & Vandehey, 2009). 
Rampersad (2008) menar på att dina värderingar är en viktig del av ditt personliga varumärke. 
Dina värderingar styr ditt liv; hur du tänker, hur du känner och hur du agerar. När ditt 
beteende och dina tankar reflekterar dina värderingar påverkar detta din relation, både med 
dig själv och med andra, positivt (ibid.). Werner Runebjörk (2006) anser att en värdering är 
hur du bedömer något på en skala; om någonting är bra eller dåligt, viktigt eller oviktigt, rätt 
eller fel. Hon anser att värderingar är svåra att beskriva eftersom de ofta är omedvetna (ibid.). 

Det är skillnad på vad vi värderar på pappret och vad vi egentligen prioriterar. I teorin har vi 
ofta klara uppfattningar om vad som är rätt och fel medan vi i praktiken agerar annorlunda. 
Det är de val vi gör i verkligheten som speglar våra sanna värderingar. Genom det vi säger 
kan vi bygga upp ett förtroende för andra, men vi kan likaså förstöra det genom våra 
handlingar (Werner Runebjörk, 2006). Jingryd och Segergren (2012) styrker detta och menar 
på att fastighetsmäklaren måste vara säker på sina värderingar innan denne kan påstå ha hög 
servicegrad. Är fastighetsmäklaren osäker på sina värderingar kan det leda till att denne säger 
en sak men gör en annan (ibid.). För att utveckla ditt personliga varumärke är det därför 
viktigt att du reflekterar över vad du står för (Werner Runebjörk, 2006).  
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2.5 Brand mind space 

Personal brand mind space är en varumärkesmodell som inkluderar personliga varumärken. 
Modellen kan appliceras på både produkter och individer. Modellen består av fyra olika 
dimensioner som alla är lika viktiga för att utveckla ett personligt varumärke. De olika 
dimensionerna är: den funktionella, den sociala, den mentala och den spirituella. Modellen 
syftar till att beskriva hur en individ uppfattas av andra. Idén om att det endast är i människors 
sinne som varumärken existerar, utgör grunden i modellen (Gad, 2000). 
 

 

Figur 1. Varumärkesmodell (Gad, 2000, s.166) 

2.5.1 Den funktionella dimensionen 
Den funktionella dimensionen beskriver Gad (2000) som den mest traditionella delen av ditt 
personliga varumärke. Den handlar om hur du vill att andra ska uppfatta dig och vad du har 
som inte andra har. Det är viktigt att du skiljer på andras bild av dig och det du faktiskt gör. 
Det har ingen betydelse för ditt personliga varumärke om du har egenskaper som du inte kan 
kommunicera till andra. Den funktionella sidan av din upplevda personlighet har att göra med 
din talang, utbildning och dina erfarenheter. Visa vem du är, vad du kan bidra med och vad 
som utmärker dig. Den funktionella dimensionen handlar först och främst om vad du presterar 
i arbetslivet men det kan också vara vad du presterar på golfklubben eller hemma i familjen. 
Exempel på personer med starka funktionella dimensioner är advokater, läkare och 
specialister inom IT (ibid.).          
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2.5.2 Den sociala dimensionen 
En stor del av utvecklingen av ditt personliga varumärke handlar om att vara en förebild för 
andra. Den sociala dimensionen innefattar din sociala kompetens och din förmåga att 
organisera och leda människor. En naturligt social person med karisma, som är intressant, 
rolig och beundrad av andra har en stark social dimension. Exempel på personer med starka 
sociala dimensioner är olika typer av ledare i organisationer samt försäljare (Gad, 2000). 

2.5.3 Den mentala dimensionen 
Den mentala dimensionen handlar om att få andra människor att se på saker från andra 
perspektiv och utveckla dem som personer. Personer med starka mentala dimensioner har 
förmågan att skapa kontakt med andra, sätta sig in i andra människors situationer och känna 
empati. Exempel på personer med starka mentala dimensioner är terapeuter av olika slag och 
mentala tränare (Gad, 2000).  

2.5.4 Den spirituella dimensionen 
Den spirituella dimensionen är den som är svårast att tolka. Den spirituella dimensionen 
handlar om att se helheten i livet och förmågan att bidra till allas välfärd och utvecklingen i 
samhället. Exempel på personer som arbetar med detta dagligen är präster, miljöaktivister och 
socialarbete. Dock är det många människor som intresserar sig för detta genom till exempel 
välgörenhet (Gad, 2000).  
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2.6 Varumärkesmodell för fastighetsmäklare 
Jingryd och Segergren (2012) har utvecklat en varumärkesmodell. Denna modell kan även 
tillämpas på fastighetsmäklarens personliga varumärke.  
 

 

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

 
 
Först och främst måste fastighetsmäklaren identifiera sin identitet och värderingar. 
Fastighetsmäklaren måste då fundera kring frågor som: Vem är jag? Vad vill jag? Vad står jag 
för? (Jingryd & Segergren, 2012). 
 
Den första raden i modellen visar fyra grundläggande strategier som fastighetsmäklaren måste 
utforma: relationer, socialt ansvar, kvalitet och visuell kommunikation. Raden därefter visar 
hur dessa strategier kan formuleras och den sista raden visar på de effekter som ett väl utfört 
arbete ger (Jingryd & Segergren, 2012). 

2.6.1 Relationer 
Relationer är den första strategin och handlar om hur fastighetsmäklaren hanterar sina 
relationer, först och främst med kunderna. För att skapa bra relationer med konsumenten är 
det viktigt att ge bra service. Ger fastighetsmäklaren bra service samt vårdar sina 
kundrelationer på ett bra sätt skapar det trygghet för kunderna (Jingryd & Segergren, 2012).  
 
2.6.2 Socialt ansvar 
Den andra strategin är socialt ansvar och handlar om hur individen förhåller sig jämfört med 
andra och vilka ansvar individen har. Denna strategi riktar sig dock främst till företagets 
uppbyggande av varumärke och hur företaget förhåller sig i världen. För många av dagens 
konsumenter är det viktigt att företag tar ett samhällsansvar. Ett företag som bryr sig om 
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samhället ger en konkurrensfördel. Denna typ av marknadskommunikation kallas för CSR 
som står för Corporate Social Responsibility. Ett företag som arbetar aktivt med detta skapar 
förtroende hos konsumenterna (Jingryd & Segergren, 2012). 

2.6.3 Kvalitet 
Kvalitet är den tredje strategin och innefattar fastighetsmäklarens kompetens. För att skapa 
förtroende för kunden måste fastighetsmäklaren vara engagerad, uppdaterad och påläst under 
hela förmedlingsprocessen (Jingryd & Segergren, 2012). Författarna redogör att det är viktigt 
att fastighetsmäklaren påvisar kunskap inom sitt område för att kunden ska få kunna bygga 
upp ett förtroende (ibid.). Montoya och Vandehey (2009) anser också att ditt personliga 
varumärke ska representera din kompetens. Även Gad (2000) tycker att kompetens är viktigt i 
uppbyggandet av ditt personliga varumärke och menar på att kompetens är en blandning 
mellan kunskap och erfarenhet. Jingryd och Segergren (2012) betonar att kunskap inte bara 
omfattar det som ingår i själva tjänsten utan inkluderar även hur fastighetsmäklaren 
kommunicerar och hanterar relationer.     

2.6.4 Visuell kommunikation 
Den fjärde och slutliga strategin är visuell kommunikation. Med hjälp av olika 
marknadsföringsvektyg kan fastighetsmäklaren kommunicera sitt budskap till kunden. Visuell 
kommunikation innebär att fastighetsmäklaren når ut till kunderna utan någon direkt dialog 
(Jingryd & Segergren, 2012).  

Direktreklam är ett verktyg för detta och används av många fastighetsmäklare. Ett exempel är 
att fastighetsmäklaren delar ut lappar i brevlådorna i det område där de sålt ett objekt. Detta är 
ett bra sätt att informera att det finns potentiella köpare för fastigheterna i området. Det kan 
vara andra i området som funderar på att sälja och får de reda på att det finns spekulanter 
finns chansen att de kontaktar fastighetsmäklaren direkt. Det är också ett effektivt sätt att 
presentera både företaget och sig själv (Jingryd & Segergren, 2012).  

Ett annat marknadsföringsvektyg som de flesta fastighetsmäklare använder sig utav är 
annonsering. Objektannons är den typ av annons som den individuella fastighetsmäklaren 
använder sig främst utav. En välutformad objektsannons är viktig för att väcka intresse hos 
köpare men även för att öka chanserna att få in nya objekt. En annons med tydlig och bra 
layout med snygga bilder och som är enkel att läsa gör att mottagaren får ett bra intryck av 
både objektet och fastighetsmäklaren. Andra användbara marknadsföringsvektyg är 
skyltfönster, internet, teve- och radioreklam (Jingryd & Segergren, 2012).   

När fastighetsmäklaren lyckats formulera dessa fyra strategier har ett väldefinierat varumärke 
utvecklats. Fastighetsmäklaren kommer då att vara konsekvent i sina handlingar och kundens 
upplevelse motsvarar dess förväntningar (Jingryd & Segergren, 2012). 

  



     15 

2.7 Social kompetens  
Social kompetens är en avgörande faktor för att skapa och upprätthålla förtroende. De 
personer som visar intresse för andra, som får andra människor att känna sig speciella och 
som visar att de litar på andra uppfattas trovärdiga (Roulac, 1999). Social kompetens utgör en 
stor del av det personliga varumärket (Gad, 2000). Social kompetens är ett svårdefinierat 
begrepp, vilket enligt Persson (2000) beror på att social kompetens är en personlig förmåga 
som skiljer sig åt i olika situationer. Författaren anser att social kompetens kan delas upp i en 
grupp- och en relationsaspekt. Gruppaspekten handlar om förmågan att anpassa sig och 
fungera i en grupp. Relationsaspekten handlar om förmågan att fungera i relationer, vara 
lyhörd och samspela med andra människor. Social kompetens definieras av författaren som 
”individens förmåga att hantera relationer mellan sig själv, de andra och samhället” (Persson, 
2000, s. 146). I relationen med sig själv måste individen ha självinsikt och kunna hantera sina 
känslor. De andra är de personer som vi inte har någon nära relation med. Det kan vara 
personer på arbetet, i skolan eller på någon fest. De andra kan också vara de människor som 
vi träffar på i affären, på gatan eller i väntsalen. Det är i mötet med dessa personer den sociala 
kompetensen är av störst betydelse (ibid.).  

För fastighetsmäklare är social kompetens en viktig kompetens. ”Social kompetens handlar 
framförallt om att känna till normer och regler i olika situationer och att ha en förmåga att 
följa dem utan att förlora sin integritet” (Jingryd & Segergren, 2012, s. 146). Författarna 
betonar dock att det är viktigt att skilja på att ha social kompetens och att vara pratglad (ibid.).  

Social kompetens delas upp i fyra olika delar; social perception, första intrycket, social 
anpassningsförmåga och social uttrycksfullhet (Baron & Tang, 2007).  

2.7.1 Social perception 
Social perception innefattar förmågan att kunna läsa av och förstå andra människor (Baron & 
Tang, 2007). Enligt Avila, Kidwell och McFarland (2007) är denna förmåga viktig för att bli 
en duktig säljare. Social perception innebär att säljaren gör en bedömning av den information 
som kunden sänder ut, både verbalt – det vill säga med ord, och icke verbalt - till exempel 
kroppsspråk och ansiktsuttryck. En säljare som snabbt och noggrant kan läsa av kundens 
känslor kan lättare hitta en effektiv lösning för att uppnå ett önskat resultat (ibid.).   

Empati är en grundläggande förutsättning för att skapa en relation mellan säljare och 
konsument. Det är viktigt att säljaren kan förstå kunden utifrån dennes perspektiv. Empati kan 
ses som en egenskap hos en individ men också som en process där individen tar emot, 
bearbetar och reagerar på signaler från den andra personen (Agartala, Castleberry, Ridnour & 
Shepherd, 2005). Även Jingryd och Segergren (2012) skriver att det är viktigt att en 
fastighetsmäklare kan sätta sig in i andra människors situationer eftersom fastighetsmäklare 
arbetar mycket med kundrelationer. Enligt Albrecht (2004) är empati förmågan att skapa en 
känsla av samhörighet med andra. 

2.7.2 Första intrycket  
Förmågan att göra ett bra första intryck är en viktig del av den sociala kompetensen. Det 
första intrycket omfattar två delar; inställsamhet och personlig marknadsföring. Inställsamhet 
handlar om det vi gör för att få andra att tycka om och acceptera oss. Personlig 
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marknadsföring innebär att presentera sina kunskaper och erfarenheter på ett bra sätt (Baron 
& Tang, 2007). Brooks (2002) skriver att många säljare glömmer bort hur viktigt det första 
intrycket är. Första intrycket kan vara avgörande för om försäljningen blir av eller ej (ibid.). 
Det första intrycket kan vara av så stor betydelse att de 30 första sekunderna är avgörande för 
hela affären (Brooks, 2002; Jingryd & Segergren 2012) Enligt psykologisk forskning är det 
första intrycket av större betydelse än senare upplevelser när vi gör en bedömning av en 
person (Jingryd & Segergren, 2012).  

För att göra ett bra intryck måste säljaren påvisa självsäkerhet. För att kunden ska tro på det 
säljaren säger måste säljaren även tro på sig själv. Som säljare är det också viktigt att tänka på 
utseendet och se fräsch ut. Om säljaren kommer med ett leende på läpparna skapas en positiv 
stämning. Det är viktigt att säljaren tidigt visar intresse för kunden för att på så sätt visa att 
säljaren vill hjälpa kunden att uppfylla dennes behov och önskemål (Brooks, 2002).     

Jingryd och Segergren (2012) diskuterar fastighetsmäklarens första intryck och menar på att 
det är av stor betydelse eftersom det är då kunden bildar sig en uppfattning om 
fastighetsmäklaren. Författarna skiljer på en vanlig, ömsesidig relation och en säljsituation. I 
en ömsesidig relation ska båda parter få lika mycket uppmärksamhet. I en säljsituation måste 
fastighetsmäklaren fokusera på kunden och lyssna på dennes behov. Att vara trevlig, visa 
uppskattning och vara väl påläst är bra förutsättningar för ett bra första intryck som 
fastighetsmäklare (ibid.).    

2.7.3 Social anpassningsförmåga 
Social anpassningsförmåga innebär att kunna anpassa sig efter olika situationer och 
människor med olika bakgrunder och personligheter (Baron & Tang, 2007). Enligt Albrecht 
(2004) måste människan förstå den sociala situationen och anpassa sitt beteende därefter.   

2.7.4 Social uttrycksfullhet 
Social uttrycksfullhet handlar om förmågan att kunna uttrycka känslor och reaktioner på ett 
tydligt sätt som andra lätt kan uppfatta, vilket är viktigt för att kunna påverka andra (Baron & 
Tang, 2007). Även Albrecht (2004) menar på att det är viktigt att kunna uttrycka sig tydligt 
och använda språket effektivt för att kunna övertyga andra.    

2.7.5 Att lyssna effektivt 
Förmågan att lyssna är en av de mest grundläggande delarna inom social kompetens (Comet 
& Drollinger, 2013). Författarna anser att en säljare måsta vara en effektiv lyssnare för att 
skapa relationer. När säljaren lyssnar på vad kunden har för behov och kommer med kreativa 
lösningar stärks relationen. När kunden upplever att säljaren lyssnar skapar kunden också ett 
förtroende för säljaren, vilket indirekt leder till ökad kundtillfredsställelse. Upplever kunden 
att säljaren är ärlig och uppriktig kommer kunden sannerligen vara nöjd med kontakten med 
säljaren (ibid.).     

Att lyssna är en färdighet som kan och bör utvecklas kontinuerligt. För att bli en bra lyssnare 
måste säljaren kunna känna av personen som pratar, utvärdera vad han eller hon säger och 
svara på det (Comer & Drollinger, 2013).  
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2.8 Analysmodell  
Utifrån vår teoretiska referensram har vi arbetat fram vår analysmodell. Vi har främst utgått 
från Gads (2000) personliga varumärkesmodell ”Brand mind space” och Jingryd och 
Segergrens (2012) varumärkesmodell för fastighetsmäklare. Det personliga varumärket 
innefattar värderingar, relationer, visuell kommunikation och kvalitet. Tillsammans med 
social kompetens skapar dessa faktorer förtroende. Vi har kommit fram till fyra teman som vi 
ska fokusera på. Dessa är förtroende, social kompetens, värderingar och marknadsföring.     

Vi vill i vår studie undersöka hur fastighetsmäklare bygger förtroende hos kunder genom det 
personliga varumärket utifrån kategorierna social kompetens, värderingar och 
marknadsföring. Vi valde att ha förtroende som ett tema då vi ville undersöka andra 
förtroendeskapande faktorer som i sin tur leder till att det personliga varumärket stärks. På så 
sätt kunde vi också inkludera kategorin kvalitet i Jingryd och Segergrens (2012) modell som 
handlar om kompetens, vilket är viktigt för att bygga förtroende (Jingryd & Segergren, 2012; 
Roulac, 1999). 

