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Förord  
 
Vi vill börja med att tacka våra respondenter för deras deltagande i våra intervjuer. 
Detta gjorde vår studie möjlig och utan er hade vi inte kunnat slutföra vår uppsats. Vi 
vill även rikta ett tack till våra handledare Signe Jernberg och Peter Edlund som väglett 
oss under arbetets gång och som under denna tid kommit med kloka tips och idéer som 
underlättat arbetets process. Slutligen vill vi även tacka vår examinator Jens Eklinder 
Frick och vår seminariegrupp för feedback, tips och frågor under hela processen.  
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Sammanfattning 
 
Titel: Utmärkelser i varumärkesbyggandet 
 
Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Emil Siönäs och Joakim Nilsson Wihlbäck 
 
Handledare: Signe Jernberg och Peter Edlund  
 
Datum: Maj 2019  
 
Syfte: Syftet är att öka förståelsen för hur mottagare av utmärkelser använder dessa 
utmärkelser för att bygga sitt varumärke. 
 
Metod: Studien har utförts genom en kvalitativ metod där utgångspunkten är den 
hermeneutiska vetenskapstraditionen. Tio semistrukturerade intervjuer har genomförts 
med fastighetsmäklare som mottagit utmärkelser inom branschen. Det empiriska 
materialet har med hjälp av en tematisk analysmetod tolkats och analyserats.  
 
Slutsats: Slutsatsen av studien är att mottagare av utmärkelser använder dessa i 
initialskedet av tjänsten för att inbringa nya kunder, visa sig konkurrenskraftiga och 
utmärkelser kan även bli en vågmästare då kunden står inför ett svårt köpbeslut. Detta 
förmedlas i form av verktyg på kundmöten, direktmarknadsföring och sociala medier. 
Fler faktorer spelar in i den varumärkesbyggande processen och respondenterna belyser 
att det största arbetet läggs på att eftersträva kundnöjdhet, goda relationer och 
rekommendationer. 
 
Uppsatsens bidrag till ämnet: Studiens bidrag till ämnet är främst i form av ett första 
steg i forskningen om utmärkelser som är en av de tre centrala delarna i 
tredjepartsorganisationsstöd. Vi har även kompletterat en befintlig modell som 
behandlar varumärkesbyggande med en aspekt som vår studie kommit fram till är den 
som arbetas och värdesätts mest av våra respondenter, vi har valt att kalla detta tillägg 
för ”Care of Customer Relations”. 
 
Förslag till vidare forskning: Denna studie har bidrag till ett av de tre områden som 
finns inom tredjepartsorganisationsstöd och vi hade gärna sett att forskningen fortsatte 
på samma spår genom att undersöka de andra delarna inom tredjepartsorganisationsstöd. 
Ett konkret nästa steg i fortsättningen på forskning om utmärkelser ser vi som att 
undersöka kundperspektivet, hur uppfattar och värdesätter kunder dessa utmärkelser? 
 
Nyckelord: Varumärke, varumärkesbyggnad, utmärkelser, tredjepartsorganisationsstöd 
  



 

 

Abstract 
 
Title: Awards in the process of building brands 
 
Level: Final assignment for bachelor’s degree in business administration  
 
Authors: Emil Siönäs and Joakim Nilsson Wihlbäck 
 
Supervisor: Signe Jernberg and Peter Edlund 
 
Date: May 2019 
 
Aim: The purpose of the study is to increase the understanding of how recipients of 
awards use these awards to build their brand.  
 
Method: The study has been carried out through a qualitative method, where the 
starting point is the hermeneutic science tradition. Ten semi structured interviews have 
been conducted with real estate brokers who have received awards in the industry. The 
empirical material has been interpreted and analyzed using a thematic analysis method.  
 
Conclusion: The conclusion of the study is that recipients of awards use these in the 
initial phase of the service to bring in new customers, prove themselves competitive and 
awards can also become a decider when the customer is facing a difficult purchase 
decision. This is conveyed in the form of tools on customer meetings, direct marketing 
and social media. More factors are involved in the brand building process and the 
respondents highlight that the greatest work is being done to strive for customer 
satisfaction, good relations and recommendations. 
 
Contribution of the thesis: The study's contribution to the topic is mainly in the form 
of a first step in the research on awards which is one of the three central parts of Third-
Party Organization Endorsement. We have also supplemented an existing model that 
deals with brand building with an aspect that our study has shown is used and valued 
most by our respondents, we have chosen to call this supplement for "Care of Customer 
Relations". 
 
Suggestions for further research: This study has contributed to one of the three areas 
that exist within Third Party Organization Endorsement and we would like the research 
to continue on the same track by examining the other parts of Third Party Organization 
Endorsement. The next step in the future of research on awards is examining the 
customer perspective, how do customers perceive and value these awards? 
 
Key words: Brand, brand building, awards, Third Party Organization Endorsement  
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1.Introduktion 
Det är nästan ingen som undkommit den extrema konkurrens som de flesta branscher 

ställs inför i dagens globaliserade ekonomi (D’Aveni 1995). Den ökande konkurrensen 

leder enligt D’Aveni (1995) till att företag ständigt försöker hitta nya sätt att sticka ut 

och förnya sig på. Frankelius, Norrman och Parment, (2015) menar att konsumentens 

val blir fler och mer komplexa i takt med den ökande konkurrensen och att ett starkt 

varumärke kan underlätta konsumentens val. Hammond (2008) menar att ett starkt 

varumärke bidrar till många fler konkurrensfördelar och även Aperia (2001) menar att 

det blir av allt större vikt att företag arbetar aktivt med sitt varumärke. Då det är åtråvärt 

för alla företag att ha ett starkt varumärke blir det svårare att utveckla då det även blir 

konkurrens om att just ha ett starkt varumärke (D’aveni, 1995). Vi kan utifrån dessa 

studier konstatera att ett starkt varumärke bidrar till att hålla sig konkurrenskraftig på 

dagens marknad och att det är viktigt för företag.  

 

Ett sätt att bygga ett starkt varumärke är enligt Berry (2000) att differentiera sig från 

sina konkurrenter. Detta är en av fördelarna som Dean & Biswas (2001) hävdar att 

Third Party Organization Endorsement (tredjepartsorganisationsstöd) kan bidra med. 

Enligt Dean & Biswas (2001) finns det tre olika sätt som tredjepartsorganisationsstöd 

kan ta form på, dessa är: Produktranking, utmärkelser och ett subjektivt uttalande om 

produktegenskaper. Tredjepartsorganisationsstöd kan utöver differentiering från sina 

konkurrenter även bidra till en ökad upplevd kvalitet av produkten skriver Dean och 

Biswas (2001). Aaker (1992) menar att upplevd kvalitet är en av de viktigaste delarna i 

varumärkeskapitalet, alltså hur starkt varumärket är. Med denna tolkning kan 

tredjepartsorganisationsstöd påverka varumärket. Det finns dock ingen forskning som 

undersöker de effekter som dessa tredjepartsorganisationsstöd har på varumärket. 

 

Utmärkelser som är en form av tredjepartsorganisationsstöd är i dagsläget väldigt 

utbrett, till den grad att English (2002) & Best (2011) menar att vi har fler utmärkelser 

nu än någonsin och flaggar även för inflation gällande utmärkelser, att de tappar sitt 

värde. Frey & Neckermann (2008) instämmer i att utmärkelser numera finns överallt, 

både på nationell nivå men även inom kultur, idrott, företagsvärlden, media och många 

fler områden. Trots att utmärkelser är så pass utbrett i samhället är det få forskare som 

aktivt studerat ämnet. Frey & Neckermann (2008) menar att majoriteten av den 

forskning som finns gällande utmärkelser handlar om historiska fakta om ordrar och hur 
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ordrar delades ut. De skriver att sociologin har berört ämnet på en generell och abstrakt 

nivå. Psykologilitteraturen bidrar bland annat med förståelse om hur vi på individnivå 

påverkas av utmärkelser (Frey & Neckermann 2008). Frey & Neckermann (2008) 

menar att trots utmärkelsers inverkan i samhället har ekonomilitteraturen till mångt och 

mycket lämnat området orört sedan 1970-talet men att forskningen nu återupptagits. 

Inom marknadsföringslitteraturen kan vi se forskning som handlar om hur utmärkelser 

påverkar försäljning, upplevd kvalitet och publicitet (Ponzo & Scoopa, 2015; Jones, 

Scherle, Pickernell, Packham, Skinner & Peisl, 2014; Balasubramanian, Mathur & 

Thakur, 2005). Forskning kring tredjepartsorginsationsstöd hör enligt Dean & Biswas 

(2001) till marknadsföringslitteraturen. 

 

I dagens konkurrensutsatta marknad är det som tidigare nämnt viktigt att arbeta med sitt 

varumärkesbyggande, bland annat för att ett starkt varumärke underlättar kundens 

köpbeslut (Frankelius, Norrman & Parment, 2015). Forskning som behandlar 

tredjepartsorganisationsstöd visar att även det används för att underlätta kundens 

köpbeslut (Healy & Palepu 2001). Då vi ser att både ett starkt varumärke och 

tredjepartsorganisationsstöd kan underlätta kundens köpbeslut ser vi ett samband mellan 

dessa företeelser. Som tidigare nämnt finns det ingen forskning som fokuserar på hur 

tredjepartsorganisationsstöd påverkar varumärket. Med detta i åtanke samt att 

utbredningen av utmärkelser ökat de senaste åren (English, 2002 och Best, 2011) finner 

vi det intressant att studera hur utmärkelser och varumärket hänger ihop. Det som 

motiverar att fokusera på utmärkelser är att det blir allt mer utbrett samt att forskningen 

på tredjepartsorganisationsstöd inte har undersökt dess effekter på varumärket. För att 

fylla detta forskningsgap väljer vi att fokusera på utmärkelser, som en del av 

tredjepartsorganisationsstöd och hur dessa används för att bygga varumärket. 

 

1.1 Syfte 
Syftet är att öka förståelsen för hur mottagare av utmärkelser använder dessa 

utmärkelser för att bygga sitt varumärke. 
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2. Litteraturgenomgång 
 

I kommande kapitel förklaras tidigare forskning som är viktig för att förstå grunden i 

studien. Författarna förklarar varumärkets ursprung och utveckling, hur ett starkt 

varumärke byggs, ett par olika modeller som forskare tar upp för hur ett starkt 

varumärke byggs samt vad informationsasymmetri och tredjepartsorganisationsstöd 

innebär. 

 

2.1 Varumärkets ursprung och utveckling 

Ett varumärke är en övergripande upplevelse av en kund som särskiljer en organisation 

eller produkt från sina konkurrenter (Business dictionary, 2019). Moore & Reid (2008) 

menar att ett varumärke spelar två viktiga roller, där den första är som förmedlare av 

information, exempelvis ursprung och kvalitet gällande varor och tjänster till både 

konsumenter och övriga kanalmedlemmar. Den andra rollen är som en förmedlare av 

image eller betydelse, exempelvis status, värde och personlighet. Användandet av 

varumärken går enligt Moore & Reid (2008) tillbaka så långt det går att spåra mänskligt 

skapade föremål men de menar att varumärken under tidens gång blivit allt mer 

komplexa och innebörden av begreppet har utvecklats enormt från antiken fram till 

idag. 

