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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Konsumenters emotioner gentemot det personliga varumärket – En kvalitativ 

studie. 

 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi.  

 

Författare: Rebecca Enblom och Amanda Pettersson. 

 

Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge. 
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Syfte: Syftet med denna studie är att bidra till en djupare förståelse för hur skriftliga 

självpresentationer påverkar potentiella konsumenters emotioner gentemot det 

personliga varumärket. 

 

Metod: Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod med ett induktivt 

förhållningssätt samt hermeneutiken som forskningstradition. För att studera 

potentiella konsumenters emotioner gentemot det personliga varumärket har data 

främst samlats in via tio semistrukturerade intervjuer. Dessa har sedan analyserats 

genom en tematisk analys. 

 

Resultat & slutsats: Resultat från denna uppsats visar på att strukturerade samt korta 

men koncisa självpresentationer skapar ett gott första intryck. Dessa ska sedan 

byggas upp på ett sätt som skapar en nyfikenhet hos potentiella konsumenter. Det 

är även viktigt att via självpresentationen få fram ett engagemang samt känslan av 

förtroende.  

 

Examensarbetets bidrag: Denna forskning bidrar med kunskap om hur 

fastighetsmäklare och andra professionellt yrkesverksamma individer kan skapa ett 

personligt varumärke i form av en självpresentation. Detta i syfte att generera 

positiva emotioner hos potentiella konsumenter. I och med detta fyller studien det 

forskningsgap vi funnit på området gällande det personliga varumärket.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Med tanke på att en kvalitativ forskningsmetod 

använts blir resultatet omöjligt att generalisera. Därför efterfrågar vi en liknande  

studie av kvantitativ art. Intressant vore även att djupare studera korrelationen 

mellan emotioner inför det personliga varumärket samt personlighetstyp. Till sist 

föreslår vi även vidare forskning gällande sociala mediers inverkan på 

konsumenters emotioner gentemot det personliga varumärket.  

 

Nyckelord: Personligt varumärke, branding, digital marknadsföring, online 

marknadsföring, självpresentation, emotioner. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Title: Consumers emotions towards the personal brand – A qualitative study. 

 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business 

Administration. 

 

Author: Rebecca Enblom and Amanda Pettersson. 

 

Supervisor: Jonas Molin and Lars-Johan Åge. 

 

Date: 2019 – June. 

 

Aim: The aim of this study is to contribute to a deeper understanding of how written 

self-presentations affect the potential consumers’ emotions towards the personal 

brand. 

 

Method: The study is based on a qualitative research method with an inductive 

approach and a hermeneutic research tradition. In order to study the potential 

consumers’ emotions towards the personal brand, data has mainly been collected 

through ten semi-structured interviews. These have later been analyzed by using a 

thematic analysis. 

 

Result & Conclusions: Findings from this study show that short and well-structured 

self-presentations create a good first impression. The self-presentations should be 

formed in a way that creates curiosity among potential consumers. It is also 

important that the presentations bring out a feeling of commitment and trust.  

 

Contribution of the thesis: This research contributes knowledge about how real 

estate agents and other professionals can create a personal brand in form of a self-

presentation. This with the purpose to generate positive emotions among potential 

consumers. As a result, the study fills the research gap we found on the subject of 

the personal brand.  

 

Suggestions for future research: Given that a qualitative research method has been 

used, the result is not possible to generalize. Therefore, we are requesting a similar 

study with a quantitative approach. It would also be interesting to study the 

correlation between emotions towards the personal brand and personality features. 

Finally, we propose a continued research about social media’s impact on 

consumers’ emotions towards the personal brand.   

 

Key words: Personal brand, branding, digital marketing, online marketing, self-

presentation, emotions. 
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1. Inledning 

I denna inledande del av uppsatsen introduceras läsaren till en bakgrund av det valda ämnet. 

Tidigare forskning mynnar ut i en problematisering. Därefter presenteras studiens syfte, 

avgränsning och disposition. 

 

1.1 Problembakgrund 

Idag när vi lever i en alltmer globaliserad värld blir det viktigt att marknadsföra sitt varumärke på 

ett effektivt sätt, för att stå stark mot konkurrenterna (Kliestikova & Janoskova, 2017). I samband 

med den växande globaliseringen förändras även sättet som företag och individer marknadsför sina 

varumärken. Marknadsföring online har blivit en betydelsefull del för att skapa ett expansivt 

varumärke (Chiang, Lin & Wang, 2008). När konkurrensen på arbetsmarknaden ökar är det 

nödvändigt att sticka ut genom att visa sina mest fördelaktiga egenskaper (Philbrick & Cleveland, 

2015). 