Utifrån den sociala och den mentala dimensionen i Gads (2000) modell tillsammans med 
strategin relationer i Jingryd & Segergrens (2012) modell kom vi fram till temat social 
kompetens. Gad (2000) skriver även om förmågan att kunna leda och organisera människor i 
den sociala dimensionen men detta har vi valt att inte studera i vår studie.   

Temat värderingar valde vi att ha med eftersom detta är grundläggande för det personliga 
varumärket (Jingryd & Segergren, 2012; Montoya & Vandehey, 2009; Rampersad, 2008; 
Werner Runebjörk, 2006). Det är våra värderingar som styr hur vi tänker, känner och hur vi 
agerar (Rampersad, 2008).  

Visuell kommunikation är en av fyra strategier för att bygga ett personligt varumärke enligt 
Jingryd och Segergren (2012) och denna kategori utgick vi ifrån när vi skapade temat 
marknadsföring. Vi utökade denna kategori genom att inkludera sociala medier eftersom 
forskningen visar att detta är ett bra verktyg för att marknadsföra det personliga varumärket 
(Doherty, 2010; Harris & Rae, 2011; Labrecque, Markos & Milne, 2011). Därutöver 
kompletterade vi temat ytterligare genom att tillägga word of mouth som enligt Peters (1997) 
är den bästa marknadsföringen av ditt personliga varumärke och enligt Mäklarsamfundet 
(2005) den viktigaste faktorn när kunden väljer fastighetsmäklare.  

Den spirituella dimensionen i Gads (2000) modell och kategorin socialt ansvar i Jingryd och 
Segergrens (2012) modell har vi valt att inte behandla i vår uppsats. Detta beslut har vi tagit 
eftersom den enskilda fastighetsmäklaren i sin yrkesroll inte tar ställning kring sådana frågor 
utan detta ansvarar företaget för.   
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3. Metod 
__________________________________________________________________________________ 
 
I följande kapitel kommer vi att beskriva studiens tillvägagångssätt. Vi kommer att redogöra 
för de olika val som vi gjort under processen och kritiskt granska dessa efter hand. Vi 
kommer att presentera hur vi samlat in vårt material och hur vi har analyserat detta. 
Avslutningsvis för vi en diskussion kring studiens validitet och reliabilitet samt etiska 
överväganden. 
___________________________________________________________________________ 
 
3.1 Övergripande forskningsdesign 
Vårt syfte är att beskriva och skapa en förståelse för hur fastighetsmäklare bygger upp 
förtroende genom sitt personliga varumärke och sin sociala kompetens. Vi började vår 
undersökningsprocess med att söka litteratur till vår teoretiska referensram och på så sätt 
skaffade vi oss en del förväntningar innan vi gick ut i verkligheten. Utifrån vår teoretiska 
referensram konstruerade vi vår intervjuguide. Därefter gick vi ut och samlade in vårt 
empiriska material. Efter att vi genomfört våra intervjuer har vi redigerat materialet i den 
teoretiska referensramen. I vår analys har vi arbetat fram och tillbaka mellan teori och empiri 
för att få en förståelse för vårt problem. Alvesson och Sköldberg (2008) benämner denna 
metod som abduktion och menar på att denna ansats är bra när författaren vill skapa förståelse 
för ett fenomen.   
  
Utifrån vår problemformulering har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Vi ville 
skapa en djupare förståelse för hur fastighetsmäklare går tillväga för att utveckla sitt 
personliga varumärke och valde därför att fokusera på att få en djupare insikt i några få 
enheter. Jacobsen (2002) anser att en kvalitativ metod är bäst att använda när man vill gå på 
djupet och få fram flera olika nyanser, vilket innebär att man lägger fokus på färre enheter.  

3.2 Val av litteratur 
Vi började med att samla in data till vår teoretiska referensram. Denna har vi byggt upp med 
hjälp av artiklar och böcker. Sådan information som andra forskare har samlat in benämner 
Jacobsen (2002) sekundärdata. För att få fram data till vår teoretiska referensram har vi använt 
oss av olika databaser. Vi har främst använt oss av ABI/Inform Global och Google scholar. I 
dessa databaser har vi hittat vetenskapliga artiklar och böcker som behandlar det personliga 
varumärket, social kompetens och förtroende. Några sökord som vi använt oss av är: 
”personal branding”, ”trust”, ”social skills”, ”trust in servicecompany”, ”trust salesperson”, 
”personal brand and social skills” och ”build a personal brand”. Vi har också sökt litteratur 
genom att kolla igenom referenslistor i vetenskapliga artiklar, böcker och andra uppsatser.  

Den vetenskapliga forskningen vad gäller fastighetsmäklarens personliga varumärke har varit 
begränsad. För att få med någon form av litteratur som direkt behandlar fastighetsmäklarens 
personliga varumärke har vi använts oss av boken ”Fastighetsförmedling” som är skriven av 
Ola Jingryd och Lotta Segergren (2012). De har båda arbetat länge med att utbilda 
fastighetsmäklare. Lotta arbetar som kommunikationsstrateg och Ola är universitetsadjunkt 
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och forskare vid Malmö högskola. Vi anser att denna bok varit relevant och viktig att ha med i 
vår referensram, dock är vi medvetna om att det är en konsultbok som inte är vetenskapligt 
granskad. Vi är också medvetna om att tillförlitligheten i vår referensram blir lägre, desto 
färre vetenskapliga artiklar vi använder oss av. På grund av begränsad forskning om 
fastighetsmäklare anser vi att vi har varit tvungna att använda oss av en del böcker för att den 
teoretiska referensramen ska bli komplett. Vi har använt några artiklar om personligt 
varumärke, social kompetens och förtroende som fokuserar på andra områden som till 
exempel entreprenörer. Vi har tagit hänsyn till detta och har noga valt ut de teorier vi använt 
oss av. 

För att öka tillförlitligheten har vi haft som mål att inte använda oss av artiklar och böcker 
som publicerats tidigare än 2000-talet. Dock har vi valt att använda en definition av 
förtroende som publicerades i en artikel 1985. Detta val gjorde vi eftersom det är den 
definition vi har hittat som bäst beskriver hur vi använder ordet förtroende i vår uppsats. 

3.3 Empirisk studie 
Då vi har valt en kvalitativ metod där vi vill gå på djupet och undersöka få enheter har vi 
samlat in vår empiri i form av intervjuer. Jacobsen (2002) skriver att den öppna intervjun 
(telefon- eller besöksintervju) lämpar sig bäst när relativt få enheter undersöks och när vi är 
intresserade av vad den enskilde personen säger. 

3.3.1 Empiriskt urval 
Vi valde att göra denna studie utifrån fastighetsmäklares perspektiv eftersom vi först och 
främst är intresserade av hur fastighetsmäklare tänker och agerar för att bygga förtroende hos 
kunder. Vi har därför valt att samla in vår empiri genom att intervjua fastighetsmäklare från 
olika företag. 

Vi valde att avgränsa oss till fastighetsmäklare som arbetar med bostadsförmedling och är 
verksamma i Halmstad. Vi valde att fokusera på fastighetsmäklare som arbetar med 
bostadsförmedling eftersom de först och främst vänder sig till privatpersoner. Det är också 
fler fastighetsmäklare som arbetar med förmedling av bostäder än förmedling av till exempel 
kommersiella lokaler och vi själva kommer att arbeta med detta när vi är nyregistrerade 
fastighetsmäklare. Vi valde att genomföra vår studie i Halmstad eftersom det finns många 
verksamma mäklarbyråer där och det råder konkurrens om objekten.  

Vi skapade två grupper utifrån erfarenhet. Vi valde att dela in de fastighetsmäklare som har 
varit verksamma fem år eller längre i gruppen lång erfarenhet och de som varit verksamma i 
noll till fyra år i gruppen kort erfarenhet. Vi valde att dela in efter erfarenhet eftersom vi tror 
att fastighetsmäklare med olika lång erfarenhet arbetar lite olika. De kan också ha olika lång 
utbildning och olika innehåll i utbildningen beroende på när de studerade.  

För att få fram fastighetsmäklarföretag i Halmstad sökte vi på Google och valde att ta med de 
sju första företagen som kom upp överst på sidan. Därefter gick vi in på företagens hemsidor 
och kategoriserade alla registrerade fastighetsmäklare som arbetar med bostadsförmedling i 
våra två grupper. Utifrån detta valde vi slumpmässigt tre fastighetsmäklare från respektive 
grupp. Vi valde att göra ett slumpmässigt urval eftersom vi inte hade mer information om 
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personerna i våra grupper och därav hade det ingen betydelse vem i gruppen vi valde. Många 
fastighetsmäklare hade skrivit kort information om sig själva på hemsidan och på så sätt fick 
vi reda på hur lång erfarenhet de har. De som inte hade denna information fick vi fråga om 
erfarenhet när vi ringde och bokade intervjuerna. Att först dela in respondenterna i olika 
grupper och därefter slumpmässigt dra ut ett visst antal personer ur varje grupp innebär enligt 
Jacobsen (2002) att vi får med personer från de grupper som vi anser är relevanta för studien. 
Dock innebär inte detta att urvalet alltid är representativt eftersom vi kan få uppgiftslämnare 
som skiljer sig från majoriteten av gruppen (ibid.). 

Vi bokade intervjuer med tre fastighetsmäklare från respektive grupp. Dock uppstod en 
situation som gjorde att vi fick revidera vår plan. När vi träffade en av våra tänkta 
respondenter hade denne fått förhinder men hade pratat med en kollega som kunde ställa upp 
på en intervju istället. Den nya respondenten hade dock lång erfarenhet, vilket resulterade i att 
vi intervjuade fyra fastighetsmäklare med lång erfarenhet och två med kort. Vi anser att vi 
trots detta kan jämföra respondenterna utifrån erfarenhet i vår analys, även om det inte blir 
lika tydligt som om vi hade haft tre från varje grupp. Vi finner inte att detta medför någon 
större påverkan på vårt slutresultat då vårt huvudfokus inte ligger på att jämföra 
fastighetsmäklarna utifrån sina erfarenheter, därför ser vi inte detta som ett problem. 

Fastighetsmäklare med lång erfarenhet Adrian, Charlie, Douglas, Elsa 
Fastighetsmäklare med kort erfarenhet Beatrice, Felicia 

 

3.3.2 Utformning av intervjuguide 
Vår intervjuguide finns med som bilaga 2. Vi valde att strukturera intervjun såpass mycket att 
vi använde en intervjuguide med teman och frågor i en fast ordningsföljd, detta för att vara 
säkra på att vi får med allt under intervjun. Vi tog med flera frågor som liknade varandra för 
att verkligen få svar på det vi ville. Vi valde att använda frågor med öppna svarsalternativ för 
att respondenterna skulle ge spontana svar och för att vi skulle kunna fånga upp vad de tyckte 
var viktigt.   

Vi utgick från våra teman i vår analysmodell när vi utformade vår intervjuguide. Dessa teman 
är förtroende, marknadsföring, social kompetens och värderingar. För att få fram hur 
fastighetsmäklarna gör för att få kundernas förtroende valde vi att ställa frågor utifrån de olika 
faktorerna som forskningen kommit fram till, som till exempel kompetens, engagemang, 
äkthet och kommunikation. För att ställa frågor kring temat marknadsföring utgick vi från 
Jingryds och Segergrens (2012) kategori visuell kommunikation i deras varumärkesmodell 
och ställa frågor om till exempel annonsering och direktreklam. Vi lade också till en fråga om 
sociala medier eftersom forskningen (Doherty, 2010; Harris & Rae, 2011; Labrecque, Markos 
& Milne, 2011) visar att det är ett bra verktyg för att marknadsföra det personliga varumärket. 
För att utforma frågor om social kompetens utgick vi från teorierna i avsnittet om social 
kompetens, kategorin relationer i Jingryds och Segergrens (2012) varumärkesmodell samt den 
mentala och den sociala dimensionen i Gads (2000) modell. Temat värderingar var 
krångligare att komma på frågor till eftersom det är svårt att ta reda på dessa då de inte alltid 
är medvetna. Vi valde att ställa några frågor kring vilka värderingar fastighetsmäklaren och 
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företaget har och hur dessa återspeglas i arbetet. Vi tror att vi kommer att kunna fånga upp 
respondenternas värderingar under hela intervjun.  

3.3.3 Besöksintervju  
Vi har valt att göra en besöksintervju av fyra anledningar, nämligen (i) tillförlitligheten, (ii) 
närheten, (iii) förtroendet och (iiii) för att kunna ställa många frågor och få utförliga svar. 

Tillförlitligheten blir generellt högre i besöksintervjuer än i telefonintervjuer. 
Telefonintervjuer bör därför användas endast när resurserna är begränsade eller när 
intervjuareffekten kan bli större än vanligt (Jacobsen, 2002). Eftersom våra respondenter 
befinner sig i samma stad blir det inte några extra utgifter. Dessutom skulle det ta lika lång tid 
att genomföra intervjun per telefon. 

Vi anser att vi får en bättre kontakt med våra respondenter när vi träffas än att bara prata över 
telefon, eftersom vi då kan se respondenternas kroppsspråk och ansiktsuttryck. Jacobsen 
(2002) menar på att detta är fördelen med den fysiska intervjun men att detta tvärtom kan vara 
en nackdel eftersom respondenten kan påverkas av intervjuarens uppträdande vilket kan leda 
till att respondenten beter sig annorlunda, vilket kallas intervjuareffekten. Vi är medvetna om 
att intervjuareffekten kan ha påverkat de slutliga svaren. Dock anser vi ändå att vi fick ut mer 
av svaren genom att läsa av respondenterna vilket gör att fördelarna överväger nackdelarna.  

Vi tycker det är lättare att få förtroende från respondenterna vid en besöksintervju. Detta 
tyckte vi var viktigt eftersom många av våra frågor är personliga och kan vara känsliga att 
svara på. Eriksson och Wiederhiem-Paul (2011) och Jacobsen (2002) skriver att en 
besöksintervju är en kontrollerad intervjusituation som kan bygga upp ett förtroende mellan 
intervjuare och respondent, vilket inte är lika enkelt vid en telefonintervju.  

Genom besöksintervjun kunde vi också ställa många frågor och även vissa följdfrågor vid de 
tillfällen vi kände att det behövdes för att få utförliga svar. Enligt Dahmström (2011) är den 
stora fördelen med besöksintervjuer att man både kan ställa förhållandevis fler och 
krångligare frågor än vid andra typer av intervjumetoder. Vidare kan intervjuaren även 
stimulera och stötta respondenten till att svaren blir så kompletta som möjligt. Risken är dock 
att intervjuaren får en tendens att styra svaren (ibid.). Vi har varit medvetna om denna risk när 
vi genomfört våra intervjuer och formulerat våra följdfrågor på ett sådant sätt att vi inte har 
styrt respondenternas svar. Vi har endast ställt följdfrågor för att respondenterna ska 
förtydliga deras svar.  

 ”Besöksintervjuer kan karakteriseras som en dyrbar metod som ibland är nödvändig för att få 
utförliga svar med tillräckligt hög kvalitet”(Dahmström, 2011, s. 99). 

3.3.4 Intervju med fastighetsmäklare 
Vi har intervjuat sex fastighetsmäklare från olika fastighetsbyråer. Vi valde att genomföra 
intervjuerna i cirka en timme. Jacobsen (2002) skriver att den optimala tiden för en intervju är 
mellan en och en och en halv timme. Vi tyckte att en timme räckte för att få den information 
vi behövde, samtidigt som fastighetsmäklarna var villiga att avsätta denna tid.  
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Vi inledde intervjuerna med att presentera oss själva, uppsatsen samt hur respondenternas 
svar kommer att användas, vilket enligt Jacobsen (2002) är ett bra sätt att börja intervjun på. 
Dock berättade vi bara att vi skriver om fastighetsmäklarens personliga varumärke. Vi valde 
att inte berätta mer eftersom vi inte ville påverka respondenternas svar genom att styra in dem 
på olika ämnen. Vi ville att deras svar skulle bli så spontana som möjligt. Jacobsen (2002) 
skriver att avsikten med intervjun då är dold, vilket är bra när en del frågor kan upplevas som 
känsliga. Därefter berättade vi att alla respondenter kommer vara anonyma i studien. Vi 
frågade också om det gick bra att vi spelade in intervjun och förklarade syftet med det. 