 

Moore & Reid (2008) menar att redan 2250 år f.kr i Indusdalen finns det spår av tidiga 

versioner av varumärken i form av sigill som användes av köpmän för att urskilja sina 

varor. I antikens Grekland använde yrkesmän märkningar i tegel för att urskilja det egna 

hantverket mot konkurrenter (Farquhar, 1989). Människan har sedan dess använt 

varumärken för att märka både boskap och andra varor för att påvisa kvalitet och 

därmed urskilja sig från mängden (Farquhar, 1989). Under 1500-talet tog användandet 

av varumärken fart och whiskytillverkare adderade varumärkesnamn till sina produkter 

för att differentiera sig från konkurrenter. Detta steg i utvecklingen togs då vissa 

tillverkare ansåg att deras produkt hade högre kvalitet än konkurrenter och ville därmed 

urskilja sig från mängden då de kunde garantera konsumenterna en viss kvalitet 

(Farquhar, 1989). Sedan dess har utvecklingen fortsatt ytterligare, Keller & Lehmann 

(2006) menar att branding eller varumärkesbyggande under de senaste åren blivit den 

viktigaste prioriteten för företag, detta på grund av den växande insikten att 
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varumärkena är en av de mest värdefulla immateriella tillgångarna som företagen 

innehar.  

 

2.2 Branding - processen att bygga ett varumärke 

Branding har i den engelska ordlistan två betydelser, “the action of marking with a 

branding iron” och “the promotion of a particular product or company by means of 

advertising and distinctive design” (Google, 2019). Moore & Reid (2008) menar att 

detta är ursprunget respektive den moderna betydelsen av begreppet. Att utveckla 

varumärken är idag mer komplext än att brännmärka kor. Det finns olika teorier på hur 

ett varumärke byggs, Farquhar (1989) menar att varumärkesbyggande innefattar tre 

huvudsakliga områden. Dessa områden är: en positiv varumärkesutvärdering, en 

tillgänglig varumärkesinriktning och en konsekvent varumärkesbild. Aaker (1992) 

menar att ett starkt varumärke byggs genom varumärkeslojalitet, 

varumärkesmedvetenhet, upplevd kvalitet, varumärkesassociationer och andra 

varumärkestillgångar.  

 

Berry (2000) har studerat hur starka varumärken byggs i tjänsteföretag och inleder med 

att redogöra att ett starkt varumärke är essentiellt för tjänsteföretag vilket har att göra 

med konsumentens förtroende inför köpet. En tjänst är i motsats till en produkt ett 

“osynligt” köp och Berry (2000) hävdar att ett starkt varumärke hjälper kunden att 

förstå och visualisera en immateriell produkt som en tjänst är. Starka varumärken 

begränsar även kundens upplevelse av monetära, sociala eller säkerhetsrisker inför ett 

köp av tjänster då dessa är svåra att uppfatta innan köptillfället. Starka varumärken blir 

substitutet när företaget inte erbjuder tyg att röra, byxor att prova, frukt att klämma på 

eller bil att provköra (Berry, 2000). 

 

Kännetecknet av varumärkespåverkan skiljer mellan tjänster och produkter, detta 

eftersom tjänster saknar fysiska kvalitéer som möjliggör förpackning, märkning och 

uppvisning (Berry, 2000). Författaren menar att det inte går att paketera och visa en 

underhållnings- eller transporttjänst på samma sätt som Red Bull visar dryck. I 

produktföretag är det ofta just produkten som innefattar varumärket, gällande tjänster är 

det dock företaget i sig som utgör varumärket (Berry, 2000). 

 



 

5 
 

Berry (2000) menar att varumärkesbyggande är en hörnsten i tjänstemarknadsföring. 

Han beskriver människans naturliga inställning till marknadsföring som associationen 

mellan varumärke och varor. Med produkter, paketering och logo-design kan 

marknadsförare implementera varans väsentlighet i de varumärkesbyggande åtgärderna 

genom att fästa varumärket på produkten och visa den i reklam, gärna förknippat med 

särskiljande symboler, signaturuttalanden och människor. Detta blir svårare gällande 

tjänster, däremot är varumärkesbyggande trots detta lika relevant för denna kategori 

(Berry, 2000). 

 

2.3 Vad är ett starkt varumärke eller brand equity? 
Aaker (1992) menar att ett starkt varumärke, även kallat brand equity, innefattar fem 

olika tillgångar som är kopplat till varumärket. Dessa är: varumärkesigenkänning, lojala 

kunder, upplevd kvalitet, associationer till varumärket som exempelvis kan vara 

varumärkesnamnet eller symbolen som varumärket står för och andra tillgångar som 

exempelvis patentlicenser. Dessa fem kategorier skapar tillsammans ett starkt 

varumärke som är kopplat till varumärkesnamnet skriver Aaker (1992). Detta i sin tur 

menar Aaker (1992) skapar värde för kunderna genom att mycket information finns 

tillgänglig om produkterna vilket skapar självförtroende i köpbeslutet samt upplevt 

tillfredställelse. Detta menar författaren skapar upplevd kvalitet och 

varumärkeskännedom. Kunderna i sin tur skapar värde för företaget genom att 

effektivisera marknadsföringsstrategier då det sprider sig genom Word of Mouth 

(WOM), varumärkeslojalitet, prissättning, varumärkesutveckling, handelsfördelar som i 

sin tur skapar konkurrensfördelar (Aaker, 1992). Aaker (1992) menar även att ett starkt 

varumärke skapar fördelar som exempelvis bättre avtal med leverantörer och även 

samarbeten då de associerar varumärket med något positivt. Aaker (1992) nämner ett 

citat från Stephen King som lyder:”a product is something that is made in a facory; a 

brand i something that is bought by a customer. A product can be copied by a 

competitor; a brand is unique. A product can be quickly outdated; a successful brand is 

timeless”.  

 

2.4 A Service Branding Model  

Ett starkt tjänstevarumärke är enligt Berry (2000) egentligen ett löfte om framtida 

tillfredsställelse. Författaren menar att ett varumärke uppfattas av en kund genom bilden 

företaget själv förmedlar, vad andra menar att varumärket är och hur företaget utför sin 
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tjänst. Berry (2000) har utvecklat en modell som visar relationen mellan de viktigaste 

delarna i ett tjänstevarumärke: Company’s Presented Brand, Brand Awareness, External 

Brand Communications, Brand Meaning, Customer Experience with Company och 

Brand Equity. Här efter följer en förklaring av dessa begrepp samt hur de hänger ihop 

med varandra. Heldragna linjer representerar direkt påverkan medan de streckade 

linjerna representerar indirekt påverkan. 

 

Modell 1. ”A service Branding Model” 

 

2.4.1 Company’s Presented Brand 

Company’s Presented Brand (eller; Företagets presenterade varumärke) är enligt Berry 

(2000) den marknadsföring som firman själv kan styra över, det innefattar hur de 

kommunicerar sin identitet och syfte genom bland annat reklam och då tjänsten faktiskt 

levereras. Berry (2000) beskriver företagsnamnet, logotypen och deras visuella 

presentation i kombination med reklamtema och symboliska föreningar som 

kärnelement i företagets presenterade varumärke. Detta påverkar direkt brand awareness 

(varumärkeskännedom) som handlar om kundens förmåga att känna igen och minnas ett 

varumärke. 

 

2.4.2 External Brand Communications 
Berry (2000) menar att External Brand Communications (eller; Externa 

varumärkeskommunikationer) handlar om den information kunder tar del av om 

företaget som företaget inte har kontroll över. Det är inte bara från företaget som 

kunderna kan få ett intryck av varumärket utan även andra parter som andra kunder eller 

exempelvis tredjepartsorganisationer. Författaren menar att WOM och publicitet är de 
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vanligaste formerna av denna typ av kommunikation. Enligt Berry (2000) är WOM 

vanligt gällande tjänster på grund av tjänsters immateriella natur och när 

konsekvenserna av att välja fel tjänsteleverantör blir stora är kunder mer benägna att ta 

emot saklig, erfarenhetsbaserad information (Berry & Parasuraman 2004). Författarna 

menar också att WOM är en viktig del i kundens beslutsprocess gällande val av 

tjänsteleverantör som har stor betydelse, exempelvis fastighetsmäklare, hantverkare 

eller bilmekaniker.  

 

2.4.3 Customer Experience with company 

Berry (2000) beskriver att även om företagets egen marknadsföringskommunikation 

(Company’s Presented Brand) samt den externa varumärkeskommunikationen (External 

Brand Communications) påverkar varumärkets betydelse är den största påverkan på 

varumärket Customer Experience with Company (eller; kundens upplevelse av 

företaget) och erfarenhet av tjänsten i sig. Berry (2000) menar att Company’s Presented 

Brand och External Brand Communications är nya kunders enda bevis på vad företaget 

står för, däremot när kunden upplever företagets tjänst blir det dessa erfarenheter som 

tar över och blir inflytelserika över kundens syn på varumärket. Kunders 

erfarenhetsbaserade uppfattningar är kraftfulla och ett varumärke kan generera mer 

Brand Awareness, uppmuntra nya konsumenter att testa tjänsten och förstärka Brand 

Meaning med redan existerande kunder. Ett varumärke kan dock inte reparera dålig 

service. Om tjänsten som företaget levererar skiljer sig från den som marknadsförts är 

det den upplevda tjänsten som kunden tar med sig. Likt produktföretag som med 

tjänsteföretag stängs dörren av en dålig kundupplevelse som marknadsföring hjälpt till 

att öppna (Berry, 2000). 

 

2.4.4 Brand Meaning 
Brand Meaning (eller; Varumärkesbetydelse) refererar till kundens övergripande syn på 

varumärket. Det handlar om kundens bild av varumärket och dess associationer. Kunder 

har olika uppfattning om varumärken och företag (Berry, 2000). Författaren tar upp ett 

exempel med Walmart och Target som han menar att konsumenter har olika uppfattning 

om, båda två är butiker inom samma kundsegment och har stark Brand Awareness, 

däremot har de olika Brand Meaning. Berry (2000) menar att dessa två har olika 

associationer hos kunder som företagen själva har byggt upp. Walmart har låga priser 

och Target har stora fina butiker, kläder och snabbkassa. Berry (2000) låter en av 
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cheferna på Target förklara, "If we tried to go after Wal-Mart on price, we would 

compromise our brand. Wide aisles are critical to who we are, but they cost a lot. It is 

very expensive to be Target" 

 

2.4.5 Brand Awareness 

Berry (2000) menar att Brand Awareness (eller; Varumärkeskännedom) är hur välkänt 

varumärket är för kunder. För kunder bidrar både Brand Awareness och Brand Meaning 

till varumärkeskapitalet men inte i samma utsträckning. Berry (2000) menar att kundens 

egen erfarenhet är det som formar Brand Meaning mest, det är även Brand Meaning 

som i sin tur har störst påverkan på Brand Equity (varumärkeskapitalet).  