  

Det gemensamma målet för varumärken är att nå en lång livslängd. För att lyckas med detta har två 

principer hög betydelse. Den ena principen handlar om att varumärket ständigt måste utvecklas 

medan den andra principen innebär att hålla sig konsekvent för att undvika förvirring. (Evans, 

2017) Varumärket kan därpå delas upp i tre olika kategorier. Först och främst förekommer företags 

varumärke som representerar företagets namn, logotyp och roll i samhället. Därefter kan det vara ett 

varumärke för en viss produkt eller tjänst som skapats i och med marknadsföring, detta benämns 

som den andra kategorin. Det personliga varumärket representerar den tredje kategorin. Personen 

som arbetar för ett eget varumärke är som de andra kategorierna beroende av marknadsföring för att 

kunna bli igenkänd. (Ioan, Luca & Sasu, 2014) 

  

Termen personligt varumärke användes först av Peters (1997) som hävdar att den viktigaste 

uppgiften för att locka kunder och göra affärer är att marknadsföra varumärket som kallas “du”. Det 

finns en mängd olika definitioner av personligt varumärke men det gemensamma för dessa är att de 

handlar om uppfattningen som görs ifrån andra människor (Philbrick & Cleveland, 2015). 

Gorbatov, Khapova och Lysova (2018, s. 6) vilka studerat ett stort antal definitioner av personligt 

varumärke har kommit fram till en definition som integrerar dessa. Denna definition kommer vi i 

den här studien att utgå ifrån och lyder “Personligt varumärke är en uppsättning av egenskaper hos 

en individ (attribut, värderingar, tro etc.) uppbyggt av olika framställningar samt bilder i syfte att 

skapa en konkurrensfördel från den tänkta målgruppens perspektiv”. 
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Vid marknadsföring inom tjänsteförsäljning är det viktigt att kunna förmedla förtroende och 

lojalitet då detta är något som tilltalar konsumenter. Rätt marknadsföring handlar om att identifiera, 

förutse och på ett lönsamt sätt tillfredsställa kunder. (Luca & Ciobanu, 2016) I och med internets 

utveckling och att det idag är så pass lättillgängligt är det viktigt att anpassa företagets hemsida och 

den marknadsföring som där förmedlas så att den ska kunna passa en bred publik med olika typer 

av människor (Luca & Ciobanu, 2016). Med en hög digital konkurrens måste företag och individer 

på något sätt försöka bygga en relation till besökarna av hemsidan. Det finns två huvudfaktorer 

gällande vad hemsidans marknadsföring bör förmedla för att kunna bygga en långsiktig relation 

med kunderna, dessa är tillfredsställelse och förtroende. Kärnan för ett framgångsrikt och 

långsiktigt förhållande med en kund är just förtroende. Detta eftersom förtroendet kunden eller 

mottagaren känner kan komma att bestämma dennes framtida beteende. (Papadopoulou, Andreou, 

Kanellis & Martakos, 2010) 

  

Digital marknadsföring har blivit populärt till följd av dess kostnadseffektivitet och flexibilitet. 

Användandet av digitala kanaler har även förändrat hur marknadsförare kommunicerar med dagens 

konsumenter. Det finns både för- och nackdelar med att använda denna typ av marknadsföring där 

de mest väsentliga fördelarna är att det blir enklare att kommunicera, bygga varumärken samt öka 

kundlojaliteten. (Ritz, Wolf & McQuitty, 2019) Hur marknadsförare väljer att berätta om sig själva, 

det vill säga en självpresentation, på sin digitala personliga profil får i sin tur betydelse för 

varumärket (Pera, Viglia & Furlan, 2016). 

  

Tidigare har det forskats om varför konsumenter fäster sig vid personliga varumärken eftersom att 

det läggs ned mycket tid och pengar på processen. Företag är i många fall redan dedikerade till att 

hantera personliga varumärken och bygga emotionella band med konsumenter. Vikten av ett 

personligt varumärke där kunder uppfattar ett sådant känslomässigt signifikant förhållande är att de 

också ser varumärket och dess individ som differentierad. (Thomson, 2006) Relationen som skapas 

resulterar alltså i emotioner hos konsumenten vilket Ruth, Brunel och Otnes (2002) definierar som 

en konsuments subjektiva känslor som uppkommer i samband med konsumtionsprocessen. 