Vi fortsatte intervjun med att ställa allmänna frågor som till exempel respondentens ålder, 
utbildning, erfarenhet som fastighetsmäklare och tidigare arbetslivserfarenhet. Detta gjorde vi 
för att få en bild av respondenten samtidigt som vi fick igång samtalet på ett naturligt sätt. I 
början av intervjun valde vi att ha några öppna frågor för att få fånga upp vad respondenten 
tyckte var viktigt. Vi upplevde att respondenterna blev avslappnade genom att få berätta fritt. 
Jacobsen (2002) tycker det är bra att inleda med öppna frågor just för att få fram vad 
respondenterna anser är av stor betydelse. Om vi som undersökare bara ställer precisa frågor 
kan det bli att vi endast får svar på det som vi tycker är viktigt. Vidare menar författaren att 
det är en nackdel för konversationen om vi ställer komplicerade frågor i början eftersom det 
kräver mer av uppgiftslämnaren (ibid.).  

3.3.5  Spela in 
För att få ett flyt i intervjuerna ville vi spela in dem. Vi tyckte att samtalet blev mer naturligt 
och vi som intervjuare blev mer närvarande om vi inte behövde fokusera på att föra 
anteckningar. Jacobsen (2002) menar på att det krävs ögonkontakt för att få en bra dialog, 
vilket blir svårt om intervjuaren hela tiden ska föra anteckningar. 

Att spela in intervjuerna gjorde det också lättare för oss när vi skulle skriva vår empiri. Vi 
behövde inte vara rädda att vi hade glömt något och vi kunde använda oss av flera citat 
eftersom vi ordagrant fått med den information som respondenterna gav, vilket är en fördel 
enligt Jacobsen (2002). Författaren redogör dock en del nackdelar med att spela in. 
Respondenten kan vara ovan och tycker det är obehagligt att bli inspelad (ibid.). Detta var 
ingenting vi märkte på våra respondenter.  

Vi har varit noga med att alla respondenter godkände att vi spelade in intervjun. Fem av sex 
respondenter godkände detta. En respondent ville inte bli inspelad och under den intervjun 
fick vi istället anteckna mer. När vi hade renskrivit vårt material skickade vi det till 
respondenten för godkännande. På så sätt fick vi bekräftat att vi uppfattat respondentens svar 
korrekt. 

3.3.6 Analysmetod 
Vi började med att renskriva intervjuerna. Vi lyssnade på inspelningarna och skrev ner allt 
material i textform. Detta gjorde vi för att det skulle underlätta när vi sedan sammanställde 
empirin då vi inte behövde spola fram och tillbaka i inspelningarna. Vi tog också hjälp av 
våra egna anteckningar som vi förde under intervjuerna. Att renskriva materialet är enligt 
Jacobsen (2002) det första steget i analysprocessen och benämner detta beskrivning. Därefter 
sammanfattade vi varje intervju. Dessa sammanfattningar utgick vi ifrån när vi sedan skrev 
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vår empiridel. Jacobsen (2002) anser att det är viktigt att sammanfatta data för att få en 
överblick över materialet. 

När vi sammanfattat materialet skapade vi kategorier utifrån de teman vi hade i vår 
analysmodell och vår intervjuguide. Vilket resulterade i fyra kategorier: förtroende, 
marknadsföring, värderingar och social kompetens. Vi skapade även nya underkategorier 
utifrån svaren vi fått under intervjuerna som då blev mer anpassade efter fastighetsmäklarna. 
Under förtroende som är vårt största tema valde vi att ha med förberedelser inför kundmöten, 
att genomföra en bra visning, kompetenser, äkthet, återkoppling under processen, upprätthålla 
relationen efter avslutad affär och hantera en missnöjd kund. Under temat marknadsföring 
valde vi att ha med annonser, direktreklam, sociala medier och andra former av 
marknadsföring. Under värderingar valde vi att inte ha någon underkategori eftersom vi inte 
kunde dela upp det material som vi fick. Under temat social kompetens valde vi att ha med 
första intryck och anpassa kundmöten. Enligt Jacobsen (2002) är kategorisering det andra 
steget i analysprocessen och syftet med detta är att förenkla komplicerade data och att det blir 
enklare att jämföra de olika intervjuerna.  

När vi hade kategoriserat materialet började arbetet med att söka efter likheter och skillnader 
mellan respondenterna. Detta sista steg i analysprocessen benämner Jacobsen (2002) 
kombination av data och skriver att syftet är att finna samband, likheter och olikheter. 

Dessa tre steg beskriver vår analysprocess i stora drag. Dock har vi arbetat fram och tillbaka 
mellan de olika delarna. Vi började till exempel söka likheter och skillnader redan när vi hade 
genomfört intervjuerna. Jacobsen (2002) skriver att de tre stegen inte alltid följer varandra i 
tiden, utan att till exempel en viss kategorisering görs under hela processen. 

Precis som vi nämnde ovan valde vi att strukturera empirin utifrån våra fyra teman. För att 
läsaren skulle få en överskådlig bild valde vi att presentera varje respondent för sig. I analysen 
valde vi att strukturera utefter våra fyra teman och våra underkategorier som vi fick fram när 
vi analyserade vårt material. 

3.3.7 Validitet  
Validitet handlar om studiens giltighet och relevans och kan delas in i intern- och extern 
giltighet. Intern giltighet handlar om hur väl vi som forskare mäter det vi vill mäta och 
resultatens giltighet (Jacobsen, 2002). För att öka den interna validiteten i vår studie var vi 
noggranna när vi gjorde vårt urval för att få med rätt intervjupersoner som innehar den 
information vi vill åt, vilket Jacobsen (2002) skriver är viktigt. Syftet med vår studie är att 
beskriva och skapa en förståelse för hur fastighetsmäklare skapar förtroende hos kunder 
genom personligt varumärke och social kompetens, därför ansåg vi att fastighetsmäklare är de 
som har mest kunskap om detta eftersom de arbetar med det dagligen. Vi anser heller inte att 
våra respondenter har några motiv för att ljuga. Vi genomförde våra intervjuer på 
respondenternas arbetsplats vilket är en plats som känns naturliga för dem. Jacobsen (2002) 
benämner detta kontexteffekten och menar på att det ibland kan vara ett problem. Vi har 
också intervjuat många olika fastighetsmäklare som är oberoende av varandra, vilket enligt 
Jacobsen (2002) är bra för att öka den interna validiteten.  



     25 

Extern giltighet innebär om vi kan överföra studiens resultat i andra sammanhang (Jacobsen, 
2002). I vår studie har vi valt att fokusera på färre enheter och gå djupare in på varje enhet, 
därför är vår avsikt med studien inte att den ska kunna generaliseras. Detta skriver Jacobsen 
(2002) är tanken med en kvalitativ metod. 
 
På sid 24 skulle vi också stryka vår egen bedömning av uppsatsen men vi förstår inte vad du 
menar här eftersom vi endast har skrivit hur vi har gjort för att öka validiteten.  

3.3.8 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om resultatens tillförlitlighet (Jacobsen, 2002). Eriksson och Wiederhiem-
Paul (2011) anser att en studie har hög tillförlitlighet om den kan upprepas av andra forskare 
vid ett annat tillfälle och då komma fram till samma resultat. Dock är det svårt att uppnå hög 
reliabilitet i kvalitativa studier där undersökarna tolkar respondenternas svar. Reliabiliteten är 
ofta högre i kvantitativa studier (ibid). Vi är medvetna om att kvalitativa studier generellt inte 
har hög reliabilitet, men vi har ändå beaktat reliabiliteten när vi gjort våra val under 
processen. Vi valde att göra besöksintervjuer istället för telefonintervjuer, vilket Jacobsen 
(2002) skriver ofta leder till högre tillförlitlighet.  

Tillförlitligheten handlar om hur vårt upplägg av undersökningen har påverkat resultaten 
(Jacobsen, 2002). Precis som vi nämnt ovan har vi tagit hänsyn till kontexteffekten och valde 
därför att genomföra intervjun på respondenternas arbetsplats eftersom detta är en naturlig 
plats för dem. Vi har också tagit hänsyn till intervjuareffekten som vi nämnt tidigare. Vi är 
medvetna om att vårt beteende kan ha påverkat respondenternas svar, dock har vi tänkt på att 
ha en neutral roll som är densamma under hela intervjun samt under olika intervjuer. 
 
3.4 Etiska överväganden  
Vi har valt att låta våra respondenter vara anonyma i studien. Detta har vi valt då vi anser att 
en del av våra frågor kan upplevas personliga och känsliga eftersom vi går in på ämnen som 
till exempel värderingar. Vi ville att respondenterna skulle kunna svara uppriktigt, utan att 
någon i efterhand dömer deras svar. Vi inledde våra intervjuer med att berätta för 
respondenterna att de skulle vara anonyma i studien. Jacobsen (2002) menar på att anonymitet 
kan innebära att respondenten vågar ge utförligare svar på frågor som kan vara känsliga.  
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4. Empiri 

__________________________________________________________________________________ 
 
I detta avsnitt kommer vi att sammanställa det material som vi har samlat in genom våra 
intervjuer. Vi kommer att presentera varje respondent för sig. Varje del inleds med en kort 
bakgrundsinformation och därefter redogörs resultatet av intervjuerna utifrån våra fyra 
teman; förtroende, marknadsföring, värderingar och social kompetens. 
__________________________________________________________________________________ 
 
4.1 Respondent 1 Adrian 

4.1.1 Bakgrundsinformation 
Adrian studerade till fastighetsmäklare på högskolan i fyra år. Han har varit registrerad 
fastighetsmäklare sedan fem år tillbaka och innan dess har han arbetat som mäklarassistent i 
fem år. Som nyregistrerad fastighetsmäklare levde Adrian för jobbet. En del veckor arbetade 
han 80 timmar. Idag är han familjefar och prioriterar annorlunda. Hans roll som 
fastighetsmäklare är inte längre lika intensiv. Flexibiliteten och att få vara ute och träffa 
mycket människor tycker Adrian är det bästa med att arbeta som fastighetsmäklare. Han 
tycker det är ett spännande yrke på så sätt att han får åka ut på olika objekt och inte bara sitta 
inne bakom skrivbordet. Det som kan vara lite jobbigt däremot är att det tar tid att etablera sig 
och bygga upp ett kontaktnät. Det är svårt att vara ny i branschen och det krävs mycket hårt 
arbete i början. Han tycker också att det kan vara stressigt att ha en provisionslön. 

4.1.2 Förtroendeskapande faktorer 
För att skapa en god kundrelation är det viktigaste att kunderna har förtroende för 
fastighetsmäklaren, enligt Adrian. Han tycker det är viktigt att vara väl förberedd inför 
kundmöten och redan vid den första telefonkontakten med kunden ställer han frågor om 
boendet och vilka förväntningar kunden har. Inför ett intag förbereder han sig genom att 
studera fastighetsutdraget. Han studerar också tidigare sålda objekt och beräknar ut ett 
ungefärligt värde med hjälp av statistisk data. Han förbereder även ett ”intagningskit” med 
information om företaget, fastighetsmäklaren och tjänsten.  

Inför en visning läser Adrian på om objektet för att kunna svara på spekulanternas frågor. Om 
en besiktning görs innan visning deltar han på den för att skaffa djupare information om 
objektet. ”Det är viktigt att vara påläst, det finns inget värre än att inte kunna svara på frågor, 
det är oproffsigt”.  

Adrian arbetar med bokade visningar och under visning tycker han att det är av stor betydelse 
att samtala med alla spekulanter, dock är han noga med att inte vara påstridig. Han läser av 
spekulanterna och agerar utefter deras beteende. På visning försöker han vara aktiv genom att 
gå runt och visa alla delar av huset, som exempelvis källare. ”Man måste vara trevlig och 
prata med alla, det vinner man på i längden.” 

För att få kundernas förtroende tycker Adrian också att kommunikation är av stor betydelse. 
”Återkoppling är A och O”. Han ringer säljaren varje eller varannan dag. Ibland ringer han för 
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att förmedla ny information om försäljningsprocessen, men ibland ringer han endast för att 
stämma av att allt är bra, vilket gör att kunderna är nöjda med honom, även om inte affären 
går som planerat. Han har också en ständig kontakt med köparna, dock märker han ibland att 
en del kunder vill ha mer betänketid och då vill han inte framstå som påstridig. Han är noga 
med att hålla det han lovar. ”Har jag sagt att jag ska ringa måndag, så ringer jag måndag och 
inte tisdag”.   

Adrians främsta kompetenser i yrket är att han är noggrann, lyhörd och har social kompetens. 
Han menar på att utbildningen har gett honom en bra grund men att han fått mest kunskap 
genom sin erfarenhet i branschen. För att bli en bättre fastighetsmäklare tycker han det är 
viktigt att göra kunderna nöjda och att på så sätt kunna få fler rekommendationer.  

Adrian är alltid ärlig mot kunderna, vilket han anser är en förutsättning för att de ska kunna 
uppleva honom som äkta. Han tycker det är viktigt att inte säga ett för högt värde på ett objekt 
bara för att kunderna ska välja honom. Han tycker inte heller att en fastighetsmäklare ska 
skryta och överdriva med antal pågående objekt. 

Efter avslutad affär får kunderna göra en enkät, dock är det låg svarsfrekvens på denna. För 
att upprätthålla relationen efter en affär får kunden mejl var tredje månad med det aktuella 
värdet på bostaden. Om en kund är missnöjd efter avslutad affär tycker Adrian det är viktigt 
att försöka lösa det så snart som möjligt.  

4.1.3 Marknadsföring 
Hemnet är den marknadsföringskanal som Adrian använder sig mest av. Han marknadsför 
också sina objekt i företagets skyltfönster. Ibland annonserar han i lokaltidningen, men 
eftersom det är dyrt i jämförelse med andra marknadsföringskanaler använder han detta i 
mindre utsträckning.  

Direktreklam tycker han är ett bra marknadsföringsvektyg vilket han använder sig mycket av. 
Han delar främst ut broschyrer i områden där han nyligen sålt ett objekt, t ex en stuga i ett 
stugområde, eftersom många anlitar samma fastighetsmäklare inom samma områden. Ibland 
delar han ut broschyrer i olika områden bara för att visa att han finns.  

4.1.4 Värderingar 
Adrian tycker det är viktigt att behandla alla kunder lika oavsett kön, ålder och ursprung. 
Företaget som Adrian är anställd på vill vara Sveriges mest rekommenderade mäklarbyrå. På 
intag ger han ut en referenslista på kunder som tidigare anlitat honom och som har varit nöjda.  

4.1.5 Social kompetens 
Fastighetsmäklare träffar många olika människor i olika situationer och hur han lägger fokus 
på ett kundmöte beror på situationen. Om kunden aldrig har varit i kontakt med 
fastighetsmäklare tidigare presenterar han noga förmedlingsprocessen och hur allt kommer att 
gå till. Om det är en kund som tidigare har sålt ett objekt lägger han mer fokus på att låta 
kunden berätta om sin situation och vilka förväntningar denne har. Ofta vill kunderna veta ett 
värde så snabbt som möjligt och är inte intresserade av att lyssna på hur hela processen 
kommer att gå till. ”Det märker man på kunderna, om de är avslappnade och sitter avslappnat 
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och lyssnar eller om de är stressade, då får man gå direkt på priset, man får läsa av situationen 
där”. I en konversation visar Adrian att han lyssnar aktivt genom att ställa många följdfrågor.  

”Om det är en person som är väldigt lugn måste man vara lugn tillbaka, det är mycket det här 
med kemin och läsa av vad det är för människor man träffar”.  Det är just detta som gör 
Adrian utmärkande. Han börjar inte prata om objektet direkt utan kan prata om annat som till 
exempel om deras familj. 

”Det handlar om att lyssna, lyssna, lyssna” 

Det första intrycket är avgörande enligt Adrian. Han tycker det är viktigt att snabbt väcka 
intresse, visa att han är kunnig och att han bryr sig om kunden. Han brukar väcka intresse 
genom att hitta något att prata om som kunden är intresserad av. Det kan till exempel vara att 
kunden har en hund eller en fin trädgård. Han tycker också att utseendet påverkar det första 
intrycket. Det är viktigt att som fastighetsmäklare se ”hel och ren” ut. Han brukar anpassa 
klädsel efter situation. Är det en lyxig villa som ägs av förmögna människor klär han sig i 
kavaj medan han klär sig i något enklare när han ska ut till en lantbrukare.  

4.2 Respondent 2 Beatrice  
 
4.2.1 Bakgrundsinformation 
Beatrice studerade fyra år på högskola för att bli fastighetsmäklare. Hon har varit registrerad 
fastighetsmäklare i snart två år. Beatrice tycker om att själv kunna styra över sitt arbete och att 
hon fritt kan bestämma hur hennes arbetsdag ska se ut. Som person är hon spontan och den 
frihet som fastighetsmäklaryrket innefattar passar henne. Att arbeta mycket, att ständigt 
behöva prestera och att arbeta efter provision är de mindre bra sidorna av yrket. 
 