 

2.5 Tjänsteföretag är sitt varumärke 
Gällande produkter är kärnan av upplevelsen för kunden produkten i sig och inte 

företaget bakom. Exempelvis gällande frukostflingor tänker kunden Cheerios som är ett 

varumärke som ägs av General Mills, gällande kex tänker kanske kunden Ritz som är ett 

varumärke som ägs av Nabisco och matlagningsolja tänker kanske kunden på Mazola 

som ägs av företaget Best Foods Division. Däremot menar Berry (2000) att med tjänster 

är det företaget i sig som oftast ses som avsändare av upplevelsen. Kunder blir 

medvetna om och utvecklar bilder av exempelvis American Airlines, FedEx, Disney 

World.  

 

2.6 Cultivating Brand Equity  

Berry (2000) visar i sin studie upp ytterligare en modell. Denna demonstrerar hur 

tjänsteföretag skapar ett starkt varumärke. Modellen följer fyra olika kategorier som 

förklaras nedan.  
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Modell 2. “Cultivating Brand Equity” 

2.6.1 ”Dare to be different” 

En del i att skapa ett starkt varumärke som tjänsteföretag är att sticka ut från mängden 

(Berry, 2000). Många framgångsrika företag, exempelvis Starbucks, Target, Midwest 

Express Airlines och Motel 6 har alla en gemensam strävan efter att sticka ut. De har 

medvetet ansträngt sig för att sticka ut från mängden och därmed skapa en tydlig 

varumärkesbild. De allra största varumärkena trotsar i många fall normen och skapar 

nya vägar att nå och behaga kunder (Berry, 2000). Företagen arbetar enligt Berry (2000) 

aktivt för att skapa en tydlig bild av företaget som kunder memorerar och som lever upp 

till serviceupplevelsen. Detta skapar i sin tur en stark och annorlunda tjänsteerfarenhet 

och därmed en unik varumärkespresentation. Motel 6 skapade en minnesvärd 

reklamkampanj som visar hur de väljer att sticka ut, de visade en helt svart skärm och i 

slutet visades citatet: ”Detta är vad ett hotellrum ser ut när du sover”. Berry (2000) 

menar därför att det viktigaste i att sticka ut är att skapa ett distinkt och tilltalande 

varumärkesperspektiv för att då kunna slå igenom annan konkurrenskraftig 

marknadsföring.  

 

2.6.2 “Determine your own fame”   

Enligt Berry (2000) innebär ett starkt varumärke inte enbart att företag gör något 

annorlunda från andra konkurrerande företag, de måste även representera något mer 

värdefullt för sina kunder. Detta är något som gärna kommuniceras till konsumenter, 

båda befintliga kunder men också för att locka till sig nya. Att företag visar upp och 

kommunicerar ut till konsumenter vad de vill bli igenkända för är viktigt och bidrar till 

att öka företagets varumärkeskapital (Berry, 2000).  
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För att ett serviceföretag ska kunna bygga ett starkt varumärke krävs det att de hittar ett 

behov hos kunder som kan tillfredsställas, det gäller även för dessa företag att utföra 

tjänsten på ett bättre och mer effektivt sätt än sina konkurrenter. Detta kommer i sin tur 

påverka konsumenterna och skapa en medvetenhet samt förstärkt erfarenhet vilket i sin 

tur leder till att företaget blir ett självklart val inför nästkommande köp som 

konsumenten står inför. Företag bör enligt Berry (2000) arbeta med denna modell då det 

skapar positiv word of mouth (WOM).  

 

Företaget Call-A-Matress säljer sängmadrasser över telefon och sticker ut med sin 

företagsstrategi genom att erbjuda leveranser inom två timmar, de har gjort sig ett namn 

som förknippas med deras tjänst och har valt att använda sig av dels TV och 

radioreklam, men också genom WOM som skapar publicitet och medvetenhet om 

varumärket (Berry, 2000).  

 

2.6.3 “Make an emotional connection”  
Berry (2000) menar att det är viktigt att skapa ett känslomässigt bidrag för företag. Med 

detta menas att företag även bör nå ut till sin publik känslomässigt då människors beslut 

påverkas av känslor. Berry (2000) förklarar i sin artikel även att företag kan förstärka 

produktegenskaperna och därmed stärka kopplingen till konsumenterna genom att skapa 

en känsla som konsumenterna kan associera till varumärket. Berry (2000) Skriver om 

Charlotte Beers som är ordförande för företaget J.Walter Thompson och styrker detta 

genom att skriva ”det som gör ett varumärke så kraftfull är att det känslomässigt 

involverat av kunder”. Även Starbucks grundare Howard Schultz (1997) styrker detta 

genom citatet: ”De mest kraftfulla och hållbara varumärkena är byggda från hjärtat”. 

 

2.6.4 “Internalize the brand” 
En stor del i att ett varumärke blir starkt är att de anställda förstår sig på varumärket och 

vill få ut det bästa av det (Berry, 2000). De anställda är därför en otroligt viktig faktor i 

hur ett varumärke byggs upp och de förstärker även kundens upplevelse. Det räcker inte 

med att ha en bra produkt utan behöver även ha fantastisk service (Berry, 2000). 

Negativa kundupplevelser är svåra för företaget och varumärket att omvandla till 

positiva, oavsett hur bra marknadsföringen är. Berry (2000) menar att leverantörer som 
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förstår sig på företaget och tjänstens värde, kommer bidra till att företagets varumärke 

stärks.   

 

Berry & Parasuraman (2004) förklarar begreppet internalize the brand genom att 

företaget förklarar och säljer in varumärket till de anställda och delar därför med sig hur 

företaget arbetar och dess strategi. Att företaget får de anställda att känna sig som en del 

av varumärket och även tror på dess syfte. Om de anställda känner förtroende för 

produkten och lever efter företagets värderingar kommer det även smitta av sig på 

konsumenterna.  

 

2.7 Informationsasymmetri 
Information är något som ligger till grund för alla beslut som människor fattar, både 

beslut som tas i hushållet, inom företag samt myndigheter (Connelly, Certo, Ireland, & 

Reutzel, 2011). Individer baserar sina beslut på allmän information som är offentligt 

tillgänglig, dock finns det även information som endast en del har tillgång till 

(Connelly, Certo, Ireland, & Reutzel, 2011). Informationsasymmetri kan existera mellan 

två parter i en transaktion som exempelvis säljare och köpare (Boulding & Kirmani 

1993, Kirmani & Rao 2000). Informationsasymmetri innebär att säljare känner till det 

sanna värdet av sin produkt men köpare å andra sidan kanske inte vet (Kirmani & Rao 

2000). Dacis (2012) menar dessutom att dynamiken mellan en säljare och en köpare i en 

köpsituation innehåller både delar av samarbete men även vissa former av konkurrens. 

Konkurrensen i denna dynamik medför att kunden i vissa fall ignorerar signaler från 

säljare exempelvis reklam. Om denna informationsklyfta mellan säljare och köpare inte 

kan bryggas blir det svårare att komma till en överenskommelse. Därför behöver köpare 

ytterligare trovärdig information för att förutse eller utvärdera produktkvaliteten (Feng, 

Wang & Peracchio 2008). 

 

Anledningen till att produktutvärderingar som exempelvis tester, recensioner och 

utmärkelser från tredjepartsorganisationer har vuxit fram är delvis relaterat till den 

informationsasymmetri som finns mellan säljare och köpare gällande 

produktinformation. (Akerlof 1978, Nelson 1974). Hur företag kan kommunicera 

produktinformationen till sina kunder är något som är väldokumenterat inom 

marknadslitteraturen och detta genom olika marknadsstrategier (Gerstner, 1985; 

Wernerfelt, 1994; Zhao, 2000; Iyer & Soberman, 2000; Villas-Boas, 2004). Faulhaber 
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och Yao (1989) och Lizzeri (1999) menar att problematiken med 

informationsasymmetri kan lösas eller mildras med hjälp av en tredjepartsorganisation 

som överför produktinformationen till potentiella kunder och köpare. 

 

2.8 Tredjepartsorganisationsstöd  

För att underlätta beslutsfattandet när informationsklyftor uppstår har det blivit allt 

vanligare att brygga informationsklyftan som uppstår mellan parterna med hjälp av 

tredjepartsorganisationsstöd, detta kan exempelvis vara recensioner, tester i olika former 

samt även utmärkelser. Tredjepartsorganisationsstöd definieras som produktreklam 

vilket innehåller namnet på en tredjepartsorganisation samt en positiv utvärdering av 

den annonserade produkten. Enligt Dean & Biswas (2001) finns det tre olika sätt som 

tredjepartsorganisationsstöd kan ta form på, (1). Produkten rankas mot konkurrerande 

produkter i sin klass på ett eller flera kriterier, (2). Produkten tilldelas en utmärkelse 

exempelvis "seal of approval” av tredjepartsorganisation, (3). Ett subjektivt, icke-

jämförande uttalande görs om ett eller flera produktegenskaper. 

 

Användandet av tredjepartsorganisationsstöd i reklam är enligt Dean & Biswas (2001) 

något som växte i popularitet under slutet av 1990-talet, exempelvis användes det 

frekvent i bilreklamer där reklamens avsändare kunde visa tredjepartsorganisationsstöd i 

ett stort biltest. Dean & Biswas (2001) menar att detta användes för att kunna särskilja 

företaget från konkurrenter, uppvisa kvalitet samt att reklamens legitimitet ökade då 

betyget eller lovorden kom från en organisation utanför det egna företaget. 

 

Dean & Biswas (2001) menar att tredjepartsorganisationsstöd är ett effektivt 

kommunikationsmedel. De skriver att dessa kan fungera som signaler på produktkvalitet 

vilket innefattas av prestanda, pålitlighet och hållbarhet. Utöver detta finns det enligt 

Dean & Biswas (2001) ytterligare fördelar som tredjepartsorganisationsstöd kan bidra 

till. Dessa är att minska kundens osäkerhet och riskuppfattning i en köpprocess, 

rangordna eller betygsätta konkurrerande produkter mot varandra och minska kundens 

behov av produktinformation. Påverkan av tredjepartsorganisations-godkännanden på 

försäljningen av de marknadsförda produkterna har nämnts mycket i akademisk 

litteratur och marknadsföringsrapporter (Chen & Xie, 2005). Dean (1999) fann att 

tredjepartsorganisationsstöd bidrog till konsumenters uppfattning om hur unik 

produkten är, produktkvalitet, tillverkarens rykte och slog fast att 
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tredjepartsorganisationsstöd kan fungera som reklam för att öka konsumenternas 

uppfattning av produkter. 

 

Användandet av tredjepartsorganisationsstöd är utbrett bland marknadsförare men trots 

detta är forskningen inte övertygad om dess effektivitet enligt Dean & Biswas (2001). 