Coleman och Williams (2013) menar vidare att positiva eller negativa emotioner uppstår som ett 

resultat av ett starkt respektive svagt identitetskoncept. 

  

Känslorna en mottagare får utifrån den digitala kommunikationen kommer avgöra hur denne agerar. 

Marknadsförare planerar och genomför sin kommunikation i hopp om att spegla en potentiell kunds 

intresse och beteende. En mottagare får någon typ av känsla ifrån budskapet även om det inte är 

medvetet. (Dua, 2017) Fenomenet att kunna konstruera sin egen identitet har blivit uppmärksammat 
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av forskare då det endast är löst knutet till den materiella verkligheten. Det handlar om 

beskrivningar i text och citat för att bygga en identitet som kan matcha det personliga varumärket. 

(Blanco Ramírez & Palu-ay, 2015) Den egna publicerade beskrivningen av sig själv är avsiktligt 

utformad och blir ett sätt att positionera sig på genom hemsidans visningar. Detta i hopp om att det 

digitala fotavtrycket uppfyller det sändaren vill förmedla. (Labrecque, Markos & Milne, 2011) 

 

Forskning kring att marknadsföra det personliga varumärket är i dagens internetmiljö ett växande 

fenomen (Labrecque et al., 2011). Kucharska och Confente (2017) har även konstaterat att det 

saknas forskning om det personliga varumärket och hur det byggs upp i online-sammanhang. Inom 

det personliga varumärket har bland annat den personliga beskrivningen tidigare studerats, men då 

på en specifik plattform, och forskarna lyfter också här fram att ytterligare studier bör göras inom 

andra digitala sammanhang. Denna tidigare studie utfördes genom en blandad metod i form av en 

kombination av den kvalitativa och kvantitativa arten, där en webbplats och mobilapp för socialt 

nätverk undersöktes. Fokus låg här på den personliga beskrivningen i förhållande till det personliga 

ryktet inom internetsammanhang. (Pera et al., 2016) Wassberg och Erikson (2012) har i sin tur 

studerat om sändarens budskap stämmer överens med mottagarens faktiska upplevelse. De har även 

betonat avsaknaden av forskning kring det personliga varumärket sett från konsumentens 

perspektiv. 

 

Vi väljer därför i denna studie att istället fokusera på professionellt yrkesverksamma individer och 

deras självpresentationer i text via hemsidan där de är anställda. Detta för att täcka gapet inom detta 

forskningsfält och samtidigt bidra med förståelse för vad som känslomässigt tilltalar potentiella 

konsumenter inom detta område. Eftersom vi vill bidra med djupare förståelse anser vi det vara 

intressant att utforma en studie i detta område av den kvalitativa arten. Detta för att alltså kunna 

generera en djupare förståelse och visa på hur individer inom denna bransch kan stärka sitt 

varumärke och få det att växa genom sin digitala självpresentation. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra till en djupare förståelse för hur skriftliga självpresentationer 

påverkar potentiella konsumenters emotioner gentemot det personliga varumärket. 

  

1.3 Avgränsning 

I denna studie har vi valt att fokusera på den personliga digitala marknadsföringen i form av 

självpresentation, samt den aspekten av det personliga varumärket som detta bidrar till. Relevansen 

i detta har även lyfts av Labrecque et al. (2011) som uppmärksammar problemet i att många 

marknadsförare inte förstår hur den publicerade informationen online påverkar det personliga ryktet 

i längden. Den digitala marknadsföringen vi fokuserar på inkluderar hemsidor där en eller flera 

tjänster erbjuds. Det är även individen själv vilken utför tjänsten som står i fokus.  

 

Tidigare forskning inom detta ämne har gjorts vad gäller Curriculum Vitae, bloggar, sociala 

interaktioner online (Eagar & Dann, 2016), samt andra plattformar (Pera et al., 2016). Gorbatov et 

al. (2018) har vidare uppmärksammat att mer forskning om det personliga varumärket erfordras för 

att få en bättre förståelse om hur detta byggs upp och hanteras på den moderna arbetsmarknaden. 

Yang och Brown (2016) har studerat ungdomars självpresentationer på Facebook och belyser att 

framtida forskning bör fokusera på andra dimensioner av självpresentation. Dimensionen vi 

avgränsar oss till är den digitala självpresentationen och känslorna gentemot det personliga 

varumärket som denna väcker hos konsumenter. 