4.2.2 Förtroendeskapande faktorer 
Att komma påläst på ett intag tycker Beatrice är viktigt. Inför intaget tar alltid Beatrice reda 
på information om objektet. Redan under telefonkontakten med kunden tar hon reda på 
information så som hur stor lägenheten är, om den har genomgått några tidigare renoveringar 
och hur många rum den består av. ”Desto fler frågor man kan ställa innan, desto mer 
förberedd kan man vara inför ett intag”. Hon tar också fram försäljningsstatistik på liknande 
objekt som är sålda i området och ett fastighetsutdrag där hon kan få nödvändig information 
om objektet. Hon förbereder även intagningsmappar med den information som hon ska 
överlämna till kunden.  
 
”Det viktigaste vid en visning är att vara påläst”. Beatrice vill vara väl förberedd för att kunna 
svara på alla tänkbara frågor som kan uppkomma. Hon förbereder sig genom att läsa på om 
objektet. Hon åker ut till bostaden en stund innan visningen börjar för att tända ljus och se till 
att allt är undanplockat. Under visningen småpratar hon med alla för att få en förståelse för 
vad de är ute efter. Dock tycker hon det är viktigt att inte vara för påstridig, utan hon läser av 
situationen och känner av stämningen. Hon arbetar med bokade visningar.  
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För att hålla kundkontakten tycker Beatrice att det är viktigt med återkoppling. Det viktigaste 
är att hålla respektive part informerade hela tiden. För säljaren är detta ännu mer 
betydelsefullt. ”Det är minimum att höra av sig efter visning och berätta hur det gått, även om 
man tycker det är tråkigt eftersom man oftast inte kan säga så mycket efter en visning om man 
inte har fått bud direkt.” Även om samtalet blir tomt tycker hon det är självklart att ringa 
efteråt, det hade hon själv uppskattat om hon var i säljarens situation.  

Beatrice har fått höra av sina kunder att de uppskattar hennes engagemang. ”Det är viktigt att 
förmedla det. Kunden ska få känslan av att denne är min enda kund”. Andra kompetenser hon 
besitter är att hon är kunnig, lugn och tydlig i sitt arbete. ”Kunskap förmedlar trygghet, vilket 
i sin tur också kan leda till rekommendationer.” Utbildningen och praktiken har gett Beatrice 
en bra grund, bland annat juridiken, men hon anser ändå att hon lärt sig mest under de två 
åren hon har arbetat. Hon har också lätt för att prata med andra, vilket hon har utvecklat 
genom tidigare erfarenheter som säljare. På kontoret har de en säljcoach som undervisar en 
gång i veckan inom olika delar, där hon bland annat har lärt sig telefonteknik. Dessa tillfällen 
går också ut på att fastighetsmäklarna byter erfarenheter med varandra, vilket hon tycker är 
bra.  

Som fastighetsmäklare utvecklas Beatrice ständigt genom att arbeta och skaffa sig mer 
erfarenhet. Hon blir bättre på att läsa av människor samt hur hon ska argumentera i olika 
situationer. “Desto längre du har jobbat, desto fler argument har du varför du ska ta så mycket 
betalt... Har du jobbat i flera år vet du vad du ska svara när den frågan kommer.”  

Beatrice använder ordet ”jag” under försäljningstillfället, så som ”jag har visningen... jag 
kontaktar dig efter den...”. Vid användning av mer personliga argument försvinner automatisk 
reklamstämpeln bort och hon upplevs som äkta. Hon tycker det är av stor betydelse att 
anpassa arbetet till sin personliga nivå istället för att prata om ”vi”, vilket låter som att 
fastigheten förmedlas av hela företaget.  

Efter avslutad affär får kunderna göra en utvärdering i form av en enkät. Om en kund är 
missnöjd finns det inte något att göra enligt Beatrice. För att upprätthålla relationen med en 
kund brukar Beatrice skicka ut julkort och sms vid olika högtider. Det uppskattas från 
kunderna. Till köparna erbjuder Beatrice också en skriftlig, kostnadsfri värdering samt att de 
får ett mejl var tredje månad med ett uppdaterat värde. ”Att behålla kontakten efter avslutad 
affär är jätteviktigt. Den personen som köpte lägenheten kanske ska sälja den om tre år”. 

”Det man främst strävar efter är att bli rekommenderad vidare. Det finns ingenting som är 
bättre än att få ett samtal från en person som blivit rekommenderad mig.”. 

4.2.3 Marknadsföring 
Att använda sociala medier i arbetet är något som Beatrice har diskuterat med andra kollegor 
och hon anser inte att hon behöver använda sig av det forumet för att marknadsföra sig och 
sina objekt. Det kan ske att vissa inslag angående de lite mer speciella objekten syns på lokal 
tv. Utöver det marknadsför Beatrice sina objekt på Hemnet, i skyltfönster, tvmonitorer på 
bank och hon annonserar även i tidningen Bo&leva. När hon säljer stugor annonserar hon till 
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exempel i Småland eftersom många spekulanter finns där. Marknadsföring av olika objekt 
sker där behoven finns.  

Beatrice använder sig till viss del av direktreklam. Hon tycker att det kan vara ett bra sätt att 
synas på, hon tror dock inte att det leder till högre antal försäljningar. På dessa broschyrer är 
det en bild på henne själv och en kortfattad text som erbjuder en fri värdering. Hon delar 
också ut foldrar i brevlådor efter en försäljning för att visa att det finns spekulanter i området. 
På dessa finns en bild på det sålda objektet samt en bild på henne själv för att visa att det är 
hon som har förmedlat bostaden. Även på hennes visitkort har hon en bild på henne själv för 
att det ska bli mer personligt.  

4.2.4 Värderingar 
Företaget som Beatrice arbetar på har inga uttalade värderingar utan mer naturliga 
värderingar. De är miljöcertifierade, åker i miljöbilar, försöker samåka så mycket som 
möjligt, sorterar och tänker även på att inte slösa en större mängd papper. Detta är en stor 
fråga idag och på grund av det kan det ske att någon ifrån huvudkontoret ringer och testar 
dem angående värderingar, genom att till exempel ringa och låta rasistisk. 

Beatrice tycker att det är viktigt att behandla alla kunder lika. ”En 80-årig tant ska inte bli 
mindre förstådd eller överkörd för att man tror att hon inte förstår någonting”. Hon har en fri 
syn på det mesta och är lika glad för alla människor, oavsett vilket ursprung de har eller vad 
de har valt för väg i livet. Hon tror att många i den yngre generationen har annorlunda syn på 
till exempel rasism och homosexualitet än vad den äldre generationen har. Även om en del 
säljare ibland har åsikter om att vissa personer inte får lägga bud, är Beatrice ändå noga med 
att klargöra att hon och hennes företag inte gör någon skillnad på vem det är som lägger 
budet. 

4.2.5 Social kompetens  
Beatrice tycker att hon i många fall både agerar fastighetsmäklare och psykolog. Det är viktigt 
att sitta ner och lyssna på kunderna. ”Lyssnar du, kan du också få information om personen, 
personens mål med försäljning, får du den informationen kan du lättare anpassa hur du ska 
argumentera för dig själv sen”. På företaget delar de in kunder i olika kategorier beroende på 
deras personligheter och har särskild undervisning i hur de ska bemöta dessa olika personer. 

Att kunna läsa av kunderna och agera utefter vilken situation de befinner sig i är viktigt enligt 
Beatrice. Hon är alltid neutral då det ibland kan handla om känslosamma situationer. Det kan 
till exempel röra sig om en separation och det är då viktigt att hon är neutral mot båda två i 
förhållandet. Hon ger alltid samma information till båda under processen.  

För att göra ett bra första intryck är Beatrice sig själv i alla situationer. Att hälsa ordentligt, le 
och inte vara falsk är grundläggande tycker hon. Klädseln tycker hon också är viktigt. Hon är 
noga med att se ”hel och ren” ut.  

Vid ett första kundmöte brukar Beatrice be kunderna att berätta deras tankar om försäljningen 
för att på så sätt lättare kunna lägga upp en strategi.” Jag gör mig själv en tjänst genom att ta 



     31 

reda på så mycket som möjligt från kunden”. Hon tycker det är viktigt att låta de kunder som 
vill prata kunna göra det. Hon får då bättre reda på deras behov.  

”Som mäklare blir man människokännare med tiden”. 

4.3 Respondent 3 Charlie 

4.3.1 Bakgrundsinformation 
På gymnasiet gick Charlie en fyraårig byggteknisk linje och arbetade därefter som 
byggingenjör med inriktning på lantbruk. Han trivdes med detta men kände att han saknade 
kontakten med människor och sökte sig därför till fastighetsmäklaryrket sju år senare, där han 
kunde kombinera fastigheter med kundbemötande. Han läste en tvåårig utbildning och blev 
registrerad fastighetsmäklare 2001. Kombinationen av olika människor och olika objekt gör 
att det blir ett varierat yrke, vilket enligt Charlie är en av många fördelar med att vara 
fastighetsmäklare. Dessutom trivs han bra med att få planera sin tid själv, men det allra bästa 
är ändå kontakten med människor och möjligheten att kunna hjälpa dem. Att vara 
fastighetsmäklare innebär dock mycket arbete och lite fritid, vilket kan göra det svårt att få 
ihop livspusslet. Dessutom är det en ständig press att arbeta med ett provisionsbaserat 
lönesystem.  

4.3.2 Förtroendeskapande faktorer 
Charlie tycker det är viktigt att kunna ge kunderna bra information. För att kunna göra det 
lägger han stor vikt vid förberedelser inför kundmöten. Innan ett intag tar han reda på vart 
huset ligger och tar fram statistik på tidigare försäljningar i området. Han brukar också ta fram 
en gatubild på huset om en sådan finns tillgänglig samt ett fastighetsutdrag. Redan där kan 
han få information om husets material och byggnadssätt och kan bilda sig en uppfattning om 
vilka fel och brister som kan finnas. På så sätt vet han vad han behöver få mer information om 
på intaget.  

Charlie arbetar med bokade visningar och under en visning är han noga med vara i tid, att 
vara påläst, påvisa kunskap samt att samtala med alla. Han tycker det är viktigt att anpassa 
informationen efter person och menar på att en snickare och en dataingenjör har olika 
kunskap om hus och behöver olika mycket information. Han anser att det är viktigt att vara 
engagerad under visning och står inte bara i dörren och delar ut objektbeskrivningar. Han 
hälsar ordentligt på alla och berättar om objektet. Inför en visning brukar Charlie fundera på 
vad han själv hade velat veta som spekulant och tar fram denna information. Han förbereder 
också ett intagningskit.  

De viktigaste kompetenserna i Charlies yrke är att han är lyhörd, hjälpsam, kunnig och 
engagerad. Vid ett intag brukar han lyfta fram sin personliga kompetens och sin erfarenhet 
både som fastighetsmäklare och byggingenjör. Efter att ha arbetat som byggingenjör kan han 
enklare se hur ett boende kan ändras för att det ska passa någon annan, till exempel öppna upp 
en vägg. Han är också noga med att vara en opartisk mellanman och fungera som ett 
bollplank för båda parter.  
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Det finns många sätt att utvecklas som fastighetsmäklare, menar Charlie. Att arbeta och 
skaffa sig mer erfarenhet leder till utveckling. Att gå internutbildningar eller att träffa andra 
fastighetsmäklare och utbyta erfarenheter är också bra. Han menar på att han alltid kan bli 
bättre genom att exempelvis utvidga sitt kontaktnät eller att lära sig mer om de områden han 
är verksam i. Som fastighetsmäklare kan han också ta olika steg i karriären, som till exempel 
att börja arbeta med bostadsförmedling och efter några år istället rikta in sig på kommersiella 
lokaler. 

För att visa engagemang tycker Charlie också att återkoppling är viktigt. Han uppdaterar 
kunderna regelbundet främst via sms men ringer vid större händelser i processen.   

För att kunden ska uppleva Charlie som äkta är han sig själv. Han tycker det är viktigt att vara 
ärlig och alltid hålla sig till sanningen. 

Efter avslutad affär lämnar Charlie alltid ut mäklarjournalen tillsammans med ett följebrev. 
Han frågar också kunden om han får använda denne som referens vid framtida affärer. För att 
upprätthålla relationen efter affären håller han kontakt via samtal, mejl och sms en tid 
framöver. Om kunden är missnöjd med någonting efter affären är han noga med att försöka 
lösa detta. Då lyssnar han på kunden och de diskuterar vad som har blivit fel och hur de kan 
lösa det. ”Genom att lösa en reklamation finns det ändå en möjlighet att kunden 
rekommenderar mig vidare”.  

4.3.3 Marknadsföring 
Marknadsföringen på Charlie företag styrs centralt och på kontoret blir marknadsföringen mer 
personlig. Han marknadsför sina objekt via Hemnet, annonser i tidning, skyltar och i 
företagets skyltfönster. Han använder sig också av direktreklam och delar ut lappar i 
brevlådor före och efter försäljning i ett område. Enligt honom har marknadsföringen blivit 
mer personlig på senare år. Förut var det enbart företagets varumärke som syntes på till 
exempel ”till salu”-skyltar men nu är det även en bild på fastighetsmäklaren som säljer 
objektet.   

Sociala medier är ingenting som Charlie använder sig utav. Han tror däremot det är bra för 
yngre som vill skapa sig ett socialt nätverk. 

4.3.4 Värderingar 
Företaget som Charlie arbetar på har uttalade värderingar, dock är det inget som han tänker på 
särskilt mycket i sitt arbete. Han tycker det är viktigt att behandla alla människor lika och att 
ha respekt för de människor han arbetar med då det ofta rör sig om stora summor.  

4.3.5 Social kompetens 
Även om fastighetsmäklare arbetar med byggnader betonar Charlie att det först och främst är 
människors känslor de arbetar med. Han träffar människor i olika situationer och får ofta 
agera psykolog. Att handskas med människor är ingenting han har lärt sig genom utbildning  
utan detta har han blivit bättre på med åren.   
 
När Charlie möter nya människor gör han ett gott intryck genom att vara glad. Han är också 
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noga med att alltid komma i tid. Han tycker det är viktigt att se ”hel och ren” ut och han 
brukar anpassa klädsel efter situation.   

Vid ett kundmöte lägger han fokus på kunden och låter de berätta om sin situation först. Han 
lyssnar och svarar på frågor. Under en konversation tycker han det är viktigt att titta kunden i 
ögonen och att inte avbryta. För att vara tydlig i sin kommunikation försöker han vara kort 
och koncist när han berättar och han anpassar informationen efter kunden. 
 
4.4 Respondent 4 Douglas 

4.4.1 Bakgrundsinformation 
Douglas har ingen högskoleutbildning utan gick en annan typ av utbildning där både 
byggteknik och juridik ingick, samtidigt som han arbetade som lärling. Idag har han varit 
registrerad fastighetsmäklare i 16 år. Det bästa med yrket tycker Douglas är att han träffar 
många olika människor. Han tycker det är intressant att lära sig hantera och ta till sig alla 
skilda personligheter som han dagligen möter, men menar på att det även kan vara 
problematiskt ibland. En nackdel med yrket är att han lägger ner mycket arbete under en 
process som inte kunderna ser och som han inte får beröm för.  

4.4.2 Förtroendeskapande faktorer  
För att skapa en kontakt med kunden tycker Douglas det är bra att lyssna mycket och låta 
kunden prata. Han intervjuar de på telefon innan han åker ut och träffar dem i bostaden. Detta 
gör han för att kunna vara väl förberedd på kundmötet. Han tar också fram statistik på tidigare 
försäljningar i området samt ett fastighetsutdrag.  

Visningar tycker Douglas ska vara lättsamma. Han arbetar med bokade visningar för att han 
ska ha tid att prata med varje kund som finns på plats. Han inleder ofta visningen med att 
samla spekulanterna och berätta om objektet.  För honom är det viktigt att han är påläst. Det 
kan uppkomma frågor om allt ifrån driftkostnaden i bostaden till vad det är för typ av grannar 
i området, därför läser han på om detta innan visning. Det underlättar för honom om huset är 
besiktigat innan visning eftersom han då känner till husets fel och brister. Han ser alltid till att 
tumstock, ficklampa och kompass finns på plats.  

För att få förtroende är det viktigt för Douglas att visa att han är engagerad, vilket han gör 
genom att visa att han bryr sig och hjälpa kunderna att hitta lösningar. ”Du fick ett nej på den 
banken, men jag har en bra kontakt här”. Som fastighetsmäklare har han också fått kontakt 
med många personer i byggbranschen och kan då kontakta dessa om kunden behöver hjälp 
med till exempel en offert.  