Peterson, Wilson & Brown (1992) jämförde tryckta annonser som innehöll 

tredjepartsorganisationsstöd och med annonser som inte gjorde det. Denna jämförelse 

genomfördes för att undersöka vad som var effektivast i påverkan av konsumenters 

uppfattning och köpintentionerna. Deras studie kunde dock inte styrka några positiva 

effekter av tredjepartsorganisationsstöd i tryckta annonser. Feng et.al. (2008) belyser de 

negativa effekter som kan drabba företag som utfärdar tredjepartsorganisationsstöd. Om 

det missköts tillräckligt mycket tappar kunder tillslut tilliten till företaget som utfärdar 

dessa och beroende på vart tredjepartsorganisations-företaget tjänar sina pengar kan 

detta få allvarliga konsekvenser. Feng et. al (2008) menar att både företaget som 

utfärdar tredjepartsorganisationsstöd samt företaget som anlitar 

tredjepartsorganisationen kan få negativa effekter om tredjepartsorganisationen tappar 

sin trovärdighet. 

 

2.9 Forskningsfrågor:  
Problembakgrund samt tidigare forskning leder till att vi valt följande frågor för att 

operationalisera syftet: 

1. Hur arbetar mottagare av utmärkelser med dessa för att bygga sitt varumärke? 

2. Vad upplever mottagare av utmärkelser som eventuella för- och nackdelar med 

att använda utmärkelser för att bygga sitt varumärke? 
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3. Metod 
 
I detta kapitel kommer det redogöras för studiens olika metoddelar och visa 

tillvägagångssättet för att utföra studien. Författarna förklarar sin kunskapssyn och hur 

det kopplats till syftet, sedan för forskningsansatsen och mer utförligt hur 

genomförandet skett.  

 

3.1 Kunskapssyn  
Då vårt mål med denna studie är att öka förståelsen för hur mottagare av utmärkelser 

använder dessa för att bygga sitt varumärke kommer vi först och främst utgå från 

tolkningar och förståelse vilket leder oss till den hermeneutiska forskningstraditionen. 

Detta menar Sohlberg & Sohlberg (2013) är utgångspunkten i hermeneutiken, att just 

tolka och förstå. Detta är något som vi under hela arbetets gång reflekterat över och 

även arbetat efter.  

 

För att på ett optimalt sätt komma fram till studiens mål har vi valt att utföra intervjuer i 

form av semistrukturerad karaktär. Detta är just för att få djupare svar från 

respondenterna där kvalitet ställs före kvantitet. Detta stärks även genom Sohlberg & 

Sohlberg (2013) som menar att intervjuer är den forskningsmetod som får mest 

djupgående svar vilket vi ansåg då var en lämplig metod för vår studie. Därför valdes en 

kvalitativ metod före en kvantitativ.  

 

Vi utförde tio kvalitativa intervjuer med respondenter vi själva valt ut för att besvara 

vårt syfte. Detta hjälpte oss att få en förståelse för hur mottagare av utmärkelser ser på 

dessa och även hur dessa kan användas i varumärkesbyggandet. Under arbetets gång har 

tolkningar och förståelse skett, dels aktivt på intervjuerna men även efteråt vid 

transkribering och kodning. Här har vi kunnat lyssna på respondenternas svar och även 

tolkat det som sägs mellan raderna för att bäst besvara våra forskningsfrågor. Vi ställde 

frågor om hur mottagaren av utmärkelser använder sig av dessa i sitt 

varumärkesbyggande och även vad de såg som för- och nackdelar med att använda 

dessa i sitt varumärkesbyggande.  

 

Genom dessa frågor och även delfrågor från intervjuguiden som finns bifogat i 

uppsatsen kunde vi svara på våra forskningsfrågor vilket även ledde till att syftet 
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uppfylldes. Vi hade innan studien påbörjades en bild av hur svaren skulle utspela sig 

och ville därmed undersöka mer på djupet vad respondenterna faktiskt tyckte, vilket 

även var anledningen till att intervjuer valdes som undersökningsmetod, detta är även 

något som Jacobsen (2017) anser vara ett bra positivt argument för att använda denna 

metod.  

 

3.1.2 Forskningsansats  
Vi har genom att vår studie är kumulativt grundad kunnat se ett kunskapsgap i tidigare 

forskning som i sin tur legat till grund för vårt syfte och forskningsfrågor. Då vårt mål 

med studien varit att öka förståelsen inom ett ämne har vi som tidigare beskrivits valt att 

gå på djupet i forskningen i form av intervjuer som Sohlberg & Sohlberg (2013) stärker 

är ett bra tillvägagångssätt. Då tolkningar och förståelser kommit fram mer och mer 

under tidens gång menar Sohlberg & Sohlberg (2013) att det handlar om den induktiva 

forskningsansatsen i studien. Även Bryman & Bell (2013) styrker det induktiva 

tillvägagångssättet genom att forskaren kan ändra teorin i studien under arbetets gång. 

Det grundar sig i att det empiriska materialet inte stämmer överens med den teorin som 

finns i arbetet och därför måste teorin anpassas och ändras efterhand till att de två 

komponenterna passar.  

 

3.2 Genomförande av studien  

I följande kapitel kommer författarna visa hur studien gått till och vilka moment som 

bidragit till studiens framgång. Tillvägagångssätten beskrivs nedan i form av 

litteraturinsamling, källkritik, hur studien utfördes, urval av respondenter. Sedan följer 

hur det etiska synsättet sett ut, hur intervjuguiden utformades och sedan hur 

pilotstudien genomfördes. 

 

3.2.1 Insamling av litteratur  

Som tidigare beskrivits är studien kumulativ grundad, detta genom relevanta artiklar 

och litteratur som valts ut. Artiklarna har tagits fram med olika hjälpmedel, främst med 

sökningar på Academic Search Elite genom Högskolan i Gävle samt Google Scholar. 

Genom utvalda nyckelord har sökningarna begränsats och därmed gjorts mer precisa. 

De artiklar som används har innan användning noga granskats att källan varit trovärdig 

och därmed kunnat användas i studien. För att uppnå hög kvalitet och trovärdighet i 
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studien har vi valt att utgå från fyra olika kategorier för att vara källkritiska, dessa 

förklaras nedan. 

 

3.2.2 Källkritik  

Äkthet 

-      Thurén (2005) menar med detta att källorna i studien måste vara trovärdiga och att de 

måste granskas innan de används. För att göra vår studie mer trovärdigt i detta avseende 

har vi valt artiklar som är granskade innan de publicerats, så kallade “peer-reviewed”. 

Detta skapar i vår mening en hög trovärdighet hos källorna vilket även Karolinska 

institutet (2018) bekräftar kan användas som en källkritisk metod.  

Tidssamband 

-      Thurén (2005) tar även upp tidssamband som en kvalitetsindikator som innebär att en 

källa som är nära i tiden har en högre trovärdighet än en äldre källa. Med detta menas att 

tidsförloppen inte ska vara för långt mellan att studien är utförd och när den är 

publicerad. Vi har därför försökt i den mån det går att använda oss av de mest aktuella 

källorna som vi hittat. Gränsen för hur långt bak i tiden vi fått gå har vi inte satt, då vi 

inte alltid kunnat hitta nyligen publicerade artiklar som vara relevanta för vår studie.  

Oberoende 

-      Thuréns (2005) tredje kriterier är oberoende vilket innebär att den refererade källan inte 

ska vara en andrahandskälla. Detta stärker även Holme & Solvang (1997) som säger att 

primärkällor ökar studiens trovärdighet. De menar att en primärkällas trovärdighet är 

högre då risken för felaktigt återberättande eller reformering av information är mindre 

än hos sekundärkällor. Med detta som grund har vi därför valt att använda oss av 

primärkällor i vårt sökande av material. Om en andrahandskälla stötts på har alltid den 

primära källan letats upp och undersökts och därefter använts som referens, om den 

ansetts relevant och källkritisk nog.  

Tendensfrihet 

-      Det fjärde och sista kriteriet som Thurén (2005) använder sig av kallas tendensfrihet 

som innebär att studien som utförs inte ska påverkas av forskarens personliga, politiska, 

ekonomiska eller andra intressen eller åsikter som kan förvränga studiens verkliga 

utfall. För att uppnå detta kvalitetskriterium har vi valt att använda oss av trovärdiga 

artiklar, referenser och litteratur för att då minska risken att studien påverkas negativt.  
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3.2.3 Tillvägagångssätt  

Studien startade med att samla in relevant teori inom ämnet som kunde användas för att 

skapa en bred kunskapsbas samt bygga en metod som svarade på vårt syfte på bästa sätt.  

Därefter skapades intervjuguiden som testades i en pilotstudie. Vi kunde därefter tolka 

och analysera svaren från vår respondent så att dessa besvarade våra forskningsfrågor 

och kunde leda till att syftet uppfylldes.  

 

När detta var klart valde vi att ha kvar de mesta från originalintervjuguiden med endast 

ett fåtal korrigeringar. Intervjuguiden användes sedan vid de semistrukturerade 

intervjuerna där det empiriska materialet införskaffades. Många av respondenterna var 

eniga i många frågor men gav olika infallsvinklar på frågorna vilket vi ansåg positivt för 

studien. Som det induktiva synsättet säger kan teori adderas efter att det empiriska 

materialet insamlats (Bryman & Bell, 2013) vilket även vi gjorde för att studien skulle 

behålla den röda tråden och vi kunde hitta fler faktorer att analysera. Efter att det 

empiriska materialet insamlats har det sedan transkriberats och kodats om till teman 

som lyfts fram genom intervjuerna. Detta material har sedan legat till grund för vår 

analys och slutsats.  

 

3.2.4 Urval av respondenter 
I vår kvalitativa studie har vi som forskare valt att använda ett målstyrt urval så att vi 

själva kunnat välja ut respondenter för att besvara studiens syfte på bästa sätt. Bryman 

& Bell (2013) stödjer detta genom att säga att i de flesta fall av kvalitativa studier 

används just denna typ av urval. De menar med detta att respondenterna väljs ut med 

omsorg av forskarna för att besvara studiens syfte och att respondenterna ska ha insikt 

om vad studien innebär och kan därför ge relevanta svar.  

 

Vårt urval har innefattat att vi begränsat oss till fastighetsmäklare i Stockholmsområdet 

som vunnit utmärkelser från en tredjepartsaktör. Vi har med detta velat se hur 

fastighetsmäklarna som fått dessa utmärkelser använt sig av de i varumärkesbyggande 

syfte. Vi valde att utgå från just fastighetsmäklare då vi anser oss ha bra kontakter inom 

branschen som i sin tur kunnat ge oss relevanta och trovärdiga svar för vår studie. Vi 

strävade efter att ha en bred grund i vårt urval genom att välja ett flertal olika 

utmärkelser som tilldelas fastighetsmäklare som uppnått något extra och se hur de 
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använder dessa för att bygga sitt varumärke. Urvalet gällande kön och ålder har också 

varierat för att kunna se samband och skillnader.  

 

Vi tog kontakt med våra respondenter via mejl där vi förklarade vad vårt syfte var och 

vad vi ville få ut av intervjun. Urvalet skedde via hemsidorna ”Hittamäklare” samt 

”Reco” som är de största aktörerna för utmärkelser inom fastighetsmäklarbranschen. 

När de tillfrågade respondenterna tackat ja till intervjun avtalades därefter tid, plats och 

datum. Respondenterna fick även ta del av intervjuguiden så att de hade tid att tänka 

igenom svaren och därmed kunna ge en djupare och bredare bild.  