  

1.4 Disponering av arbete 

 

 

Figur 1. Disponering av arbete. (Egen) 

 

Inledning: I denna inledande del av uppsatsen introduceras läsaren till en bakgrund av det valda 

ämnet. Tidigare forskning mynnar ut i en problematisering. Därefter presenteras studiens syfte, 

avgränsning och disposition. 

 

 

Inledning
Teoretisk

referensram
Metod Empiri Analys Slutsats



 

 5 

Teoretisk referensram: I denna del kommer tidigare forskning introduceras vad gäller digital 

marknadsföring, personligt varumärke, självpresentation och emotioner. Den befintliga teorin inleds 

med att förklaras utifrån begreppet digital marknadsföring. Därefter presenteras det personliga 

varumärket och dess relation till det större varumärkes-begreppet. Studiens teoretiska grund redogör 

därefter för konceptet självpresentation samt hur ett personligt varumärke byggs upp. 

Avslutningsvis redogör avsnittet för de tre centrala emotionerna förtroende, tillfredsställelse och 

engagemang. 

 

Metod: Detta kapitel kommer att beröra studiens tillvägagångssätt och varför den ansats som valts 

är relevant. Samt hur data samlats in och analyserats. Avslutningsvis i detta avsnitt presenteras 

forskningens koppling till kvalitetskriterier samt kritik av den valda metoden. 

 

Empiri: I detta avsnitt redogörs den empiri vi erhållit från våra tio intervjuer. Inledningsvis 

presenteras respondenternas syn på digital marknadsföring samt det personliga varumärket. Därefter 

presenteras erhållen data med respektive självpresentation som grund. Vi framställer även 

intervjuerna från ett jämförande perspektiv för att få en tydlig övergång till analysdelen. 

 

Analys: Detta kapitel analyserar erhållen data. Respondenternas tankar och åsikter kopplas till 

teman utifrån intervjuguiden och den teoretiska referensramen. De teman vi valt ut är digital 

marknadsföring, personligt varumärke, självpresentation samt emotioner. 

 

Slutsats: Studiens avslutande del lyfter fram den framkomna slutsatsen. Vi redogör även för våra 

egna tankar och funderingar som forskare i form av både ett teoretiskt och praktiskt bidrag. Till sist 

presenteras förslag till vidare forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

2. Teoretisk referensram 

I denna del kommer tidigare forskning introduceras vad gäller digital marknadsföring, personligt 

varumärke, självpresentation och emotioner. Den befintliga teorin inleds med att förklaras utifrån 

begreppet digital marknadsföring. Därefter presenteras det personliga varumärket och dess 

relation till det större varumärkes-begreppet. Studiens teoretiska grund redogör därefter för 

konceptet självpresentation samt hur ett personligt varumärke byggs upp. Avslutningsvis redogör 

avsnittet för de tre centrala begreppen förtroende, tillfredsställelse och engagemang. 

 

2.1 Digital marknadsföring 

Digital marknadsföring har definierats som riktad och mätbar kommunikation genom digital teknik 

som inkluderar webb, databaser, e-post, mobil samt tv (Wymbs, 2011). Dessutom främjar den 

digitala marknadsföringen aktiviteter som syftar till att förvärva och behålla kunder (Wymbs, 

2011). Genom marknadsföring online finns en mängd olika marknadsföringsverktyg som företag 

och individer kan utnyttja för att nå ut till potentiella konsumenter på ett effektivt sätt. Internet är en 

plattform som inte existerar geografiskt och företag kan därför utveckla sin verksamhet genom att 

erbjuda tjänster som inte är beroende av en fysisk plats (Shaltoni, 2017). 

  

”Om ett företag inte går att hitta på Google så finns det inte” är en mening som kommunicerar hur 

viktigt det faktiskt är för företag att finnas och synas i digitala sammanhang (Tajminen & 

Karjaluoto, 2015, s. 633). Detta påstående styrks även av Ryan (2017) som menar att om 

marknadsföring genom digitala kanaler inte sker existerar inte heller varumärket och därmed går 

företaget miste om potentiella affärer. Sedan den stora tillväxten av digital marknadsföring har 

sättet att marknadsföra sig helt ändrat form, men det har även underlättat och förenklat 

marknadsföringen för många och haft en stor påverkan på företags och individers 

marknadsföringsstrategi (Lee, Kim, Ham & Kim, 2017). 