Återkoppling är också något som Douglas tycker är viktigt för att skapa goda kundrelationer. 
Under processen vill han konstant hålla parterna uppdaterade vilket han gör via sms och mejl. 
Säljaren vill bland annat veta hur många som är inbokade till kommande visning och hur 
många som därefter vill lägga ett bud. Köparen som sedan väntar på ett besked måste alltid 
veta vad som komma skall. Det är också bra att ringa till kunderna och höra att allt är bra. När 
köparen har tillträtt brukar han alltid ringa efter några veckor och höra att de trivs och att allt 
har gått som planerat. Han anser att raka och öppna dialoger med kunderna är av stor fördel.  
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Douglas är sig själv för att upplevas som äkta och ge ett förtroendeingivande intryck. Tycker 
han om bostaden som ska säljas är detta till en fördel. Om det är ett renoveringsobjekt 
försöker han istället se möjligheterna med bostaden.  

Douglas viktigaste kompetenser är byggteknik, juridik samt att få både säljare och köpare att 
känna sig trygga under hela processen. ”Det är viktigt att visa att man bryr sig och vill båda 
parter lika mycket”. Han är också noggrann. Även hans erfarenhet inom branschen är en stor 
fördel.  

Som fastighetsmäklare lär sig Douglas nya saker hela tiden, vilket gör att yrket blir intressant. 
”Det är viktigt att utveckla gruppen på kontoret och utbyta erfarenheter med varandra”. Han 
tycker också att det är bra att fortsätta att utbilda sig inom exempelvis juridik.  

Efter avslutad affär upprätthåller Douglas relationen med kunden genom att ringa både säljare 
och köpare efter tre till fyra veckor och fråga hur flytten har gått. Båda parter får fylla i en 
enkät om hur de har upplevt bostadsaffären och honom som fastighetsmäklare. Det sker 
genom mejl via ett kundvårdssystem, detta är mycket viktigt.    

När han tidigare arbetade inom transportsektorn fick han ofta hantera reklamationer. Detta 
kan han idag dra nytta av om någon av hans kunder är missnöjda. Han lyssnar då på vad 
kunden är missnöjd över, tar in det och hjälper dem så gott han kan. ”Även om affären är 
avslutad är det viktigt att bry sig om både köpare och säljare”. Är det ett fel från hans sida står 
han för det. ”Ibland är köparen missnöjd med säljarens städning, då går vi ibland in och 
subventionerar och hyr en städfirma”. För Douglas är rekommendationer viktigt och något 
han eftersträvar att kunna leva på i framtiden. 

4.4.3 Marknadsföring 
Sociala medier är ingenting som Douglas använder sig av för att marknadsföra sina objekt 
eller honom själv som fastighetsmäklare. ”För den yngre generationen tror jag att sociala 
medier är en självklarhet och det är dumt att inte hänga med på det som ny”.  

För att marknadsföra sina objekt använder han företagets hemsida, annonserar i tidningen, på 
banken och Hemnet. Företaget har dessutom tidningen Bo&Leva som de använder för att visa 
kunder vilka objekt som finns på marknaden för tillfället. Utöver det använder han även för- 
och eftermarknadskort. Är det en bostad som säljs är det viktigt att de i området får reda på 
det. Douglas tycker att eftermarknadskort är ett mycket bra sätt att visa sig för grannarna i 
området och detta har gett honom en del nya kunder. Många anlitar samma fastighetsmäklare 
som senast sålde i området.  

4.4.4 Värderingar 
På kontoret där Douglas arbetar har de format varandra på ett naturligt sätt. De med mer 
erfarenhet har lärt de nyinkomna hur de ska bete sig och föra sig ute på ett kundmöte. 
Företaget har inga uttalade värderingar utan det är mer naturliga värderingar som de arbetar 
efter.  

Douglas tycker det är en självklarhet att han ska behandla alla människor lika. Alla kunder är 
lika mycket värda för honom.  
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4.4.5 Social kompetens 
Att Douglas träffar många nya människor med olika livssituationer tycker han är en av de 
roliga sidorna med yrket. Det kan dock vara en utmaning att hitta balansen av alla sorters 
olika personligheter och bakgrunder. Detta är något han lär sig att bättre hantera efter varje 
gång. ”Ena dagen är jag hemma hos Agda 90 år och nästa dag träffar jag en högt uppsatt 
direktör”. Att kunna handskas med människor har han lärt sig genom erfarenhet, han tror inte 
att det hjälper att gå utbildningar för detta.  

När Douglas träffar kunder för första gången tycker han det är bra att få ögonkontakt med 
dem och ge ett fast handslag. Han vill skapa en första kontakt genom att alltid prata tydligt 
och förmedla en trygg stämning mellan honom och kunden. Han klär sig alltid ”helt och rent”. 
Dock tycker han inte att det behövs slips eller kavaj utan han ska känna sig bekväm i det han 
klär sig i, då ger han ett lugnare intryck.   

Vid ett kundmöte lägger Douglas lika stor vikt vid att berätta om sig själv och sin tjänst som 
han låter kunden berätta om sin situation. Som fastighetsmäklare måste han lyssna på 
kunderna och deras behov, samtidigt som han måste styra samtalet. Han tycker inte det är 
nödvändigt att prata om huset det första han gör, utan kontakten med kunden är av större 
betydelse. Han låter alltid kunden få prata av sig och berätta vilka fördelarna med bostaden är 
och även allt allmänt som är nödvändigt att veta. Det kan exempelvis vara busstider och 
grannar. Han försöker hitta saker att prata om. ”Är det en pensionär brukar jag fråga vad de 
har arbetat med tidigare, om de har barn eller barnbarn, vad de har gillat bäst med huset”. 

4.5 Respondent 5 Elsa  

4.5.1 Bakgrundsinformation 
Efter studenten började Elsa arbeta på mäklarbyrån samtidigt som hon läste en 
distansutbildning till fastighetsmäklare. Hon blev registrerad mäklare 1998. Elsa trivs med att 
arbeta som fastighetsmäklare då ingen dag är den andra lik och arbetsuppgifterna är flexibla. 
Hon gillar också att det är ett socialt yrke där hon får vara med i spännande faser i människors 
liv. Dock tycker hon att kontakten med människor ibland kan vara påfrestande, till exempel 
när hon hamnar mittemellan i en skilsmässa. Hon tycker också att arbetstiderna ibland är en 
nackdel då hon arbetar mycket kvällar och helger och det är svårt att få ihop familjelivet. 

4.5.2 Förtroendeskapande faktorer 
Inför ett intag tar Elsa fram statistik på tidigare försäljningar i området genom ett 
värderingsprogram. Ofta har hon själv sålt något objekt i området och vet ungefär vad 
priserna ligger på. Hon tar också ut ett fastighetsutdrag. Hon ber kunderna redan vid första 
telefonkontakten att ta fram information och material som tillhör bostaden, till exempel 
renoveringar och driftskostnad. Hon förbereder även en intagningsmapp.  

Elsa arbetar med tidsbokade visningar. Hon vill inte att det kommer för många familjer 
samtidigt, vilket gör att boendet känns trångt och obekvämt. När det är många spekulanter på 
plats samtidigt har inte alla chans att ställa frågor och för henne är det också svårt att komma 
ihåg vilka som har fått vilken information. Vid visningar där det kommer många spekulanter 
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ser hon därför till att alltid ha en kollega med sig. ”Det ska upplevas som att det är en puls i 
det men det ska inte heller vara så att jag känner att jag inte hinner prata med alla”.  

”Jag vill vara såpass förberedd på en visning att spekulanterna kan få tillräckligt underlag för 
att fatta ett beslut utifrån den information de fått under visningen”. Inför visning brukar Elsa 
sätta sig in i köparnas situation och fundera på vad köparna vill veta om bostaden, till 
exempel vilka renoveringar som gjorts, vilka bussförbindelser som finns i närheten eller hur 
länge ägarna har bott i huset. Hon funderar över vilka fördelar huset har och lyfter fram dessa. 
Det kan exempelvis vara läget, renoveringar, låga driftskostnader eller att huset har ett nytt 
uppvärmningssystem. Hon brukar förbereda en muntlig, komprimerad sammanfattning som 
hon kan ge spekulanterna på plats. Elsa arbetar med förbesiktigade hus för att spekulanterna 
ska kunna veta redan på visningen vad det är de köper. Detta tycker hon känns ärligt. 
Dessutom kan hon använda besiktningsprotokollet som stöd för att kunna ge utförligare svar 
på spekulanternas frågor.  

”De spekulanter som är på en visning ska jag inte bara se som potentiella köpare, de kan 
också vara potentiella säljare en dag”. Många av hennes kunder har träffat henne första 
gången på en visning där de själva varit spekulanter. Det är därför viktigt att hon visar upp sig 
på ett bra sätt i hennes yrkesroll och behandlar alla med respekt. Hon är alltid sig själv och är 
ärlig.  

De viktigaste kompetenserna Elsa har som fastighetsmäklare är social kompetens, kunskap 
inom juridik, uppdaterad om regelverk samt att hon är noggrann. Som fastighetsmäklare lär 
hon sig nya saker hela tiden genom erfarenhet samt regelbundna utbildningar som 
Mäklarsamfundet anordnar. Det händer mycket i branschen och därför är det av stor vikt att 
hon är uppdaterad. Detta lyfter Elsa fram tillsammans med sin erfarenhet när hon är på ett 
intag. Hon har inte gått någon kurs i hur hon ska framhäva sig själv, dock vet hon att 
Mäklarsamfundet även anordnar sådana kurser. Skulle hon vilja utvecklas ännu mer har hon 
möjlighet att byta inriktning i karriären genom att förmedla kommersiella fastigheter istället 
för bostäder.  

Återkoppling är av mycket stor betydelse för att visa kunderna att hon är engagerad. Det är 
lätt att kunder blir missnöjda om hon inte hör av sig. Hon följer alltid upp intresset efter en 
visning genom att ringa till spekulanterna. Hon ringer många samtal till säljaren för att denne 
hela tiden ska vara uppdaterad.  

”Mäklarens synlighetsgrad på arbetet är väldigt liten, kunderna upplever det som 
att de träffar oss på intaget, snabbt innan visning och därefter är det kontrakt och 
tillträde. Jag gör ju otroligt mycket jobb som de inte ser. Jag letar fram 
information, sammanställer objektbeskrivningar, tar kontakt med banker och 
mycket mer, därför är återkopplingen väldigt viktig”. 

”Det är jätteviktigt att bibehålla en relation efter avslutad affär”. Efter avslutad affär skickar 
Elsa ut mäklarjournalen tillsammans med ett följebrev där hon skriver att hon hoppas att 
kunderna är nöjda och att de får höra av sig om de behöver hennes hjälp i framtiden, som till 
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exempel om de ska lägga om ett lån. Hon försöker hålla kontakt en tid efter affären genom att 
skicka ut påsk- och julkort.   

”Det är ingenting som väger tyngre än en nöjd kund och det är lika viktigt att ta hand om en 
missnöjd kund”. När en missnöjd kund vänder sig till Elsa är hon noga med att lyssna och 
vägleda de vidare. I de flesta fall är det inte hon som fastighetsmäklare som kunden varit 
missnöjd över utan det är oftast att det uppkommit något med bostaden.  

”Den bästa marknadsföringen man kan få är ett gott ord ifrån en tidigare kund. 
Vi kan annonsera för hur mycket pengar som helst, går grannen i god för oss, 
eller en god vän, eller arbetskollega, väger det tyngre än all marknadsföring som 
man kan få.”   

4.5.3 Marknadsföring 
Företaget som Elsa arbetar på är ett familjeföretag och det använder familjens efternamn som 
varumärke. ”Vi pantsätter vårt namn och därför är det viktigt att vi kan stå för det vi säger och 
vår produkt”. 

Elsa använder sig av traditionell marknadsföring såsom Hemnet, tidningsannonser, företagets 
egen webbsida, skyltfönster och skyltskåp i affärer och på banker. På Hemnet brukar hon 
lägga in foto i beskrivningen och även göra reklam genom att lägga ut en länk där 
spekulanterna kan klicka för att förbereda sin egen försäljning och få en fri värdering. Vid 
fotograferingen av objekt brukar Elsa smyga in företagets logga genom att hänga upp 
handdukar i kök och badrum med företagets logga på eller ställa fram någon mugg med 
loggan på. Detta brukar säljarna få behålla efteråt som tack för att de har fått göra reklam. 
Detta har blivit mycket uppskattat.    

Hon sätter också upp ”till salu-skyltar” i de områden där det finns objekt till salu och hon 
sätter upp ”sökes-skyltar” i de områden där hon har många spekulanter. De som har fritidshus 
är lite svårare att nå därför brukar Elsa sätta upp lappar på en anslagstavla som brukar finnas 
ute i dessa områden. Hon skickar även ut lappar i det område som hon ska sälja eller har sålt 
ett objekt. Ofta skickar hon med en talong där hon erbjuder en fri värdering. Elsa upplever att 
reklamen blir mer personlig när hon endast riktar reklamen till personer i ett område. 

Elsa använder inte sociala medier för marknadsföring. Hon har funderingar på att införa detta 
då hon menar på att det är en enkel och gratis typ av marknadsföring.   

4.5.4 Värderingar 
Företaget som Elsa arbetar på är litet och de har skyltat upp det med sitt namn, vilket gör att 
de måste visa att de är stolta över sitt namn och sitt yrke. Därför är service och noggrannhet 
viktigt. De ska känna sig som en stor kund på en liten byrå. ”Omhändertagna och personligt är 
våra ledord”. Hon har varit med och format företagets värderingar och anser därför att de 
stämmer överens med hennes egna.  

Elsa tycker också det är viktigt att behandla alla lika, inte döma människor i förhand samt att 
visa respekt. “Jag vill visa folk respekt. Det är en stor affär de gör i livet och det ska jag visa 
respekt inför”. 
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Att stå oberoende mellan båda parter tycker Elsa är viktigt. Även om det är säljaren som är 
hennes uppdragsgivare ska hon finnas till hands för både säljare och köpare.  

4.5.5 Social kompetens 
Fastighetsmäklare träffar många människor med olika personligheter och Elsa menar på att 
hon har lärt sig att analysera personer efter hand. Hon tror också det kan vara bra att gå någon 
utbildning i exempelvis psykologi för att lära sig ännu mer som hon kan applicera i 
verkligheten. I hennes yrke är det viktigt att hon förstår vilken personlighet en människa har 
och hur hon behandlar denne.  

Det första intrycket är viktigt och Elsa kommer påläst och ser till att komma i tid för att inge 
förtroende. Hon brukar lämna referenser från hennes tidigare kunder. Hon är noga med att se 
”hel och ren” ut men tycker annars inte att klädsel är viktig. Hon tycker att kläderna ska 
avspegla hennes arbetssätt och personlighet. 

Vid ett kundmöte lägger Elsa lika mycket fokus på att berätta om sig själv och hennes sätt att 
arbeta som hon gör på att lyssna på kunden. Kunderna måste veta vad hon kan tillför om de 
anlitar henne, samtidigt som hon måste visa stort intresse för kundens bostad. ”Vi gör det här 
tillsammans”. Hon brukar få kunderna att börja prata genom att fråga vad som är det bästa 
med bostaden. Det kan vara att sitta med kaffekoppen på altanen på morgonen eller den där 
skogspromenaden som ligger precis intill. ”Det är sådant som inte jag kan förstå eller få det 
med mig utan att de berättar det för mig”.  

4.6 Respondent 6 Felicia 
 
4.6.1 Bakgrundsinformation 
Felicia blev registrerad fastighetsmäklare för två år sedan och arbetade innan det som 
fastighetsmäklarassisten i ett år. Det bästa med att arbeta som fastighetsmäklare tycker hon är 
variationen och att hon får styra sina arbetstider själv, dock kan det ibland vara påfrestande att 
arbeta sju dagar i veckan. Hon tycker om kundkontakten men menar på att en del människor 
ibland kan vara svåra att hantera vilket kräver mycket av henne. När hon har gjort en bra affär 
och kunderna är nöjda lyfter det henne.  

4.6.2 Förtroendeskapande faktorer 
Felicia vill vara påläst om huset innan hon åker ut och träffar kunderna. Inför ett intag 
studerar hon tidigare sålda objekt i området. Genom att studera fastighetsutdraget som finns 
hos Skatteverket och Lantmäteriet, kan hon bland annat få information om hur stort huset är, 
när kunderna köpte det och hur stor tomten är. Hon ber även kunderna ta fram den 
information som de har om bostaden. Hon förbereder också en intagningsmapp där hon 
samlar ihop information om hur förmedlingsprocessen kommer att gå till.  

Felicia arbetar alltid med bokade visningar för att få tid med varje spekulant. Då kan hon gå 
runt med dem och berätta om bostaden och svara på frågor, samtidigt kan hon känna av hur 
intresserade de är. Hon föredrar att det kommer två par åt gången. ”Det är viktigt att de känner 
att de har egen tid samtidigt som jag har tid för dem, så man inte missar någon”.  
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Felicia anser även att det är viktigt att hon är påläst inför en visning. Hon tycker det är bra att 
hon kan allting utantill så att hon kan svara på så många frågor som möjligt. Ofta vet hon på 
ett ungefär vilka frågor som brukar uppkomma. Hon förbereder sig genom att läsa igenom 
objektsbeskrivningen som hon har gjort. Hon förbereder också det material som spekulanterna 
ska få. En kvart innan visningen börjar åker hon till bostaden för att kolla så att allt ser 
representativt ut och tänder ljus om säljaren vill detta.  