 

3.2.5 Etiskt synsätt 
Att anta ett etiskt förhållningssätt är något som är speciellt viktigt under kvalitativa 

intervjuer då det inte finns några förbestämda riktlinjer vid etiska problem som kan 

uppstå. Detta är upp till författarna att anta och Kvale (1997) trycker på vikten att beakta 

dessa etiska förhållningssätt under hela studien. För att bibehålla ett etiskt 

förhållningssätt har vi valt redan i startskedet av studien att informera våra respondenter 

vad vårt syfte är med studien och vad vill undersöka närmare. Vi ville med detta 

försäkra oss om att våra respondenter var villiga att genomföra intervjuerna frivilligt 

och därmed få intressanta och trovärdiga svar. Kvale (1997) menar också att det är 

viktigt som forskare att skydda undersökningspersonerna som ingår i studien och därför 

valde vi att förklara att alla personuppgifter och även organisationsuppgifter skulle 

behandlas konfidentiellt och endast för vårt forskningssyfte. Det förklarades även för 

våra respondenter att de utförde intervjun frivilligt och att det därmed kunde avbryta 

den när som helst. Då vi ville ha möjligheten att kunna transkribera intervjuerna bad vi 

våra respondenter om lov att få spela in och därmed ha bättre möjlighet att uppfatta små 

detaljer som annars kunde missats.  

 

3.2.6 Intervjuguidens utformning  

När valet av hur det empiriska materialet skulle samlas in bestämts genom 

semistrukturerade intervjuer var vi tvungna att ta fram en intervjuguide som skulle 

efterföljas vid intervjutillfällena. Detta för att följa den röda tråden genom arbetet och få 

relevanta svar på de frågor som ställs. Detta är även något som Kvale (1997) förklarar är 

bra för att ge en tydlig överblick av ämnen som tas upp i intervjun. När vårt syfte var 
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färdigställt visste vi vad vi ville undersöka och därmed började diskussionen om hur 

intervjuguiden skulle utformas.  

 

För att få ut så mycket information som möjligt av våra respondenter och inte låsa in 

dem i något hörn så har vi valt att utgå från öppna frågor vilket innebär en fråga som 

varken går att svara ja eller nej på utan mer måste utvecklas med egna ord (Bryman & 

Bell, 2013). Då vi förstod att detta var en stor del av vårt arbete ville vi utföra den så 

pass bra som vi kunde vilket även Yin (2007) stärker genom att säga att en 

välformulerad intervjuguide är en förutsättning för att uppnå studiens syfte i en 

kvalitativ undersökning. Vi testade oss fram genom olika frågeställningar och 

reflekterade över vilka svar vi kunde få genom dessa. Efter mycket diskussion och 

reflektion utformades en intervjuguide som vi valde att gå vidare med.  

 

3.2.7 Pilotstudie  
För att uppnå det som Yin (2007) tar upp med en bra intervjuguide valde vi att utföra en 

pilotstudie för att kunna analysera svaren och se om de svaren vi fick besvarade vårt 

syfte på ett relevant sätt. Vi gjorde det för att säkerställa att frågorna var välformulerade 

och uppfattades korrekt av vår respondent. Vi diskuterade även med vår pilotrespondent 

om detta var ett bra tillvägagångssätt för vår studie. Här fick vi även en uppfattning om 

hur lång tid våra intervjuer skulle ta och även hur lång tid som efterarbetet med 

transkriberingen skulle ta. Efter vår pilotstudie fick vi som uppfattning att 

intervjuguiden var välformulerade och gick att använda för vår studie vilket också 

bekräftades av respondenten.  

 

3.2.8 Forskningskontext 

För att öka förståelsen hur mottagare av utmärkelser använder sig av dessa i sitt 

varumärkesbyggande behövde vi en forskningskontext där förutsättningarna stämde. Då 

vi själva utbildat oss till fastighetsmäklare (senare benämnt mäklare) och till sommaren 

kommer att vara yrkesverksamma inom den branschen var det en naturligt alternativ att 

undersöka möjligheterna för detta som vår forskningskontext. Vi har under vår 

utbildning iakttagit andra mäklares profilering av sig själva på diverse kanaler, främst 

Instagram och även sidor som ”Hittamäklare” och ”Reco”. Vår upplevelse var att 

utmärkelser blivit allt vanligare och en mer utbredd metod för att visa upp sin 

kompetens och framgång. Med statistik som vi fick skickat till oss från 
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”hittamäklare.se” fick vi stöd för vårt antagande och vi såg med tydlighet en enorm 

skillnad från dagens webbplats, den största skillnaden är antalet stjärnor, recensioner 

och utmärkelser som presenteras. Det visar att antalet mäklare som arbetar aktivt med 

recensioner och utmärkelser på ”hittamäklare.se” fördubblats sedan 2016 (A. Eldin, 

Operativt och marknadsansvarig, Hittamäklare (e-post, 2018-05-14)). ”Reco” som är en 

renodlad betygssajt var redan då etablerad i fastighetsmäklarbranschen som ett verktyg 

som mäklare använde för att få skriftliga rekommendationer från befintliga kunder och 

har även de utvecklats till att numera innefatta utmärkelser såväl som 

rekommendationer så även där kan vi se att utvecklingen gått åt samma håll. (Internet 

archive, 2019) 

 

3.2.9 Insamling av empiriskt material 

Som tidigare nämnt valdes det empiriska materialet att samlas in genom intervjuer, detta 

då vi från start velat grunda vår studie på tolkningar och förståelse vid möten med 

respondenterna. Respondenterna valdes ut genom tredjepartsorganisationerna 

”Hittamäklare” och ”Reco” där fastighetsmäklare i Stockholm som tilldelats 

utmärkelser fick en förfrågan att medverka i studien. När respondenterna hade valts ut 

kontaktades dem via mejl samt telefonsamtal där syftet av studien förklarades och även 

vad deras medverkan skulle ha för bidrag. Hälften av intervjuerna skedde på plats på 

respondentens egen arbetsplats medan den andra hälften skedde via telefon och tog i 

snitt trettio minuter att genomföra. Att utföra intervjuerna på respondentens egen 

arbetsplats menar Olsson & Sörensen (2011) är positivt då det skapar en trygghet hos 

respondenten och kan därmed ge mer utvecklande svar. Alla intervjuer genomfördes 

med båda forskarna på plats för att kunna observera och analysera svaren bättre, detta är 

något som Alvehus (2013) och även Eriksson & Hultman (2014) anser vara positivt.  

 

3.2.10 Val av analysmetod  
Den analysmetod som används för att gå igenom det empiriska materialet är en tematisk 

analys där teman tagits ut efter kodning av transkriberingen utförts. Enligt Braun & 

Clarke (2006) innebär det att teman tas ut utifrån återkommande aspekter relaterat till 

forskningsfrågan och som därefter analyseras genom kodning. Vi har ett flertal gånger 

lyssnat igenom intervjuerna noggrant och därefter transkriberat dessa, även 

transkriberingarna har granskats ett flertal gånger och har därefter använts för att ta ut 

olika delar av texten, såsom ord, meningar och stycken. När transkriberingen av 
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intervjuerna var färdigställda kategoriserades det empiriska materialet efter teman som 

tagit fram genom ord och meningar som respondenterna ofta tagit upp, det är ett 

tillvägagångssätt som både Jacobsen (2017) och Bryman & Bell (2013) menar är ett 

relevant. De teman som togs fram genom kodningen som våra respondenter ofta 

nämnde blev följande: varumärket, kundnöjdhet, utmärkelserna roll samt 

rekommendationer är viktigast. Båda författarna läste igenom det transkriberade 

materialet noggrant ett flertal gånger så bortfall av viktig information inte skedde.  

 

Vi har under hela studiens gång iakttagit, observerat och reflekterat över de svar som 

framgått av respondenterna, både vid intervjutillfället men också vid transkribering och 

kodningen, detta hävdar Hallin & Helin (2018) är vanligt inom kvalitativ forskning då 

forskarna analyserar svaren under tidens gång. Även Patel & Davidsson (2011) menar 

att detta är vanligt inom kvalitativa forskningsmetoder och att det är till en fördel att 

påbörja analysen redan i intervjumomentet då det fortfarande är färskt i minnet. De 

menar även att ju längre tid som går innan analysen påbörjas, ju svårare är det att få ett 

”levande” förhållande i sitt material.  

 

3.3 Kvalitetskriterier  
Då vi velat att vår forskning skulle uppnå hög kvalitet har vi valt att utgå från Bryman 

& Bells (2013) kvalitetskriterier som innefattar trovärdighet och äkthet. Dessa menar 

Bryman & Bell (2013) är viktigt att eftersträva inom framförallt kvalitativ forskning för 

att studien ska anses trovärdig. Trovärdigheten delas upp i fyra olika underkategorier, 

vilka är: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Dessa kategorier 

samt äkthet beskrivs nedan.  

3.3.1 Tillförlitlighet 

Många forskare har varit oense om hur kvalitativ forskning ska mätas då verktygen som 

används i kvantitativ forskning inte kan appliceras, exempelvis reliabilitet och validitet 

(Bryman & Bell, 2013) Forskare har dock föreslagit andra verktyg som ska mäta dessa 

faktorer även på kvalitativ forskning, bland annat trovärdighet som i sin tur är uppdelad 

i fyra underkategorier som alla har en motsvarighet i kvantitativ forskning. Den första 

underkategorin ”tillförlitlighet” kan jämföras med intern validitet och kan enligt 

Bryman & Bell (2013) användas som kvalitetsmått inom kvalitativ forskning. 

Tillförlitlighet innebär att forskare ska utföra studien enligt de kvalitativa reglerna som 
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finns och även delge respondenterna i studien det färdiga resultatet (Bryman & Bell, 

2013). För att uppnå dessa kvalitetskriterier har vi valt att eftersträva de regler som finns 

inom kvalitativ forskning som vi lärt oss genom litteratur och vetenskapliga artiklar. Vi 

har även när det empiriska materialet samlades in valt att stämma av med våra 

respondenter att svaren förståtts korrekt och att det därmed inte blev feltolkningar.  

3.3.2 Överförbarhet  
Överförbarhet kan enligt Bryman & Bell (2013) jämföras med extern validitet inom 

kvantitativ forskning. Bryman & Bell (2013) beskriver att kvalitativ forskning ofta 

innebär att normalfallet av studierna berör en mindre mängd respondenter än vad som 

vanligtvis gör inom kvantitativ forskning har vi valt att intervjua tio noga utvalda 

respondenter. Vi har därmed valt att bortse från bredden i studien och därmed 

kvantiteten och istället valt att fokusera på djupet och dess kvalitet i studien. Geertz 

(1973) menar att det är svårt för kvalitativ forskning att uppnå överförbarhet i samma 

utsträckning som den kvantitativa forskningen och menar därför att inom kvalitativ 

forskning är det viktigt att noga redogöra för läsaren detaljer som ingår i studien och 

därmed kan efterliknas. Bryman & Bell (2013) stärker detta genom att säga att en tät 

beskrivning innebär att författarna förser andra personer med viktig information för 

studien så de själva kan bedöma om resultaten är överförbara eller ej till en viss miljö. 