  

Yannopoulos (2011) menar att internet är det mest kraftfulla verktyget för att kunna göra affärer. 

Yannopoulos (2011) hävdar att marknadsförare som väljer att bortse från det faktum att synas 

digitalt är en så pass viktig marknadsföringsstrategi kommer att ha en nackdel på marknaden 

eftersom internet är något som starkt påverkar varumärket, prissättning, distribution samt just 

marknadsföringsstrategin. När konsumenter vill komma åt information ska det ske så enkelt och 

smidigt som möjligt, men det är även viktigt att innehållet som presenteras är personligt och 

relaterar till mottagaren (Ghattas, 2018). 
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Det huvudsakliga målet med digital marknadsföring är att locka konsumenter för att sedan ge dem 

en möjlighet att interagera med varumärket, företaget eller personen genom digital media (Yasmin, 

Tasneem & Fatema, 2015). Vidare skriver Alharbie (2015) att syftet med att synas på digitala 

kanaler handlar om att skapa en långvarig relation med konsumenterna. På det sättet förenklas 

processen att kommunicera med företaget. Författaren förklarar även att de digitala kanalerna idag 

ofta designas utifrån den personliga kontakt som kunder efterfrågar, på det sättet skapar 

marknadsföringen en mer personaliserad bild av företaget vilket i sin tur stärker kundrelationen och 

lojaliteten. Alharbie (2015) förklarar även att i samband med mängden av digitala kanaler krävs en 

stor mängd kreativitet för att nå ut med sin marknadsföring. 

 

Den stora mängd förändringar inom den digitala marknadsföringsplanen är påtagliga (Hagberg, 

Sundstrom & Egels-Zandén, 2016). Den digitala marknadsföringen har förändrat sättet som 

marknadsförare och konsumenter kommunicerar med varandra, vilket även Fill (2013) och Ritz et 

al. (2019) framhåller. De digitala plattformarna öppnar upp möjligheten för dialog och kommer på 

det sättet närmare sina konsumenter (Weber, 2009). Eftersom den största mängden av interaktion 

med kunder sker online via hemsidor medför detta utmaningar för traditionella 

marknadsföringskanaler. Trots den digitala marknadsföringens stora betydelse har Gyllenskepp och 

Jönsson (2014) i sin studie kommit fram till att den traditionella marknadsföringen högst troligtvis 

aldrig kommer att försvinna. Digital marknadsföring menar däremot Jayaram, Manrai och Manrai 

(2015) på är överlägsen gentemot traditionell marknadsföring, kärnan till detta är att den digitala 

ger möjlighet till att skräddarsy och fritt anpassa sin marknadsföring.  

 

Företagets egna hemsida är en av de viktigaste digitala kanalerna som ett företag kan använda sig 

av för att nå ut med sin marknadsföring (Leeflang, Verhoef, Dahlström & Freundt, 2014). Ryan 

(2017) menar på att de digitala kanalerna är ett starkt hjälpmedel för att vara tillgänglig för 

kunderna och skapa engagemang. Bergqvist (2000) menar vidare på att syftet med all 

marknadsföring och användandet av olika marknadsföringsmetoder handlar i slutändan om att 

generera ekonomisk lönsamhet. Några exempel för att lyckas med sin marknadsföring så att den 

leder till lönsamhet är att öka antalet besökare till hemsidan för att öka sannolikheten till att det 

leder till en affär, samt att öka varumärkeskännedom hos konsumenterna (Kotler & Keller, 2012). 

 

Antalet strategier till att skapa ett digitalt samspel och upprätthålla en konversation med sina 

konsumenter växer stadigt och är endast begränsad av fantasin och ambitionen hos de som utför 

marknadsföringen (Alkhateeb, Clausen, Khanfar & Latif, 2008). Samtidigt som detta sker blir vi 

mer och mer kritiskt inställda mot kommersiella budskap, därmed blir utmaningen att försöka få 
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mottagaren att inneha en positiv attityd gentemot den annonsering som sker (Rosengren & Sjödin, 

2011). Flera studier har visat på att en kund som får positiva känslor till följd av en annons känner 

mer positiva känslor för varumärket samt är mer benägen att köpa produkten eller tjänsten som 

förmedlas (Goldsmith & Lafferty, 2002). Ismail (2016) konstaterar även att om en konsument får en 

positiv uppfattning av det publicerade innehållet så aktiverar detta starten av en relation mellan 

företaget och konsumenten. 