Felicias främsta kompetenser som fastighetsmäklare är att hon lätt kan anpassa sig beroende 
på vilken typ av människa det är hon möter. Hon anser även besitta en social kompetens och 
känslan av att känna empati ”När du kommer på ett intag ska de känna sig sedda och de ska 
känna sig viktiga”. Hon vill att kunderna ska känna sig trygga med henne. 

Felicia har fått en grund från sin utbildning där de viktigaste ämnena har varit juridik, 
byggteknik och beskattningsrätt. Dock anser hon att hon har lärt sig det mesta sedan hon 
började arbeta som fastighetsmäklare. ”Jag tycker det handlar om erfarenhet. Du kan inte 
komma direkt från skolan och vara säker på hur man gör en värdering till exempel”. Hon har 
gått en del säljutbildningar, dock ingen där hon lärt sig hur hon ska marknadsföra sig själv. 
Hon har gått en kurs i personligt varumärke, men hon menar på att detta byggs upp genom 
erfarenhet. Hon anser att utbildningar gör att hon får ny motivation men att hon lär sig det 
mesta genom sina erfarenheter. 

Felicia tycker det är viktigt att vara hjälpsam och hon anser själv att hon ställer upp mycket 
för sina kunder. ”Om det kommer någon som vill ha en visning kl.18.00 på kvällen och jag 
egentligen inte vill det så tar jag det för att visa mitt engagemang gentemot säljaren... Ger 
man allt, leder det till ett gott rykte”. 

För att visa att hon är engagerad tycker hon också det är av stor betydelse att ha kontinuerlig 
kontakt med kunderna. Händer det något nytt i bostadsaffären upplyser hon kunderna om 
detta så snart som möjligt. Hon använder oftast telefonkontakt, men har hon inte tid att ringa 
skickar hon åtminstone ett sms, till exempel om en spekulant har lagt ett nytt bud.   

Felicia är alltid sig själv för att kunderna ska uppleva henne som äkta och kunna bygga upp 
ett förtroende. Hon är hela tiden ärlig mot kunderna och hon vill alltid kunna stå för det hon 
säger. Hon är noga med att hålla det hon lovar. ”Ringer jag inte efter visningar och jag har 
sagt att jag ska göra det så håller jag inte mitt ord”.  

När en affär är avslutad betyder inte det att Felicias arbete är över. Det är alltid viktigt att 
upprätthålla kundkontakten. På företaget som hon arbetar på får alla kunder delta i en 
julgransutdelning vid jul och även en sillutdelning vid midsommar. Kunderna kommer då till 
kontoret och företaget bjuder på tilltugg och får ett tillfälle att mingla, vilket ger dem en chans 
att hålla kontakten på ett mer naturligt sätt. Träffar hon någon kund på stan stannar hon och 
pratar en stund.  

Kunderna får göra en utvärdering via en enkät som företaget skickar ut. Genom denna får hon 
fram ett kvalitetsindex på hennes arbete. Om en kund varit missnöjd försöker hon göra de 
nöjda. ”En gång hände det att en fru fick ett brev hem adresserat till hennes man som nyligen 
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gått bort. Det kändes lite dumt och då skickade jag en blomma för att kompensera detta”. Det 
har också uppstått problem för att köparen inte har varit nöjd med säljarens städning och 
ibland har Felicia hjälpt till genom att finansiera städningen. ”Då blir vi i bra dager ur både 
köparen och säljarens synvinkel, vilket kan leda till rekommendationer i framtiden”.  

4.6.3 Marknadsföring 
Felicia använder sig inte av sociala medier för att marknadsföra sig själv och sin tjänst. 
Däremot har företaget en gemensam Facebooksida där de har möjlighet att lägga upp objekt, 
dock brukar inte hon göra detta.  

Har Felicia ett hus i samma område som ska säljas är hon noga med att lämna lappar i 
brevlådorna runt omkring i området. På dessa lappar är det dessutom en bild på henne själv 
för att göra de mer personliga. Även på deras ”Till Saluskyltar” har företaget börjat använda 
bilder på den enskilda fastighetsmäklaren. För att visa hennes objekt använder hon sig främst 
av internetsidan Hemnet.se. Hon medverkar även i en kort reklamfilm som företaget använder 
och som visas på den lokala tvkanalen. 

4.6.4 Värderingar 
På företaget som Felicia arbetar på finns det värderingar, men inga som hon känner till och 
därför ingenting som hon arbetar utifrån.  

Felicia utgår alltid från att hon inte ska ha några förutfattade meningar om de människor hon 
möter. När hon kommer till ett nytt hus bildar hon sig en egen uppfattning. Att behandla alla 
lika är mycket viktigt tycker hon. Felicia anser att hennes värderingar har formats under 
hennes uppväxt.    

4.6.5 Social kompetens  
Att lyssna på kunderna tycker Felicia är grundläggande för att kunna anpassa sig efter olika 
personer. ”Så att man inte sitter och rabblar hela försäljningsprocessen om inte kunderna vill 
sälja nu, utan bara ha en värdering”. Kundmöten kan variera beroende på vilka människor det 
är hon möter. Det kan till exempel handla om kunder som aldrig har haft en värdering på 
deras hus innan som tycker att detta ska bli spännande och då kan Felicia lättare presentera 
tjänstens upplägg. Det finns även de kunder som bara vill prata om sig själv och deras hus och 
då går hon inte in på processen lika grundligt. Detta märker hon relativt snabbt när hon träffar 
kunderna. Att kunna läsa av människor har hon lärt sig ända sedan hon var liten.  

Under kundmötet försöker hon ofta ställa följdfrågor. ”Jag försöker alltid hitta gemensamma 
faktorer. Det är det absolut viktigaste. Man försöker hitta någon som man känner gemensamt 
eller pratar om något som hänt i staden den senaste tiden.”. Ibland använder hon sökmotorer 
för att få fram personens intresse och därigenom få igång en konversation.  

Ett första intryck är även det viktigt som fastighetsmäklare enligt Felicia. Hon är noga med att 
presentera sig när hon träffar nya kunder. “Oavsett vem jag pratar med, är jag mig själv”. Hon 
tycker själv att hon är rolig och det tror hon gör att kunderna får ett avslappnat intryck av 
henne. Hon anser att det är viktigt att ge ett lugnt första intryck. Samtidigt som hon försöker 
vara sig själv, vill hon även vara professionell genom att komma påläst. En kombination av 
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dessa två är avgörande för den första minuten. Hon tycker även att klädsel och utseende 
påverkar. Hon är noga med att se ”hel och ren” ut.  

.  
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Tabell 1. Sammanställning av den första delen under temat förtroende 

5. Analys 
__________________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera och koppla samman teorierna i den teoretiska 
referensramen med det empiriska materialet. Vi kommer att jämföra respondenterna med 
varandra och även jämföra dem med teorin. Strukturen är upplagd utefter våra fyra teman; 
förtroende, marknadsföring, värderingar och social kompetens. För att få en överblick har vi 
sammanfattat respondenternas svar i tabeller. 
__________________________________________________________________________________ 

5.1 Förtroendeskapande faktorer  
 

 
5.1.1Förberedelser inför kundmöten 
Att vara påläst inför kundmöten tycker alla respondenter är viktigt, därför lägger de stor vikt 
vid förberedelserna inför kundmöten. Enligt Jingryd och Segergren (2012) måste 
fastighetsmäklaren vara påläst under hela processen för att skapa förtroende hos kunder. 
 
Innan fastighetsmäklarna träffar kunden på intaget måste de skaffa information om fastigheten 
(Mäklarsamfundet, 2005). Det grundläggande förberedelsearbetet inför intag ser relativt lika 
ut för fastighetsmäklarna. Dock har några av respondenterna sina egna knep som gör att det 
finns vissa skillnader. Fastighetsmäklarna studerar tidigare försäljningar i området med hjälp 
av ett värderingsprogram. Precis som Lundström (2011) skriver tar fastighetsmäklarna också 
ut ett fastighetsutdrag från ett offentligt register för att få information om bostaden. Adrian, 
Beatrice och Douglas intervjuar kunderna på telefon för att de ska få ytterligare information 
än det som kan utläsas av fastighetsutdraget, till exempel vilka tidigare renoveringar som 
gjorts. Charlie tar fram en gatuvy på objektet för att få en bild av vilka material huset är byggt 
av samt vilken teknik som använts, för att redan i förväg veta vad han ska fråga mer om. Elsa 



     43 

och Felicia ber kunderna ta fram allt material de har om bostaden. Adrian, Beatrice och 
Felicia förbereder också en intagsmapp med information som de ska ha med sig ut till kunden. 

Lika viktigt som att vara väl förberedd inför ett intag är det att vara förberedd inför visning, 
enligt respondenterna. Förberedelser inför visning ser förhållandevis lika ut för de olika 
fastighetsmäklarna. Alla respondenterna tycker det är viktigt att vara pålästa på visning och 
förbereder sig genom att läsa på om objektet och området. Utöver det förbereder sig 
respondenterna på olika sätt. Adrian är alltid med på besiktningen om en sådan görs före 
visningstillfället. Charlie, Douglas och Elsa läser åtminstone igenom besiktningsprotokollet så 
att de kan svara på frågor angående husets standard. Charlie och Elsa tänker utifrån köparens 
perspektiv och tar reda på information som de själva hade velat veta om det varit spekulanter 
på objektet. Beatrice och Felicia åker alltid ut till visningen en stund innan och ser till att 
bostaden ser representativ ut samt tänder ljus. Genom att komma påläst till kundmöten påvisar 
fastighetsmäklaren kunskap samt engagemang, vilket enligt Roulac (1999) leder till ökat 
förtroende. Enligt Douglas och Elsa ser inte kunderna arbete som de gör, vilket kan vara en 
anledning till att förberedelserna blir särskilt viktiga.   

5.1.2 Att genomföra en bra visning 
”Visningen är ett gyllene tillfälle att knyta nya kontakter” (Beatrice). Förutom att komma 
påläst till en visning tycker fastighetsmäklarna att det är viktigt att vara aktiva och samtala 
med alla spekulanter, därför arbetar de oftast med bokade visningar där det kommer ett 
begränsat antal spekulanter. Enligt Mäklarsamfundet (2005) är det på visningen som 
spekulanterna får tillfälle att titta på bostaden, samtidigt som det är en möjlighet för 
fastighetsmäklaren att knyta nya kundkontakter, därför är det bra att genomföra en bra visning 
inför framtida uppdrag. 

Utöver att vara påläst, aktiv och samtala med alla lyfter fastighetsmäklarna fram olika saker 
som gör visningen bra. Charlie tycker det är viktigt att tänka på att anpassa informationen till 
kunderna och menar på att en dataingenjör och en snickare har olika kunskap om hus och 
därför vill ha olika typer av information. Baron och Tang (2007) anser att det är en del av 
social kompetens att kunna anpassa sig efter olika personer. Social kompetens leder i sin tur 
till förtroende (ibid.). Charlie utstrålar engagemang redan när spekulanterna kommer genom 
att vara trevlig och berätta om objektet. Han står inte endast i dörröppningen och delar ut 
prospekt som han menar på att en del fastighetsmäklare gör. Elsa och Douglas tycker det är 
bra att inleda visningen med att samla alla och berätta kortfattat om objektet. Elsa arbetar med 
förbesiktigade hus för att spekulanterna ska veta vad de köper och kunna fatta ett beslut 
utifrån den information de fått på visningen. Douglas tar med tumstock, ficklampa, kompass 
och andra verktyg som kan behövas under en visning. Charlie tycker det är viktigt att komma 
i tid, vilket enligt Roulac (1999) är av stor betydelse för att förtroende ska uppstå.   
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Tabell 2. Sammanställning av den andra delen under temat förtroende 

 
5.1.3 Kompetenser 
Det personliga varumärket ska, enligt Montoya och Vandehey (2009) representera din 
kompetens. Gad (2000)  instämmer och anser att kompetens är en blandning av kunskap och 
erfarenhet. Enligt Roulac (1999) leder kompetens till förtroende. Vilka kompetenser 
fastighetsmäklarna tycker är betydelsefulla i yrket skiljer sig något åt. Enligt respondenterna 
är social kompetens en av de viktigaste kompetenserna inom fastighetsmäklaryrket. Det är 
endast Adrian, Elsa och Felicia som uttryckligen nämnt social kompetens men det framgår att 
även övriga respondenter tycker att social kompetens är av stor betydelse. Samtliga 
respondenter anser att det är viktigt att kunna läsa av människor, vilket enligt Baron och Tang 
(2007) är en del inom social kompetens. I Jingryd och Segergrens (2012) modell är relationer 
en av de fyra strategierna som fastighetsmäklarna måste utforma för att bygga sitt personliga 
varumärke. Dock nämner de inte att social kompetens är av stor betydelse för att skapa och 
hantera relationer.  

Beatrice, Charlie, Douglas och Elsa tycker att en fastighetsmäklare ska vara kunnig inom sitt 
område, vilket Roulac (1999) och Jingryd och Segergren (2012) håller med om. Douglas och 
Elsa lyfter särskilt fram att fastighetsmäklaren ska vara duktig inom juridik. Douglas och 
Charlie tillägger att kunskap inom byggteknik är av stor vikt.  

Beatrice och Charlie framhåller engagemang som en väsentlig kompetens inom yrket. Även 
om de andra respondenterna inte ordagrant sagt att det är viktigt att fastighetsmäklaren är 
engagerad har de ändå visat att de är engagerade i sitt arbete genom att till exempel alltid 
komma pålästa inför kundmöten, ha en kontinuerlig kontakt med kunderna och arbetar både 
kvällar och helger. Douglas tycker det är viktigt att vara engagerad för att få kundernas 
förtroende. Detta gör han genom att hjälpa kunderna att hitta lösningar, som till exempel att 
hjälpa till att hitta en bankkontakt. Felicia visar engagemang genom att ställa upp för 
spekulanterna, exempelvis genom att visa en bostad på en annan tid än ordinarie visningstid. 
Som nämnt ovan menar Roulac (1999) att engagemang leder till förtroende. Adrian, Douglas 
och Elsa tillägger också att en fastighetsmäklare måste vara noggrann. Douglas anser att detta 
är särskilt viktigt eftersom kunderna inte ser hur mycket tid och arbeta han lägger ner under 
en försäljningsprocess. 

Adrian, Beatrice och Felicia anser att utbildningen har gett en grund. Dock tycker samtliga 
respondenter att de lärt sig mest genom erfarenhet inom branschen. Beatrice anser dessutom 



     45 

att hon har nytta av sina tidigare erfarenheter som säljare i butik, då hon har utvecklat sin 
sociala kompetens. Douglas har användning av sina tidigare erfarenheter när han ska bemöta 
missnöjda kunder eftersom han arbetade med reklamationer inom transportsektorn. Charlie 
har en stor fördel av sin erfarenhet som byggingenjör, vilket han också brukar lyfta fram när 
han träffar kunder. Enligt Roulac (1999) litar människor mer på de personer som uppfattas ha 
långa erfarenheter. Författaren menar på att en person som har varit med om olika situationer 
kan göra en bedömning som är mer pålitlig (ibid.). Beatrice och Felicia som inte har arbetat 
lika länge i branschen som de andra fastighetsmäklarna, framhäver företagets erfarenheter vid 
ett intag medan de fastighetsmäklare som arbetat länge i branschen kan berätta om sina egna 
erfarenheter.   

Samtliga fastighetsmäklare tycker att de utvecklas kontinuerligt i sitt arbete. De flesta anser 
att det är bra att fortsätta utbilda sig. På företaget där Beatrice arbetar har de en säljcoach som 
håller mindre kurser en gång i veckan där hon till exempel har lärt sig hur hon ska prata med 
kunderna i telefon. Dessa tillfällen är också till för att kollegorna ska utbyta erfarenheter med 
varandra. Även Charlie och Douglas tycker det är bra att gå internutbildningar och att träffa 
fastighetsmäklare från andra kontor för att lära sig av varandras erfarenheter. Elsa utbildar sig 
regelbundet via kurser som Mäklarsamfundet anordnar. Detta gör hon då hon vill hålla sig 
uppdaterad eftersom branschen ständigt förändras. Felicia har deltagit på säljkurser men anser 
att hon lär sig mest genom erfarenhet och menar på att utbildningarna är bra på så sätt att de 
ger henne ny motivation. Charlie och Elsa som arbetat många år i branschen lyfter fram 
möjligheten att utvecklas som fastighetsmäklare genom att byta inriktning i karriären. I 
Jingryd och Segergrens (2012) modell för fastighetsmäklare är kvalitet, som innefattar 
fastighetsmäklarens kompetens, en av de fyra delar som fastighetsmäklarens personliga 
varumärke består av. För att utveckla sitt personliga varumärke är det därför viktigt att 
utveckla sin kompetens.  