Vi har därför försökt att redogöra så tydligt som det går för läsarna hur studien 

genomförts och därmed kunna appliceras på andra branscher och respondenter.  

 

3.3.3 Pålitlighet 
Bryman & Bell (2013) menar att ”pålitlighet” kan jämföras med reliabilitet inom 

kvantitativ forskning, dessa menar att för att en studie ska anses pålitlig är det viktigt att 

forskarna antar ett granskande synsätt på studien. Det måste även finnas en tydlig 

redogörelse för alla moment i studien som ska vara tillgänglig för läsaren (Bryman & 

Bell, 2013). För att uppnå detta kvalitetskriterium har vi därför redogjort i uppsatsen hur 

forskningsmomenten gått till väga på ett fullständigt och tydligt sätt. Enligt Bryman & 

Bell (2013) får exempelvis kollegor agera granskare för arbetet och för att uppnå 

pålitlighet i arbetet genom ett granskande synsätt har vi därför valt att använda oss av 

våra handledare samt andra studenter i vår seminariegrupp som fått granska och 

kommentera uppsatsen under tidens gång.  
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3.3.4 Konfirmering  

Denna underrubrik kan enligt Bryman & Bell (2013) jämföras med objektiviteten hos 

kvantitativ forskning och innebär att forskarna agerar i en fullständigt objektivt. Bryman 

& Bell (2013) menar därför att forskarna måste anses agerat i god tro och inte låtit sina 

personliga åsikter eller teoretiska inställning påverka studien eller dess utförande. Då vi 

är insatta i branschen hade vi en god förförståelse för studien redan innan den 

påbörjades, vi har därför försökt agera i den mån det går så opartiskt vi kan i alla 

forskningsmoment och inte låtit egna åsikter eller värderingar påverka utfallet. Då vi 

bygger vår studie på tolkningar och förståelse har mycket diskussioner uppkommit med 

tidens gång, detta är något vi haft stor nytta av då vi tolkat vissa delar olika har därmed 

kunna komma fram till en lösning genom diskussion och tidigare forskning som 

argument.  

 

3.3.5 Äkthet  
Äkthet är den andra delen inom kvalitativ forskning som är viktig att uppnå för en 

trovärdig studie. Bryman & Bell (2013) tar upp vissa mer generella frågor som är 

viktiga för forskningen och dess metod. Dels handlar det enligt Bryman & Bell (2013) 

att ge en rättvis bild av åsikter och uppfattningar som tagits upp i studien och dess 

respondenter. Det handlar även om att hjälpa respondenterna genom studien att öka sin 

förståelse för den sociala situationen och miljön de lever i. Forskningen ska även hjälpa 

respondenterna till att kunna förändra sin situation genom en bättre förståelse när 

resultatet framkommit. Utöver det handlar det om att få respondenterna till att medverka 

i studien av egen vilja så att de har möjligheter att utvecklas i sin arbetsroll och även hur 

de ska gå tillväga. Vi har under hela studiens gång strävat efter att uppnå dessa kriterier 

och därmed hjälpa respondenterna till att utvecklas med de fastställda resultaten. För att 

uppnå äkthet i studien har även Thurén (2005) nämnt att de utvalda referenserna inte får 

vara förfalskade, för att undvika detta har vi alltid varit källkritiska och använt oss av 

redan granskade artiklar. Om en andrahandskälla hittats har alltid originalkällan letats 

upp, granskats och därefter kunnat refereras till om den ansetts relevant och trovärdig.  

 

3.3.6 Metodkritik  
Det är många forskare som anser att den kvalitativa forskningen inte är lika trovärdig 

som den kvantitativa, då resultaten i många fall bygger på tolkningar och förståelsen 

hos forskaren själv (Bryman & Bell, 2013). Den kritik vi anser finnas i vår forskning är 
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att även vi grundat studien på egna tolkningar och förståelser från våra respondenter, vi 

har i den mån det går agerat objektivt och inte låtit våra egna personliga åsikter eller 

värderingar styra studien men det finns alltid en risk att vi missat något. Då vi valt ämne 

och utfört studien på eget sätt kan det vara svårt att utföra en liknande studie på exakt 

samma sätt, det är något som Bryman & Bell (2013) kallar för att fånga en subjektiv 

bild av en specifik situation, dock är nackdelen att alla kvalitativa forskningar sker på 

olika vis beroende på forskaren och detta kan då leda till att det blir svårt att återskapa, 

även respondenterna är olika från fall till fall och spelar även in en roll.  

Det som kan anses negativt är även att vi endast har tio intervjuer, för en bättre och mer 

generaliserbar bild av studien hade fler respondenter kunnat intervjuas, dock ansåg vi 

snabbt att tiden var knapp och att vi ej skulle hinna med flera respondenter om samma 

djup applicerades på flera.  

Bryman & Bell (2013) belyser även en nackdel med kvalitativa forskningsmetoder, 

vilket är att framförallt när intervjuer genomförs och grundar studien kan informationen 

som kommer från respondenterna inte anses helt trovärdig. Författarna menar att 

respondenten kan anpassa sina svar till vad intervjuaren efterfrågar. Dock ser vi att med 

svaren vi fått från respondenterna och att majoriteten av svaren liknar varandra anser vi 

respondenternas svar tillräckligt trovärdiga för att grunda studien på (Bryman & Bell, 

2013).  

Något vi anser oss kritiska till i vår studie är att vi valt att inrikta oss på utmärkelsen roll 

i varumärkesbyggande. När vi varit ute på fält och intervjuat respondenterna är det 

många som börjat prata om rekommendationer som att det vore en utmärkelse. Vi anser 

därför att det varit svårt att särskilja dessa begrepp för att få en tydlig helhetsbild och 

blir därför en metodkritik då våra respondenter ibland missuppfattat frågan.  

Vi anser även att det varit ett problem med att hitta relevant forskning inom just hur 

utmärkelser påverkar varumärket och även generellt om utmärkelser. Det tog lång tid 

innan vi kom över begreppet tredjepartsorganisationsstöd som därmed blev vår ingång 

till forskningen som även underlättade studien. 
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4. Empiri 
 
I följande kapitel redovisas det empiriska materialet från fältstudierna som genomförts 

genom intervjuer. Efter transkribering och kodning har materialet sammanställts efter 

de samband som tagits fram och som i sin tur varit grunden i studien. Materialet har 

kompletterats med citat från respondenterna för att belysa viktiga resonemang. 

4.1 Varumärket är viktigt för fastighetsmäklare 

Alla respondenter i vår studie var fullkomligt överens om att varumärket som 

fastighetsmäklare är viktigt, om inte det viktigaste som finns. Majoriteten redogör för 

att det egentligen finns två typer av varumärken i en fastighetsmäklares arbete. 

Företaget som de arbetar på har ett varumärke som respondenterna menar är viktigt och 

kan ge en bra grund, förutsättningar samt det stöd som behövs. Däremot uttrycker 

samtliga av de tillfrågade att det personliga varumärket, som tre respondenter benämner 

som “Jag AB”, är det viktigaste för en fastighetsmäklare och det är även det varumärke 

som de direkt kan påverka. “Det är jätteviktigt, man har ju ett företag i ryggen men det 

är ju mitt eget varumärke och mig som mäklare som kunden faktiskt anlitar”(M5). 

 

Majoriteten av respondenterna menar att allt i arbetet påverkar varumärket och att på 

grund av det arbetar dem alltid med sitt varumärke. Att vara trevlig i varenda 

kundkontakt och att se alla som potentiella kunder är några av de saker som 

respondenterna belyser som sätt att arbeta med varumärket. Samtliga respondenter 

menar att de arbetar med sitt varumärke på ett aktivt sätt. Våra respondenter menar att 

kärnan i varumärkesbyggandet är att ha bra relationer med alla parter i en försäljning, 

nöjda kunder och av de få rekommendationer. Nöjda kunder och WOM uttrycker fyra 

av våra respondenter är det mest effektiva sättet att bygga samt sprida sitt varumärke. 

Samtliga menar att en kund som är nöjd och som i sin tur rekommenderar dig vidare till 

vänner och bekanta är det som väger absolut tyngst i kundens köpbeslut. En av våra 

respondenter uttrycker att hen arbetar med sitt varumärke på olika plan. Hen beskriver 

ett av dessa som sina egna marknadsföringsmässiga åtgärder samt hur hen också strävar 

efter att påverka det kunderna kommunicerar till vänner och bekanta. “Kundnöjdheten, 

det ordet sammanfattar det mesta. Vi är i denna bransch beroende av 

rekommendationer från köpare och säljare, viktigt att hitta en bra relation med de man 

träffar, det är inte så svårt egentligen.” (M3) 



 

26 
 

 

Fyra av våra respondenter menar att de använder sociala medier som ett verktyg i sitt 

varumärkesbyggande. Samtliga av dessa menar att de på sociala medier försöker 

förmedla en bredare bild av dem som mäklare, detta i form av att lägga ut bilder på allt 

från träning och intressen men främst arbetsrelaterade inlägg som kommande objekt, 

rekommendationer och utmärkelser. 

 

4.2 Utmärkelsens roll i varumärkesbyggandet 

Nio av våra respondenter använder sina utmärkelser från tredjepartsorganisationer i 

varumärkesbyggandet, detta görs på olika sätt, åtta av dem berättar att de via 

tredjepartsorganisationer kan skriva ut ett säljunderlag med sina rekommendationer 

samt utmärkelser och att de använder detta underlag som ett konkret verktyg på 

kundmöten. Utmärkelserna benämns och förklaras oftast i slutet av intaget och de menar 

att detta förstärker deras tidigare argument och skapar större trovärdighet. Specifika 

utmärkelser kan enligt tre av våra respondenter även framställas på så sätt att de låter 

bra beroende på kundens behov. “Jag använder utmärkelserna i dagsläget som ett 

konkret verktyg i form av intagsmaterial och på lappar i direktmarknadsföring bland 

annat då jag ser det som en konkurrensfördel.” (M5)  

 

Sju av våra respondenter berättar att de använder utmärkelserna i direktmarknadsföring 

som tidningsannonser, reklamutskick, och sms-reklam. Majoriteten har även en länk till 

en tredjepartsorganisationssida i sin mailsignatur, där är det dock inte själva 

utmärkelsen som står i fokus utan en uppmaning om att klicka in på sidan och läsa om 

de omdömen som skrivits om mäklaren. Som tidigare redogjorts använder fyra av våra 

respondenter sociala medier i sitt varumärkesbyggande och lägger bland annat ut sina 

utmärkelser där. En respondent menar att en stark profil på en tredjepartsorganisations 

sida innebär att den ligger högt upp på listor som rankar aktivitet. Att ligga högt på 

dessa listor gör enligt vår respondent att fler kunder får upp ögonen för dig som mäklare 

och därmed genererar detta mer affärer. Majoriteten av våra respondenter menar att de 

anpassar sin marknadsföring efter typen av utmärkelse och hur “tungt” de upplever att 

den väger. “Beroende på vad det är för utmärkelse trycker jag lite olika på det, Sveriges 

mest rekommenderade mäklare och att man typ har mest publicerade ettor med västlig 

balkong i en stadsdel väger ju olika ute hos kund” (M9)  
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Respondenternas generella uppfattning om utmärkelserna som utfärdas av 

tredjepartsorganisationer är övergripande positiv. Många av dem tycker att det är kul att 

få ett kvitto på att de genomför sitt arbete på ett bra sätt och att de kan använda dessa 

utmärkelser som ett verktyg. Fyra av respondenterna uttrycker att det har gått till 

överdrift med antalet utmärkelser och att det fortfarande blir allt fler. De menar att det 

på sikt blir en urvattning av dessa och att värdet av utmärkelserna minskar.  