 

Över tid har det skett ett skifte gällande synen på marknadsföring, det har gått ifrån ett leverantör-

fokuserat tillvägagångssätt till ett mer kund och service-fokuserat där interaktionen mellan företag 

och kund har stor betydelse. Konsumenten bör därför ses och behandlas som en aktiv part inom 

marknadssystemet. (Vargo & Lusch, 2008) På en generell nivå betyder detta att konsumenten intar 

en aktiv part genom att orientera sig själv bland den stora mängd produkter, tjänster etc. som 

erbjuds digitalt. Konsumenten skapar sin egen upplevelse och har möjlighet att vara selektiv 

(Heinonen, Strandvik, Mickelsson, Edvardsson, Sundström & Andersson, 2010) Nyckeln till att nå 

framgång via sin marknadsföring handlar enligt Wymbs (2011) om att förmedla den information 

som konsumenterna vill ha, vid rätt tidpunkt och på rätt plats, samt att undvika irrelevant 

information. Detta är något som i praktiken inte är lätt att implementera. I det stora hela handlar det 

om att följa konsumenterna och anpassa sig efter dem oavsett vilket riktning de går åt. (Wymbs, 

2011) 

 

2.2 Varumärkesskapande via digitala kanaler 

Ryan (2017) hävdar hårdraget att ett varumärke inte existerar om det inte sker en marknadsföring 

via digitala kanaler, det gör även att företaget går miste om potentiella affärer. Det är en ren 

nödvändighet då företag idag genererar den största delen av affärerna genom internet sedan 

uppkomsten på 1990-talet (Sheehan, 2010). Att marknadsföra sitt varumärke digitalt på olika 

plattformar förstärker bilden och identiteten av det som varumärket är (Neti, 2011). Michaelidou, 

Siamagka och Christodoulides (2011) diskuterar även vikten i att synas och göra sitt varumärke 

tillgängligt online, då konsumenter blir medvetna om dess existens och därmed öppnas möjligheten 

för interaktion upp för parterna vilket är något som ökar chanserna för en framtida affärsrelation. 

  

Gorbatov et al. (2018) beskriver att digitala verktyg som till exempel sociala medier har blivit 

viktiga marknadsföringskanaler för människors personliga rykte. Digitaliseringen underlättar också 

för att bygga ett personligt varumärke men gör det samtidigt svårare att sticka ut i en så mättad 

miljö. Vidare har specifika färdigheter uppmärksammats för konsten att kunna bygga ett personligt 

varumärke. Att vara teknisk, metakognitiv, kreativ och kritisk är kompetenser relaterade till större 
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möjlighet för professionell och personlig framgång. Vid digital marknadsföring får individer på 

något sätt försöka bygga en relation till besökarna av hemsidan för att lyckas sticka ut. Rowley 

(2008) betonar sedan varumärket som centralt inom online-miljöer för att nå ut med information 

och bygga förhållanden med konsumenter. 

 

Det finns två huvudfaktorer gällande vad en hemsidas marknadsföring bör förmedla för att kunna 

bygga en långsiktig relation med kunderna, dessa är tillfredsställelse och förtroende. (Papadopoulou 

et al., 2010) Gorbatov et al. (2018) anser att verkliga känslor, återkoppling, självreflektion och 

större självmedvetenhet leder till en minskad klyfta mellan hur det personliga varumärket önskas att 

upplevas och i hur det faktiskt uppfattas vilket i sin tur resulterar i ett starkare och mer 

sammanhängande personligt varumärke. Gorbatov et al. (2018) menar också att syftet med ett 

personligt varumärke är att bygga en identitet som associeras med positiva emotioner. 

 

Det digitala innehållet bör användas som en marknadsföringsteknik för att locka konsumenter till 

hemsidan. För att skapa en dynamik bör även innehållet som förmedlas på hemsidan kunna 

associeras till varumärket. (Pulizzi, 2013) Genom att en relation byggs upp mellan konsument och 

företag som ett resultat av den marknadsföring som sker online, samt om konsumenten känner en 

personlig koppling, kommer det högst sannolikt att leda till en framtida lojalitet gentemot 

varumärket från konsumentens sida (Ismail, 2016). Det uppstår om konsumenterna blir 

tillfredsställda samt tillgodosedda med unika erbjudanden (Ghattas, 2018). Om konsumenten 

upplever att varumärket levererar överlägset i jämförelse med den konkurrens som finns på 

marknaden samt om den identifierar sig med det som varumärket förmedlar och står för så förblir 

konsumenten lojal (Yeh, Wang & Yieh, 2016). 