5.1.4 Äkthet 
Ett personligt varumärke måste vara äkta (Montoya & Vandehey, 2009). Enligt Rampersad 
(2008) leder äkthet till att ett förtroende snabbare kan byggas upp. Vi kan urskilja två faktorer 
som fastighetsmäklarna tycker är av stor betydelse, att vara sig själv och att vara ärlig. För att 
upplevas som äkta tycker Charlie, Douglas, Elsa och Felicia att det är viktigt att vara sig själv, 
vilket Montoya och Vandehey (2009) instämmer med då de skriver att det är dig som 
kunderna vill arbeta med och inte någon som du låtsas vara. Bence (2008) anser att du endast 
ställer till det för dig själv om du försöker framstå som någon du inte är.  

I Jingryd och Segergrens (2012) modell framgår inte äkthet uttryckligen som en viktig del av 
fastighetsmäklarens personliga varumärke. Däremot anser de att fastighetsmäklaren måste 
reflektera över frågor som: Vem är jag? Vad vill jag? Vad står jag för? (ibid.). Detta är en 
förutsättning för att fastighetsmäklarna ska kunna vara sig själva. 

Den andra faktorn som Adrian, Charlie och Felicia anser är viktig är att vara ärlig. Adrian 
menar på att en del fastighetsmäklare ljuger om antalet objekt de sålt eller sätter ett för högt 
värde på ett objekt bara för att kunden ska välja de. Roulac (1999) visar på att ärlighet leder 
till förtroende. För att vara ärliga är Adrian och Felicia noga med att hålla sitt ord. Har de sagt 
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att de ska höra av sig till en kund en viss dag ser de då till att göra det. Att hålla sina löften 
påverkar enligt Montoya och Vandehey (2009) det personliga varumärket positivt. 

Det personliga varumärket ska vara äkta och inte bara ett sätt att marknadsföra sig själv 
(Rampersad, 2008). För att komma ifrån reklamstämpeln när Beatrice presenterar sin tjänst 
använder hon ordet ”jag” i stället för ”vi” för att kunderna ska uppleva henne som äkta. Hon 
tycker det låter konstigt att använda ”vi” eftersom det då låter som att det är hela företaget 
som ska förmedla bostaden och inte hon som enskild fastighetsmäklare. 

5.1.5 Återkoppling under processen 
”Återkoppling är A och O” (Adrian). Mäklarsamfundet (2013) skriver att fastighetsmäklaren 
ska sköta kontakten mellan säljare och köpare. Jingryd och Segergren (2012) förtydligar detta 
och menar på att fastighetsmäklaren också måste kunna kommunicera och hantera relationer 
med kunden. Samtliga fastighetsmäklare tycker att återkoppling är av stor betydelse för att 
skapa förtroende och en förutsättning för att skapa en kundrelation. De anser att kunderna ska 
vara uppdaterade under hela processen, vilket enligt Harrisson (2003) leder till förtroende. 
Han tycker det är viktigt att hålla kunden uppdaterad med information (ibid.). Att inte hålla 
kunderna uppdaterade om vad som händer i försäljningsprocessen leder enligt Elsa till 
missnöjda kunder. Även återkoppling är ett sätt att visa engagemang och precis som vi nämnt 
tidigare leder det till förtroende enligt Roulac (1999). 

Fastighetsmäklarna har olika mycket kontakt med kunderna. Adrian ringer säljaren varje eller 
varannan dag. Även om han inte har något nytt att berätta angående försäljningen ringer han 
ändå för att stämma av hur allt står till. Beatrice och Elsa anser att återkoppling är av störst 
betydelse ur säljarens perspektiv och ringer denne regelbundet. Charlie hör av sig till båda 
parter kontinuerligt genom sms, men ringer vid större händelser i affären. Douglas använder 
främst mejl och sms för att hålla parterna uppdaterade under processen men ringer även 
ibland för att höra att allt är bra. Felicia använder främst telefonkontakt för att hålla kunderna 
uppdaterade men använder sms och mejl när hon har ont om tid.  

”Mäklarens synlighetsgrad på arbetet är väldigt liten, kunderna upplever det som 
att de träffar oss på intaget, snabbt innan visning och därefter är det kontrakt och 
tillträde. Jag gör ju otroligt mycket jobb som de inte ser. Jag letar fram 
information, sammanställer objektbeskrivningar, tar kontakt med banker och 
mycket mer, därför är återkopplingen väldigt viktig” (Felicia). 

Trots att Jingryd och Segergren (2012) skriver att kvalitet och kunskap även handlar om 
hur fastighetsmäklaren kommunicerar med kunden belyser de inte vikten av 
återkoppling. Eftersom alla fastighetsmäklare menar på att återkoppling i princip är det 
viktigaste för att skapa förtroende hos kunder borde detta lyftas fram i en personlig 
varumärkesmodell för fastighetsmäklare. 
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Tabell 3. Sammanställning av den tredje delen under temat förtroende 

 
5.1.6 Upprätthålla relationen efter avslutad affär 
”Att behålla kontakten efter avslutad affär är jätteviktigt. Den personen som köpte lägenheten 
kanske ska sälja den om tre år” (Beatrice). Precis som Jingryd och Segergren (2012) skriver är 
inte relationen avslutad bara för att affären är klar. Samtliga fastighetsmäklare upprätthåller 
relationen med kunden efter avslutad affär på ett eller annat sätt. Adrian och Beatrice låter 
köparna få ett mejl var tredje månad med en uppdaterad värdering på deras nya bostad. 
Beatrice skickar också julkort vid jul samt sms vid andra högtider. Även Elsa skickar ut jul- 
och påskkort. Både Elsa och Charlie skickar ut mäklarjournalen tillsammans med ett 
följebrev. I detta brev skriver Elsa att hon hoppas att kunderna varit nöjda med henne och att 
de kan kontakta henne om de har några frågor eller behöver hjälp med något. Charlie håller 
kontakt via samtal, mejl och sms en tid framöver. Douglas ringer till både säljare och köpare 
tre till fyra veckor efter tillträdet och frågar hur flytten har gått. Felicia bjuder in kunderna till 
kontoret vid jul- och midsommar för mingel och då delar hon ut julgranar vid jul och sill vid 
midsommar.  

5.1.7 Hantera en missnöjd kund 
”Det är ingenting som väger tyngre än en nöjd kund och det är lika viktigt att ta hand om en 
missnöjd kund” (Elsa). Alla fastighetsmäklare, bortsett från Beatrice, tycker att det är av stor 
vikt att ta hand om en missnöjd kund. Även Jingryd och Segergren (2012) menar på att det är 
viktigt att ta hand om en missnöjd kund för att denna inte ska sprida dåligt rykte. Beatrice 
anser dock att det inte finns något hon kan göra om en kund är missnöjd efter affären. Om 
Adrian har en missnöjd kund vill han lösa detta omgående. Charlie och Douglas brukar lyssna 
på kunden, diskutera problemet och komma fram till en lösning. Ibland händer det att Douglas 
subventionerar städningen om inte säljare och köpare är överens. Detta gör även Felicia. Elsa 
menar på att kunderna oftast är missnöjda med bostaden och inte med henne som 
fastighetsmäklare. Därför brukar hon lyssna på kunden och hjälpa denne vidare. 

”Genom att lösa en reklamation finns det ändå en möjlighet att kunden 
rekommenderar mig vidare” (Charlie). 
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Tabell 4. Sammanställning av temat marknadsföring 

5.2 Marknadsföring 
 
 

 
5.2.1 Annonser 
De flesta fastighetsmäklare använder sig av annonsering, enligt Jingryd och Segergren (2012). 
Detta stämmer överens med våra respondenter som allihopa använder sig av annonsering för 
att marknadsföra sina objekt. Hur fastighetsmäklarna använder sig av annonsering ser relativt 
likt ut. Samtliga respondenter använder sig huvudsakligen av Hemnet som 
marknadsföringskanal. Elsa brukar lägga in en bild på henne själv i objektsbeskrivningen där 
det finns en länk som användarna kan klicka på för att få en gratis värdering. Samtliga 
respondenter lägger också upp sina objekt på företagets hemsida. Adrian, Beatrice, Charlie, 
Douglas och Elsa annonserar i olika tidningar, även om det på grund av kostnaderna används i 
mindre och mindre utsträckning. Adrian, Beatrice, Charlie och Elsa visar också sina objekt i 
företagets skyltfönster. Utöver detta annonserar Beatrice, Douglas och Elsa även på banken 
som företaget har samarbete med. Elsa annonserar också i skyltskåp på affärer.  

Charlie och Elsa annonserar även genom att sätta upp”till salu”-skyltar i det område där 
objektet finns. Elsa använder även ”sökes”-skyltar i de områden det finns många spekulanter.   
På Charlies skyltar har han också en bild på sig själv, för att visa att det är han som säljer 
bostaden. Han menar på att marknadsföringen blir mer personlig och fokus ligger mer på 
honom själv än på företagets varumärke.  

5.2.2 Direktreklam 
Direktreklam är enligt Jinggryd och Segergren (2012) också ett vanligt 
marknadsföringsverktyg bland fastighetsmäklare. Samtliga av våra respondenter använder 
direktreklam genom att dela ut lappar i brevlådor, precis som Jingryd och Segergren (2012) 
skriver. Den enda skillnaden som finns mellan respondenterna är att de använder direktreklam 
vid olika tidpunkter. Det vanligaste är eftermarknadskort som både Adrian, Beatrice, Charlie, 
Douglas och Elsa arbetar mycket med. Det innebär att de delar ut lappar i det område där de 
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sålt ett objekt. Jingryd och Segergren (2012) anser att detta är ett bra sätt visa att det finns 
spekulanter i området. Är det då någon som funderar på att sälja kan detta leda till att de tar 
kontakt med fastighetsmäklaren som delat ut detta eftermarknadskort. Adrian och Douglas 
tycker detta är bra eftersom många väljer att anlita samma fastighetsmäklare inom samma 
område, vilket Adrian har uppmärksammat särskilt i stugområden. Beatrice har dock inte 
märkt att detta är något som leder till försäljningar utan tycker bara att det är ett bra sätt att 
visa att hon finns.  

Charlie, Douglas, Elsa och Felicia skickar även ut förmarknadskort i det område där det har 
ett objekt. Felicia använder alltid en bild på sig själv på dessa kort för att visa att det är just 
hon som säljer objektet. Elsa menar på att direktreklam är bra eftersom marknadsföringen 
upplevs mer personlig när den är riktad till en mindre skara antal personer.  

Adrian och Beatrice skickar med jämna mellanrum också ut broschyrer där de erbjuder en 
gratis värdering. Detta gör de för att visa att de finns, vilket Jingryd och Segergren (2012) 
anser är en av fördelarna med direktreklam. Beatrice använder alltid en bild på sig själv på 
dessa broschyrer för att visa att det är hon som har sålt ett objekt eller att det är just henne de 
ska kontakta för att göra en värdering.  

5.2.3 Sociala medier 
Ingen av fastighetsmäklarna använder sociala medier för att marknadsföra sig själva eller sina 
objekt. Med hänsyn till att forskningen (Doherty, 2012; Harris & Rae, 2011; Labreque, 
Markos & Milne, 2011) som visar att sociala medier är ett sätt att utveckla det personliga 
varumärket är detta förvånande. Charlie och Douglas som arbetat länge i yrket tror dock att 
detta är bra för nyutbildade fastighetsmäklare som vill bygga upp ett socialt nätverk och 
Douglas tycker det är dumt att inte använda detta som ny i branschen. Beatrice och Felicia 
som har kortare erfarenhet som fastighetsmäklare anser dock inte att det finns något behov av 
att använda sociala medier. Företagen som Adrian, Beatrice och Felicia arbetar på har en egen 
facebooksida där de har möjlighet att lägga upp sina objekt men denna använder de sällan. 
Elsa har funderingar på att börja använda sociala medier i yrket och menar på att det är ett 
enkelt och billigt marknadsföringsverktyg.   

5.2.4 Andra former av marknadsföring 
Under kategorin visuell kommunikation i Jingryds och Segergrens (2012) modell diskuterar 
de främst traditionell marknadsföring för fastighetsmäklare. Två av våra respondenter 
använder sig också av andra former av marknadsföring.  

Företaget som Felicia arbetar på har låtit några fastighetsmäklare få vara med och medverka i 
en reklamfilm där fokus ligger på den enskilda fastighetsmäklaren. Denna visas på den loka 
tv-kanalen.  

På bilderna som används i objektsbeskrivningen smyger Elsa in företagets varumärke genom 
att till exempel hänga upp handdukar med företagets logga på. Efteråt får säljarna behålla 
dessa som tack för att hon fått göra reklam. Detta är något som har blivit mycket uppskattat.   
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5.3 Värderingar  

Tabell 5. Sammanställning av temat värderingar 

 
 
Värderingar är en viktig del av ditt personliga varumärke (Rampersad, 2008). Även Jingryd 
och Segergren (2012) anser att mäklaren måste identifiera sina värderingar för att utveckla sitt 
personliga varumärke. Enligt Werner Runebjörk (2006) är en värdering hur vi dömer något på 
en skala, om vi tycker något är viktigt eller oviktigt. Vi har tidigare nämnt att våra 
respondenter tycker det är viktigt att vara engagerade, att återkoppla till kunder och att lyssna 
på kunderna. När vi pratade om värderingar under intervjun nämnde samtliga respondenter 
vikten av att behandla alla människor lika. Douglas förtydligade detta och menar på att alla 
människor är lika mycket värda. Även Beatrice anser att alla människor är lika mycket värda 
oavsett ålder, ursprung och sexuell läggning. Adrian tillägger också att han inte gör någon 
skillnad på kön. Elsa och Felicia tycker det är viktigt att inte döma människor i förhand. Elsa 
och Charlie tycker också det är viktigt att visa kunderna respekt då det är en stor affär som 
ofta handlar om stora summor. Adrian och Felicia är noga med att göra de saker som de säger 
att det ska göra. Detta är viktigt enligt Werner Runebjörk (2006) som menar på att en person 
kan skapa förtroende genom att säga en sak, men förstöra det genom att agera på ett annat 
sätt.   

Under intervjuerna märkte vi på våra respondenter att de hade svårt att uttala sig om vilka 
värderingar det hade. Detta kan bero på det som Werner Runebjörk (2006) skriver om att 
värderingar är svåra att definiera av den anledningen att de ofta är omedvetna. Enligt henne 
bör personer reflektera över sina värderingar för att utveckla det personliga varumärket 
(ibid.). Vi upplevde att fastighetsmäklarna ändå var säkra på sina värderingar eftersom de var 
konsekventa i sina svar under hela intervjun och inte pratade emot sig själva.  

De flesta företagen som respondenterna arbetar på har inga uttalade värderingar. Charlies och 
Felicias företag har uttalade värderingar men de känner inte till dessa och det är därför inget 
de tänker på i sitt arbete. Beatrice menar på att hennes företag inte har några uttalade 
värderingar utan anser att det är naturliga värderingar som gäller. Företaget är måna om 
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Tabell 6. Sammanställning av temat social kompetens 

miljön på så sätt att de är miljöcertifierade, de kör miljöbilar, kollegorna samåker och de 
källsorterar. Huvudkontoret ringer ibland och testar Beatrice och hennes kollegor angående 
exempelvis rasism. På företaget där Elsa arbetar har de format värderingarna tillsammans. De 
vill att kunderna ska känna sig omhändertagna och att det ska kännas personligt, kunden ska 
uppleva att denne är en stor kund på en liten byrå. De ska också vara noggranna i sitt arbete 
och ge service.  

5.4 Social kompetens 
 

 
5.4.1 Första intryck 
Att göra ett första intryck är en viktig del av den sociala kompetensen (Baron & Tang, 2007). 
Alla fastighetsmäklare tycker det är av stor betydelse att göra ett bra första intryck, vilket 
Jingryd och Segergren (2012) håller med om och skriver att det är då som kunden bildar sig 
en uppfattning om fastighetsmäklaren. Både Brooks (2002) och Jingryd och Segergren (2012) 
anser att det första intrycket är avgörande för hela affären. Fastighetsmäklarna gör ett första 
intryck på olika sätt.  

Adrian tycker det är viktigt att snabbt väcka intresse och visa att han bryr sig om kunden, 
vilket med hänsyn till Brooks (2002) är bra då han snabbt visar intresse för kunden som 
upplever att han kan uppfylla dennes behov och önskemål. Adrian brukar försöka väcka 
intresse snabbt genom att hitta något att prata om, till exempel om han märker att kunden har 
en fin trädgård berömmer han den.  