 

Majoriteten av våra respondenter upplevde inte att de investerade särskilt mycket tid 

eller resurser på användandet av utmärkelser i sitt varumärkesbyggande. Tre 

respondenter menar att det tar lite tid att få in rekommendationer som i sin tur kan vara 

grund för utmärkelser men de uppskattade ändå inte tiden till mer än en-två timmar i 

veckan. Två av respondenterna menade att de lade relativt mycket tid på användandet av 

utmärkelser i sitt varumärkesbyggande då de själva anpassade direktmarknadsföring, 

inlägg på sociala medier och även intagsunderlag efter de utmärkelser de har. En av 

dessa respondenter uttryckte att hen såg utmärkelser som en färskvara och därför 

behöver det arbetas aktivt med.  

 

Två av respondenterna menar att de med enkelhet ser tredjepartsorganisationer intresse 

av att tjäna pengar då antalet utmärkelser den senaste tiden ökat markant och de menar 

att en del av utmärkelsernas relevans kan ifrågasättas. En av respondenterna berättar att 

tredjepartsorganisationerna erbjuder annonspaket som mottagare av utmärkelserna 

erbjuds att köpa och att det då är förståeligt att tredjepartsorganisationerna utvecklar allt 

fler utmärkelser. “Jag tycker de är bra men man märker snabbt att dessa 

tredjepartsorganisationer vill tjäna pengar och kommer med fler och fler utmärkelser, 

det ballar ur.” (M10) 

 

Den respondent som berättade om annonspaketen visade att hen även köper dessa från 

tredjepartsorganisationer och att dessa finns i tre olika storlekar. Hen har vid tre 

tillfällen köpt ett paket som kostat 15.000 kr. Två respondenter berättade också att 

tredjepartsorganisationer erbjuder mäklarna att köpa så kallade leads eller kundtips och 

att en av tredjepartsorganisationerna säljer dessa för 1500 kr exklusive moms, enligt 

våra respondenter erbjuds detta till tre mäklare per lead, tredjepartsorganisationerna 

tjänar alltså 4500 kr exklusive moms per lead de säljer. 
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4.3 Rekommendationer är viktigast i varumärkesbyggandet 

Majoriteten av våra respondenter menar att kunder i dagsläget är medvetna och tar in 

mycket information inför det köpbeslut de ska ta. Detta görs ofta innan mäklaren 

kommit ut på kundmötet med hjälp av en tredjepartsorganisationssida då det enligt våra 

respondenter är nästan den enda information som kunden har att tillgå. Samtliga 

respondenter anser att tredjepartsorganisationssidor är bra och viktigt för branschen. 

Respondenterna tror att dessa tredjepartsorganisationssidor ökar legitimiteten för det de 

säger på kundmötet och förtroendet då kunder kan se och läsa konkreta omdömen om 

mäklaren från kunder som anlitat denne. Det bästa med dessa 

tredjepartsorganisationssidor menar den överhängande majoriteten av respondenterna är 

just de rekommendationer som tredjepartsorganisationssidor tillhandahåller.  

 

Fyra av respondenterna uttrycker att kundernas rekommendationer på 

tredjepartsorganisationssidor väger tyngre än utmärkelser från samma aktör, speciellt 

om rekommendationerna innehåller en längre personlig text från kunderna själva. Dessa 

menar respondenterna blir av mer tyngd då andra kunder får berätta om sin upplevelse. 

“Rekommendationerna väger tyngre och framförallt när säljarna själva får skriva 

någonting, det blir mer levande att visa vad mina tidigare kunder sagt om mig än att 

bara visa upp en utmärkelse.” (M2)  

 

4.4 Fördelar och nackdelar med användning av utmärkelser i 
varumärkesbyggandet 
Majoriteten av respondenterna menar att kunderna påverkas positivt av utmärkelser, 

framförallt då de skapar en uppfattning om mäklaren hos kunden innan mötet ägt rum, 

vilket i sin tur bidrar till att varumärket stärks på ett positivt sätt. Enligt våra 

respondenter vill de flesta kunder jämföra olika mäklare innan de bestämmer sig för 

vem som får ta uppdraget, respondenterna menar därför att tredjepartsorganisationssidor 

och dess utmärkelser är bra i det avseendet att kunder kan gå in och skapa sig en bild av 

mäklaren innan de väljer ut några kandidater. Här menar majoriteten av respondenterna 

som fått utmärkelserna att det skapar positiva fördelar för deras varumärke. En av 

respondenterna menar även att om kunden står inför ett val mellan två olika mäklare 

kommer det i flesta fall sluta med att personen med flest utmärkelser och 

rekommendationer blir vald. “Det tror jag att det gör mycket, utmärkelsen grundas ofta 
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på vad tidigare kunder tyckt. Det är ett konkurrenskraftigt verktyg på ett intag och jag 

upplever att det ofta blir ”vågmästaren” i ett svårt köpbeslut för kunden.” (M8)  

 

Nackdelarna som fyra av respondenterna tar upp är att det blir fler och fler utmärkelser 

som delas ut och att det blir en urvattnad effekt av dessa som gör att värdet av 

utmärkelserna minskar. En av respondenterna menar att utmärkelserna blir mer 

attraktiva ju färre som finns att vinna. Tre av respondenterna menar att det även kan 

vara negativt för varumärket om utmärkelserna använts för mycket, då många kan se det 

som skryt och därmed få omvänd effekt. Utmärkelser som är av nischad art kan anses 

både som både positivt och negativt. Ett fåtal respondenter menar att det är negativt då 

en nischad utmärkelse inte kan användas på generella objekt medan andra menar att de 

nischade utmärkelserna kan gynna de objekten som är anpassade för just den 

utmärkelsen. Baksidan av detta mynt menar en annan respondent är att nyexaminerade 

fastighetsmäklare som redan har det svårt att slå sig in på marknaden får det ännu 

svårare då de inte har några utmärkelser att framhäva. 
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5. Analys  
 

I följande kapitel kopplas det empiriska materialet samman med tidigare forskning och 

analyseras därefter med hjälp av forskningen som utgångspunkt. Analysen är grundad i 

studiens forskningsfrågor samt iakttagelser som uppkommit under studiens gång. Dessa 

ställs mot varandra och genom tolkningar och reflektioner har analysen genomförts. 

 

5.1 Varumärket är viktigt  
Samtliga av våra respondenter menar att ett starkt varumärke är extremt viktigt och är 

något som de arbetar aktivt med. Detta stämmer överens med den forskning vi grundat 

studien på, Keller & Lehmann (2006) menar att varumärken är ett företags viktigaste 

tillgång och Aperia (2001) skriver att företag måste arbeta aktivt med sitt varumärke. 

Även Berry (2000) belyser hur viktigt ett starkt varumärke är och att det i ett 

tjänsteföretag är extra viktigt då tjänsten i sig är immateriell och ett starkt varumärke 

blir ett substitut för att testa, känna och se produkten. Våra respondenter har i denna 

studie tydligt förmedlat att varumärket är viktigt. 

 

Enligt Berry (2000) är det företaget som levererar tjänsten som blir varumärket. 

Majoriteten av våra respondenter menar att det finns två varumärken i en 

fastighetsmäklartjänst, företaget som mäklaren arbetar för samt mäklarens eget 

varumärke, tre av respondenter benämnde detta som “Jag AB”. Då det är 

fastighetsmäklaren och inte företaget bakom hen som levererar tjänsten ser vi en stark 

koppling till Berrys (2000) resonemang och ser därför den individuella mäklaren som 

varumärket. 

 

5.2 Hur använder mottagare av utmärkelser dessa i sitt varumärke? 
Vi har använt Berrys (2000) modell 2 ”Cultivating Brand Equity” för att tolka vårt 

material, detta har gett oss en teoretisk utgångspunkt för analysen. Berry (2000) menar 

att varumärkesbyggandet består av fyra delar och att ett framgångsrikt tjänsteföretag 

arbetar med alla dessa delar. Våra respondenter menar att allt deras arbete påverkar 

deras varumärke, därför ser vi en liknelse mellan Berrys (2000) modell och hur våra 

respondenter ser på sitt eget varumärkesbyggande. Enligt majoriteten av våra 

respondenter används utmärkelser i varumärkesbyggandet och vi tolkar att utmärkelser 

kan representera en del i Berrys (2000) modell. 
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Vi kan se att den del av Berrys (2000) modell som en utmärkelse kan representera är 

framförallt det han kallar ”Dare to be different”. Detta resonemang grundar vi i hur våra 

respondenter använder sig av utmärkelser i sitt varumärkesbyggande. De använder 

utmärkelser på kundmöten för att stärka samt öka legitimiteten för sina egna argument, i 

direktmarknadsföring av olika slag med allt från tidningsannonser till SMS-utskick, 

utmärkelser används även i respondenternas mailsignatur och sociala medier. Med den 

bakgrund vi har i forskningen och de svar vi fått av våra respondenter tolkar vi att 

utmärkelser används för att differentiera sig från sina konkurrenter. Ett fåtal av våra 

respondenter uttryckte även att de använder utmärkelser av just det syftet och en av dem 

sa att hen upplevde utmärkelser som vågmästare i en situation där kunden står inför ett 

extra svårt köpbeslut. Dean & Biswas (2001) belyser också detta som en fördel som 

tredjepartsorganisationsstöd bidrar till, att allmänt minska kundens osäkerhet och 

riskuppfattning i en köpprocess men även att rangordna konkurrerande produkter mot 

varandra. Trots detta är Dean & Biswas (2001) inte helt övertygade om 

tredjepartsorganisationsstöds effektivitet, det stämmer även gällande mäklarnas 

upplevelse om utmärkelser i vår studie. 

 

Våra respondenter uttrycker att relationer och kundnöjdhet är några av de viktigaste 

delarna i varumärkesbyggandet, dock inte med hjälp av utmärkelser. De menar att dessa 

delar bättre kan förmedlas i form av rekommendationer och då helst långa och 

personliga texter. Att på ett kundmöte eller ännu tidigare i köpprocessen då kunden 

samlar in information kunna visa upp rekommendationer som är målande för tjänsten 

och kanske något som kunden värdesätter tolkar vi som att mäklarna vill skapa 

känslomässiga band med nya kunder. Våra respondenter arbetar alltså aktivt för att 

skapa känslomässiga band med kunder men de kan inte se utmärkelsens roll i detta. 

Berry (2000) belyser i sin modell ”Make an emotional connection” som en viktig 

komponent i byggandet av ett starkt varumärke. Vi ser en stark koppling mellan det våra 

respondenter belyst och det Berry (2000) syftar på i sin modell, den hjälper oss att förstå 

att varumärket inte endast byggs på produkten eller tjänsten i sig utan måste spela an på 

kundens känslor eller liknande, något som vi tolkar att våra respondenter gör med hjälp 

av rekommendationer.  

 

Som vi ser det kan en rekommendation även representera fler delar i Berrys (2000) 

modell om varumärkesbyggande. Som tidigare beskrivits menar respondenterna att en 
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lång och personlig text som är målande för vad deras mäklartjänst innehåller är en av 

viktigaste faktorerna för deras varumärkesbyggande. Vi ser gällande rekommendationer 

även en koppling till Berrys (2000) ”Dare to be different” där han beskriver det som 

differentierar företaget från sina konkurrenter, om den rekommendation som skrivs 

tilltalar kunden på ett känslomässigt plan i enlighet med ”Make an emotional 

connection” menar vi att detta även bör sticka ut bland konkurrenterna. 

 

5.3 Fördelar och nackdelar med utmärkelser i varumärkesbyggandet 
Utöver de fördelar med utmärkelser vi beskrivit tidigare menar våra respondenter att de 

inte lägger ner särskilt mycket tid eller resurser på användandet av utmärkelser i sitt 

varumärkesbyggande. Detta är till stor del då de tredjepartsorganisationer som används 

gör en stor del av arbetet enligt våra respondenter. Då många av de utmärkelser som ges 

ut av tredjepartsorganisationer bygger på rekommendationer verkar våra respondenter 

koppla detta till tiden de lägger på att arbeta med utmärkelser. De menar att det som kan 

ta tid är att skicka utvärderingen till kund och ligga på för att få svar tillbaka. Vissa av 

de utmärkelser som ges ut av tredjepartsorganisationerna har dock ingenting att göra 

med rekommendationer och då är den enda tiden våra respondenter lägger på arbetet 

med detta den tid det tar att göra ett inlägg på det sociala mediet Instagram, skriva ut 

underlaget från tredjepartsorganisationen samt nämna det på kundmötet. 

 

Våra respondenter såg inga direkt negativa effekter av att använda utmärkelser i sitt 

varumärkesbyggande. Den enda nackdel de såg av användandet var att ett fåtal mäklare 

menar att det kan anses som skrytsamt av kunder och därmed få negativa konsekvenser, 

de uttryckte dock att detta inte var särskilt troligt. Ungefär hälften av våra respondenter 

belyser ytterligare en nackdel, att priserna blir allt fler och att de tappar sitt värde, de 

menar att priserna hade vägt tyngre om de funnits färre. Vi kan här se en koppling till 

det English (2002) och Best (2011) skriver om inflation angående utmärkelser och att 

för många utmärkelser urvattnar dess värde. 

 

Det vi tolkar är att en utmärkelse inte har samma effekt som en rekommendation har 

enligt våra respondenter. Det tror vi beror på att utmärkelser endast representerar en del 

i varumärkesbyggandet som Berry (2000) beskriver som ”Dare to be different” medan 

en bra rekommendation både kan representera ”Make an emotional connection” samt 

”Dare to be different” enligt Berrys (2000) modell. Detta synsätt hjälper oss att förstå 
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varför respondenterna arbetar mer med rekommendationer och värdesätter de högre än 

utmärkelser. 
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6. Slutsats 
 
I följande kapitel beskriver vi vad studien mynnat ut i genom de framtagna 

forskningsfrågorna samt iakttagelser som växt fram under studiens gång.  

 

6.1 Hur arbetar mottagare av utmärkelser med dessa för att bygga sitt 

varumärke? 

En slutsats vi kan dra gällande användandet av utmärkelser i mäklarnas 

varumärkesbyggande är att det används av den absoluta majoriteten. Det används som 

ett konkret verktyg på kundmöten för att sticka ut bland sina konkurrenter men också i 

direktmarknadsföring, på sociala medier och utmärkelser kan även agera vågmästare i 

särskilt svåra köpbeslut för konsumenter. Dessa arbetssätt är dock endast i initialskedet 

av mäklartjänsten, utmärkelserna används alltså mest för att locka till sig nya kunder 

och för att vinna uppdrag ute på kundmöten. 

 

Mäklarna lägger inte ner särskilt mycket tid eller resurser på sitt arbete med utmärkelser 

i varumärkesbyggandet. Då användandet av utmärkelser i varumärkesbyggandet enligt 

mäklarna kan ha positiva effekter och varken är dyrt eller tidskrävande är detta något vi 

ser en nytta i att arbeta med trots en eventuell urvattning av utmärkelser. 

 

6.2 Vad upplever mottagare av utmärkelser som eventuella för- och 

nackdelar med att använda utmärkelser för att bygga sitt varumärke? 

De fördelar mäklarna ser med användandet av utmärkelser i sitt varumärkesbyggande är 

att de kan differentiera sig från sina konkurrenter och på så sätt hålla sig 

konkurrenskraftiga. Utmärkelsen kan användas för att stärka deras egna argument och 

även bli en vågmästare gällande extra svåra köpbeslut för konsumenter. Att inneha 

utmärkelser och ligga högt upp på tredjepartsorganisationssidor kan även generera fler 

affärer då fler kunder får upp ögonen för mäklaren och associerar utmärkelsen med 

något positivt. 

 

De negativa sidorna vi kunnat utläsa av studien är inte definitiva men användandet av 

utmärkelser i varumärkesbyggandet kan anses som skrytsamt och därmed få en negativ 
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effekt. Ytterligare en negativ aspekt med utmärkelser är att de tappar sitt värde ju fler 

som delas ut. 
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7. Bidrag och vidare forskning 

7.1 Teoretiskt bidrag 
Vi har lämnat ett bidrag till marknadsföringsforskningen och mer specifikt till 

forskningen om tredjepartsorganisationsstöd som utmärkelser är en del av. Tidigare 

forskning är inte övertygad om tredjepartsorganisationsstöds effektivitet och vi kan efter 

denna studie se att det även i detta fall råder ovisshet om utmärkelsers effektivitet i 

varumärkesbyggandet. Detta då våra respondenter främst arbetar för kundnöjdhet, 

relationer och i sin tur rekommendationer. Vårt bidrag är främst ett första steg i 

forskningen om utmärkelsers och även tredjepartsorganisationsstöds effektivitet i 

varumärkesbyggandet. 

 

I tillägg till ett första steg i att titta på utmärkelsers effektivitet i varumärkesbyggandet 

har vi utvecklat Berrys (2000) modell 2 ”Cultivating Brand Equity” som handlar om 

varumärkesbyggande i tjänsteföretag. Med resultatet av vår studie ser vi att kundnöjdhet 

och relationer är det våra respondenter arbetar mest med och menar är det viktigaste i 

sitt varumärkesbyggande. Vi har redogjort för hur sambandet mellan respondenternas 

arbete med varumärkesbyggandet och Berrys (2000) modell sker men vi ser brister i 

denna. Därför har vi kompletterat den med ytterligare en punkt som vi med bakgrund av 

vår studie menar är viktigt för tjänsteföretag, detta har vi valt att kalla ”Care of 

Customer Relations” eller ”vård av kundrelationer” och representerar relationsbyggande 

som leder till nöjda kunder och rekommendationer. Denna utveckling av Berrys (2000) 

modell ser vi som ett teoretiskt bidrag och överförbart till många andra områden inom 

tjänsteföretagsbranschen. 

 

 
Egen modell 

Brand 
Equity

Care of 
customer 
relations

Dare to be 
different

Determine 
your own 

fame

Make an 
emotional 
connection

Internalize 
the brand
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7.2 Praktiskt bidrag 

Vårt praktiska bidrag grundar sig i användandet av utmärkelser i varumärkesbyggandet. 

Vi kan se att utmärkelser inte är det enda som påverkar varumärket och att det finns 

andra aspekter som det arbetas mer med enligt våra respondenter. Vi har kommit fram 

till att rekommendationer är det som mäklare använder mest i sitt varumärkesbyggande 

och det är enligt dem viktigare att arbeta med rekommendationer än utmärkelser. 

Rekommendationer är en mer central del i den varumärkesbyggande processen och 

något som hela tiden måste bearbetas, till skillnad från utmärkelser som endast används 

i mäklartjänstens initialskede. Detta beror på att mäklarna främst eftersträvar nöjda 

kunder och goda relationer med dem, mäklarna menar att rekommendationer blir ett 

bevis för detta. Denna studie ger därmed ett praktiskt bidrag som visar att de inte endast 

använder sig av utmärkelser när det kommer till varumärkesbyggandet utan också 

rekommendationer.  

 

Vi har även kommit fram till att fastighetsmäklares eget varumärke numera är mycket 

viktigare än företaget som de arbetar för. Detta menar vi kan medföra konkreta 

prioriteringar i marknadsföringen som fastighetsmäklare använder sig av. 

 

7.3 Förslag till vidare forskning  
Som vi redogjort i det teoretiska bidraget har vi tagit det första steget i forskningen om 

utmärkelsers effektivitet i varumärkesbyggandet. Då tidigare forskning menar att det 

råder ovisshet gällande effektiviteten av tredjepartsorganisationsstöd och resultatet av 

vår studie visar detsamma anser vi att området är viktigt att fortsätta studera. Vi har valt 

ett av de tre områden som finns inom tredjepartsorganisationsstöd och hade gärna sett 

att forskningen fortsatte på samma spår genom att undersöka de andra delarna inom 

tredjepartsorganisationsstöd. Ett konkret nästa steg i fortsättningen på forskning om 

utmärkelser ser vi som att undersöka kundperspektivet, hur uppfattar och värdesätter 

kunder dessa utmärkelser? Vi ser vägen mot att förstå effektiviteten av 

tredjepartsorganisationsstöd genom att fokusera på en aspekt i taget. Detta blir nästa 

steg i förståelsen om hur varumärket påverkas av delen utmärkelser. 
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9. Bilagor 
 

9.1 Intervjuguide pilotintervju  

Berätta att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och används endast för 

forskningsändamål. Berätta om anonymitet, både gällande person och organisation. 

Dubbelkolla att ljudinspelning är okej. 

 

Frågor: 

Hur ser du på ditt varumärke och vad innebär det för dig? Är det viktigt? 

 

Arbetar du aktivt för att bygga ditt varumärke? Hur? 

 

Vad anser du vara det viktigaste i varumärkesbyggandet? Varför? 

 

Hur ser du på utmärkelser från en tredjepartsorganisation (Hittamäklare/Reco) och vad 

innebär de för dig? 

 

Använder du dessa utmärkelser i ditt varumärkesbyggande? Hur? Varför? 

 

(Om nej på föregående fråga) Tycker du att de hör ihop med varumärkesbyggande? 

Hur? 

 

Hur mycket tid/resurser lägger du på användandet av utmärkelser i ditt 

varumärkesbyggande? 

 

Upplever du att kunder påverkas av dessa? Hur? 

 

Vi har observerat att det finns olika typer av utmärkelser hos dessa tredjepartsaktörer, 

upplever du att det är någon skillnad på dessa? 

 

Finns det fördelar/nackdelar med att använda utmärkelser i sitt varumärkesbyggande? 

Vilka? 

 

Slutligen, är det något du vill tillägga? 