Beatrice är sig själv och gör ett första intryck genom att hälsa ordentligt och le. Även Charlie 
tycker det är viktigt att vara glad när han träffar kunderna första gången. Enligt Brooks (2002) 
skapas en positiv stämning om säljaren möter kunden med ett leende på läpparna.  

Douglas är noga med att få ögonkontakt med kunden och han hälsar ordentligt genom ett fast 
handslag. Charlie och Elsa tycker det är viktigt att komma i tid, vilket Roulac (1999) 
instämmer med och menar på att förtroendet sjunker om en person kommer för sent.  

Felicia gör ett första intryck genom att vara sig själv, vara lugn, rolig och visa att hon är 
professionell genom att komma påläst. Även Elsa betonar vikten av att komma påläst, vilket 
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också Jingryd och Segergren (2012) anser är en förutsättning för att göra ett första intryck. Att 
komma påläst är enligt Felicia ett sätt att visa att hon är professionell, vilket enligt Roulac 
(1999) leder till förtroende. Felicia försöker också alltid hitta gemensamma faktorer, till 
exempel om de är någon person som både hon och kunden känner eller något som har hänt i 
staden på sistone. Ibland söker hon på kundernas namn på en sökmotor på internet för att 
redan där kanske hitta information om kunden.  

Alla våra respondenter tycker det är viktigt att se ”hel och ren” ut för att göra ett bra första 
intryck. Enligt Brooks (2002) påverkar utseendet det första intrycket och det är viktigt att se 
fräsch ut. De flesta fastighetsmäklarna anpassar sin klädsel efter situationen. Douglas tycker 
inte det är nödvändigt att använda slips eller kavaj utan huvudsaken är att klädseln känns 
bekväm. Elsa tycker inte klädsel är av stor vikt utan klär sig på ett sätt som passar hennes 
personlighet och hennes sätt att arbeta.          

5.4.2 Anpassa kundmöten 
Alla fastighetsmäklare tycker en av de roligaste delarna med yrket är att de får träffa mycket 
människor i olika livssituationer, därför är social kompetens av stor betydelse enligt Jingryd 
och Segergren (2012). Enligt Gad (2000) är social kompetens en viktig del av det personliga 
varumärket. Roulac (1999) anser att social kompetens är en avgörande faktor för att skapa och 
upprätthålla förtroende hos kunder.  

En viktig del av social kompetens är enligt Baron och Tang (2007) att kunna läsa av 
människor. Detta arbetar fastighetsmäklarna dagligen med och för att kunna förstå kunderna 
tycker respondenterna att det är viktigt att lyssna. Comet och Drollinger (2013) skriver att 
förmågan att lyssna är en av de mest grundläggande delarna inom social kompetens och 
menar på att en säljare måste lyssna på kunden för att skapa en relation. Beatrice anser att hon 
gör sig själv en tjänst genom att lyssna, eftersom hon då får reda på kundens behov vilket 
leder till att hon kan anpassa sin information. Detta stämmer överens med det Comet och 
Drollinger (2013) skriver om att det är viktigt att lyssna för att förstå kundens behov och hitta 
lösningar.     

”Det handlar om att lyssna, lyssna, lyssna” (Adrian). 

Social kompetens handlar enligt Baron och Tang (2007) även om att kunna anpassa sig till 
olika situationer, vilket samtliga respondenter tycker är viktigt. Adrian och Felicia anpassar 
intaget utifrån kundens tidigare erfarenhet av fastighetsmäklare och bostadsförsäljning. Om 
en kund aldrig tidigare har sålt en bostad presenterar de noga varje steg i 
förmedlingsprocessen. Om det är en kund som vet hur försäljningsprocessen går till pratar 
Adrian inte lika mycket utan låter istället kunden berätta om sin situation. Enligt Adrian sitter 
en del kunder och lyssnar lugnt och avslappnat medan han märker att en del bara vill få veta 
ett värde på bostaden så snabbt som möjligt. Då är de inte intresserade av att lyssna på hur 
hela processen går till. Även Felicia läser av situationen och märker fort vilka som bara vill 
prata om sig själv och sin bostad och då presenterar hon inte försäljningsprocessen lika 
grundligt. Att läsa av situationen och anpassa beteendet därefter är viktigt enligt Albrecht 
(2004).  
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Douglas och Elsa lägger lika mycket fokus på att berätta om sig själva och deras tjänster som 
att låta kunden berätta om sin situation. Elsa berättar om sig själv och sin tjänst för att kunden 
ska veta vad hon tillför, men samtidigt måste hon visa stort intresse för kundens bostad. 
Douglas tycker det är viktigt att låta kunderna berätta om deras behov men han försöker ändå 
styra samtalet. Charlie understryker vikten av att först och främst fokusera på kunden och låta 
de berätta om sin situation först. Jingryd och Segergren (2012) anser att fastighetsmäklaren 
måste fokusera på kunden och lyssna på dennes behov i en säljsituation. 
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6. Slutsats 
__________________________________________________________________________________ 
 
I detta avslutande kapitel kommer vi att presentera och diskutera de slutsatser vi har kommit 
fram till utifrån vår empiriska undersökning. Vi kommer att inleda med en sammanfattning av 
vad vi kommit fram till och därefter lyfter vi fram studiens viktigaste resultat. Vi kommer 
också att ge förslag till vidare forskning inom det personliga varumärket. 
__________________________________________________________________________________ 

Syftet med denna uppsats var att beskriva och skapa en förståelse för hur fastighetsmäklare 
arbetar för att skapa förtroende hos kunder genom sitt personliga varumärke och sin sociala 
kompetens.    

Problemställningen som har legat till grund för vår empiriska studie lyder: 

Hur skapar fastighetsmäklare förtroende hos kunder genom att utveckla sitt personliga 
varumärke och sin sociala kompetens? 

6.1 Studiens resultat 
I denna studie har vi kommit fram till att ett personligt varumärke utvecklas genom att skapa 
förtroende hos kunder i olika situationer. Detta måste fastighetsmäklare göra under hela 
processen. De ska vara engagerade, kunniga och komma pålästa till kundmöten. De ska kunna 
göra ett bra första intryck och ha förmågan att anpassa sig efter olika situationer och olika 
människor. De ska vara säkra på sina värderingar och upplevas som äkta. Om 
fastighetsmäklaren arbetar på detta vis leder detta till att kunderna blir nöjda och det finns stor 
chans att de rekommenderar fastighetsmäklaren vidare. Detta leder i sin tur att 
fastighetsmäklaren har stärkt sitt personliga varumärke. Personen som har fått en 
rekommendation av exempelvis en vän eller granne får ett förtroende för fastighetsmäklaren, 
och processen börjar om.  

 

Figur 3. Egenkomponerad modell som illustrerar svaret på studiens problemställning 
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Om kunden är missnöjd med fastighetsmäklaren blir det istället att kunden sprider ett dåligt 
rykte om fastighetsmäklaren, det personliga varumärket blir svagare och förtroendet för 
fastighetsmäklaren sjunker. Därför är det av stor betydelse för det personliga varumärket att ta 
väl hand om en missnöjd kund. 

I denna undersökning har vi funnit att engagemang är en av de viktigaste faktorerna för att 
skapa förtroende hos kunderna och detta vill vi särskilt lyfta fram eftersom tidigare forskning 
inte tydliggör detta. Fastighetsmäklare måste vara engagerade under hela processen. De måste 
visa engagemang när de träffar både säljare, köpare och spekulanter. För att kunna göra detta 
krävs mycket arbete vid sidan av kundmötena. De måste komma pålästa och därför är 
förberedelserna oerhört viktiga. Vi tror att förberedelser blir särskilt viktiga för 
fastighetsmäklare eftersom synligheten på arbetet är liten. Precis som en av 
fastighetsmäklarna berättade är det mycket arbete som ska göras innan och efter kundmöten, 
som kunderna inte ser. Genom att komma pålästa till intag och visning visar de att de har varit 
engagerade genom att lägga ner mycket arbete på förberedelser.  

Återkoppling är ett begrepp som inte tidigare forskning om fastighetsmäklarens personliga 
varumärke har belyst. Jingryd och Segergren (2012) skriver att kunskap också handlar om hur 
fastighetsmäklaren kommunicerar med kunderna men de skriver ingenting om återkoppling. 
Enligt fastighetsmäklarna är återkoppling av mycket stor betydelse för att skapa förtroende 
hos kunder. Under hela processen ska kunderna vara uppdaterade om vad som händer. Detta 
ser vi som ett viktigt resultat i vår studie och tycker därför att begreppet återkoppling bör 
framgå i en varumärkesmodell för fastighetsmäklare. Vi har därför kompletterat Jingryd och 
Segergrens (2012) modell med detta begrepp. 

Social kompetens är enligt Gad (2000) en viktig del inom personligt varumärke och det var 
också därför vi valde att studera detta mer ingående. Vi vill lyfta fram att detta är en mycket 
stor del av en fastighetsmäklares personliga varumärke då fastighetsmäklare träffar många 
olika människor med olika personligheter. De måste kunna läsa av olika människor och 
anpassa sig efter olika situationer. Social kompetens är också grundläggande för att 
fastighetsmäklare ska kunna få förtroende hos kunder. Vi vill därför även tillägga detta  
begrepp i Jingryds och Segergrens (2012) modell.  

Marknadsföringen är till för att förmedla fastighetsmäklarens identitet.  
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Figur 4. Egenutvecklad modell av Jingryds och Segerens (2012) varumärkesmodell för fastighetsmäklare 

För att utveckla det personliga varumärket måste fastighetsmäklaren också utveckla sin 
kompetens. Kompetens är också en viktig faktor för att skapa förtroende. Fastighetsmäklare 
utvecklar ständigt sin kunskap i arbetet. Det är också viktigt att fastighetsmäklare fortsätter att 
utbilda sig inom sitt område och att de håller sig uppdaterade om vad som händer i branschen. 
Erfarenhet är av stor betydelse för att bygga förtroende och har fastighetsmäklaren kort 
erfarenhet kan denne istället lyfta fram företagets erfarenheter.  

6.2 Studiens bidrag 
Studiens resultat utökar kunskapen om fastighetsmäklarens personliga varumärke och hur det 
är sammanhängande med förtroende. Vårt bidrag till forskningen är att vi har lyft fram vikten 
av återkoppling för att skapa förtroende. Vi har vidareutvecklat Jingryd & Segergrens (2012) 
modell för fastighetsmäklare genom att komplettera med detta begrepp samt social 
kompetens.   

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Vi har gjort en kvalitativ studie och intervjuat få enheter. Det hade varit intressant att 
genomföra en liknande studie genom en kvantitativ metod med fler enheter för att på så sätt 
kunna generalisera resultatet. 

I denna studie har vi studerat det personliga varumärket ur fastighetsmäklarens perspektiv. 
Det hade varit intressant att genomföra en liknande studie utifrån säljarens och köparens 
perspektiv för att se om deras synsätt på det personliga varumärket och förtroende stämmer 
överens med fastighetsmäklarnas. En fortsatt undersökning huruvida deras perspektiv i 
förhållande till varandra har någon påverkan på uppbyggnaden av förtroende hade varit 
intressant att studera.  

I Jingryds och Segergrens (2012) modell är socialt ansvar (CSR) en av fyra strategier för att 
bygga upp fastighetsmäklarens personliga varumärke. Vi har inte behandlat hur 
fastighetsmäklarens arbetar med CSR i vår studie. Eftersom Jingryd och Segergren anser att 
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det är en stor del av fastighetsmäklarens varumärke hade det varit spännande att undersöka 
hur fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag arbetar med CSR. 
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Bilaga 1. Begreppslista 
 

Småhus – Bostadshus som innehåller högst två bostadslägenheter (Mäklarsamfundet, 2005, 
s.211). 

Objekt – Samlingsnamn för småhus, fritidshus och bostadsrätt (Mäklarsamfundet, 2013).  

Intag – Det första besöket fastighetsmäklaren görs hos säljaren. Vid detta tillfälle görs ofta en 
värdering av bostaden och om säljaren väljer att anlita fastighetsmäklaren upprättas ett 
uppdragsavtal som ger fastighetsmäklaren rätten att förmedla säljarens bostad. 
(Mäklarsamfundet, 2005)  

Visning – Det tillfälle då spekulanter får titta på bostaden och träffa fastighetsmäklaren. 
(Mäklarsamfundet, 2005).  

Köpekontrakt – Avtal som fastställer rättigheter och skyldigheter för köpare och säljare. 
(Mäklarsamfundet, 2005, s.208)  

Tillträde – Den dag då köparen får tillgång till bostaden, oftast inflyttningsdagen 
(Mäklarsamfundet, 2005).   

Säljare – Uppdragsgivare, den som anlitar fastighetsmäklaren för att sälja bostaden 
(Mäklarsamfundet, 2005). 

Köpare – Den som köper bostaden (Mäklarsamfundet, 2005). 

Spekulant – Den som är intresserad av bostaden (Mäklarsamfundet, 2005).  

Besiktning – Genomgång av fastigheten/bostadsrätten i syfte att upptäcka och utreda 
eventuella fel och brister (Mäklarsamfundet, 2005, s.202). 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
Bakgrundsinformation 
Berätta lite om dig själv, ditt yrke och varför du valde att bli fastighetsmäklare 
Ålder? Erfarenhet? Utbildning? 
Vad är det bästa med ditt yrke? 
Vad kan vara mindre bra med ditt yrke? 

Inledande frågor 
Berätta om hur ett intag brukar gå till 
Hur går du tillväga på intaget för att övertyga kunden att välja just dig? 
Hur förbereder du dig inför ett intag? 
 
Berätta om hur en visning brukar gå till 
Hur förbreder du dig inför en visning? 
Hur går du tillväga på en visning för att sälja in dig själv och skaffa nya kunder? 

Marknadsföring 
Hur marknadsför ni er som företag? 
Vilken typ av marknadsföring använder du när du ska marknadsföra ett objekt? 
Använder du dig av direktreklam? (t ex. Lägga lappar i brevlådor) Om ja, hur? Om nej, varför 
inte? 
Använder du dig av annonsering? Om ja, hur? Om nej, varför inte? 
Använder du sociala medier för att marknadsföra dig själv? Om ja, på vilket sätt? Anser du att 
det är effektivt? Om nej, varför inte? 

Förtroende 
Vilka är dina viktigaste kompetenser i ditt yrke? 
Hur har du fått dessa kompetenser? Har du utvecklat dessa kompetenser genom utbildning 
eller erfarenheter?  
Hur kan du använda dig av dina tidigare erfarenheter i ditt arbete? 
Vad gör dig utmärkande jämfört med konkurrenterna och hur går du tillväga för att framföra 
detta för kunderna? 
Har du gått någon särskild utbildning eller kurs i hur du marknadsför dig själv för att sticka ut 
från mängden? 
Hur gör du för att fortsätta att utvecklas som fastighetsmäklare?  

Hur går du tillväga för att visa kunden att du är engagerad i ditt arbete? 
Vad är bra service för dig? Hur går du tillväga för att ge bra service till dina kunder? 
Vad tycker du är viktigt att tänka på när man som fastighetsmäklare presenterar sig själv och 
sin tjänst för en kund för att kunden ska uppleva det som äkta?  
Vad tycker du är viktigt för att få kunder att lita på dig? 
Tycker du det är viktigt att ha en öppen dialog med säljare respektive köpare under hela 
processen? Om ja, varför? Om nej, varför inte? 
Hur går du tillväga för att hålla köpare respektive säljare uppdaterade under 
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förmedlingsprocessen? 
 
Social kompetens 
Vad är viktigt att tänka på när man som fastighetsmäklare möter många olika människor? 
Har du gått någon kurs eller utbildning för att lära dig hantera kunder i olika livssituationer? 
Hur går du tillväga för att göra ett bra första intryck? Anser du att ditt utseende påverkar 
kundernas första intryck av dig? Om ja, hur? Om nej, varför inte? 
Vad lägger du störst fokus på vid ett kundmöte, att presentera dig själv och din tjänst eller att 
låta kunden berätta om sig själv och sin situation? Varför lägger du fokus på detta sätt? 
Hur gör du för att visa kunden att du lyssnar aktivt under en konversation? 
 
Värderingar 
Vad har företaget för värderingar? 
Hur återspeglas företagets värderingar i ditt arbete? 
Stämmer dina värderingar överens med företagets? 
Hur återspeglas dina värderingar i ditt arbete? 
Har dina värderingar förändrats sen du började arbeta på företaget?  
Förändrades dina värderingar under din utbildning till fastighetsmäklare? 
Vilka faktorer tror du har påverkat dina värderingar? 
 
Avslutande frågor (förtroende) 
Hur går du tillväga efter avslutad affär för att upprätthålla relationen med kunden? 
Låter du säljare och köpare göra någon typ av utvärdering efter avslutad affär? Om ja, på 
vilket sätt? 
Hur gör du om någon part varit missnöjd med dig som fastighetsmäklare? 
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