 

Fokus gällande varumärkeshantering är att förstå hur varumärket skapas, modifieras och styrks till 

följd av det digitala landskapet (Hewett, Rand, Rust & van Heerde, 2016). Vidare menar Smolkova 

(2018) att det är viktigt att förstå processen i att bygga ett varumärke för att sammankoppla det med 

den digitala marknadsföringen och skapa ett attraktivt och hållbart varumärke sett utifrån. Därför är 

det viktigt att fokusera på den symboliska meningen som förknippas med varumärket och hur detta 

genom marknadsföring ska förmedlas via de digitala kanalerna. Det ska stämma överens med 

varumärket i stort och därmed inte enbart syfta till att generera försäljning. (Smolkova, 2018) Detta 

styrks vidare av Taiminen och Karjaluoto (2015) som säger att företag inte längre enbart fokuserar 

på att sälja, utan det finns en tanke om att skapa en varumärkesstory, på det sättet blir varumärket 

mer levande och syftar till att skapa relationer med kunder. 
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Niculescu, Dumitriu, Purdescu och Popescu (2019) förklarar att marknadsförare bör 

uppmärksamma att skapandet av ett värde som är associerat till varumärket är en av de viktigaste 

marknadsföringsstrategierna att ta till sig. För att vara framgångsrik och kunna överleva på den 

konkurrensutsatta marknaden på lång sikt är det viktigt att inneha ett varumärke som växer, och att 

det finns ett värde för konsumenterna. Varumärket bidrar då i sin tur till ett högre uppfattat värde på 

de produkter och tjänster som förknippas med det. (Niculescu, et al., 2019) Adamopoulus och Todri 

(2015) förklarar att annonseringen eller budskapet inte enbart ska presenteras för konsumenten, det 

bör ha en stark innebörd eller mening för att kunna bygga ett starkt varumärke. Annonsen bör även 

vara byggd på information som skapar värde för den potentiella konsumenten (Saxena & Khanna, 

2013). 

 

Sättet att arbeta med digital marknadsföring samt kvalitén på den, kommer att influera den allmänna 

”image” som varumärket har. Även om en service som en organisation erbjuder, innehåller en bra 

idé och hög kvalité kan varumärket ändå få en icke tillfredsställande ”image” ifall den digitala 

marknadsföringen inte sköts på rätt sätt. (Marconi, 2000) Erdem, Keller, Kuskov och Pieters (2016) 

ifrågasätter hur värdefulla varumärken är i kontrast till konsumenters ökade förmågor. Med 

tillgängligheten av så många olika varumärkens existerande på marknaden är det en stor utmaning 

för marknadsförare att differentiera sitt från de andra och skapa en efterfrågan hos konsumenterna 

(Song, 2001). 

 

2.3 Personligt varumärke 

Goffman (1959) var först med att diskutera begreppet personligt varumärke. Han samtalade om 

personer som går in i andras närvaro. För att kunna definiera en situation bättre söks information 

om individer gärna upp i syfte om att ta reda vad en har att förvänta sig av någon annan. Ledtrådar i 

form av uppträdande, utseende, status, kompetens, förtroende eller uppfattning om sig själv kan 

hjälpa oss att få ett intryck av någon annan. Det handlar således om individer som försöker styra 

andras intryck där Goffman (1959) var först med att beröra tekniker för att bibehålla sådana intryck. 

Gorbatov et al. (2018) menar däremot att det personliga varumärket först användes som ett 

självständigt begrepp i akademiska arbeten vid 2000-talet. Shepherd (2005) anser i sin tur att Kotler 

var först att expandera marknadsföringsområdet utöver produkten. Gorbatov et al. (2018) menar 

vidare att personliga varumärken härstammar från marknadsföringsområdet men att de idag 

samspelar med sociologi, kommunikation och psykologi.   
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Arruda (2002) väljer att beskriva det personliga varumärket som ett sätt att kommunicera ut det 

unika löftet som denne har att erbjuda sina kunder, detta för att kunna styrka sin karriär. Chen och 

Chung (2016) redogör för ett personligt varumärke som den offentliga uppfattningen av värde vad 

gäller personens personlighet, färdigheter och värderingar. Vidare vill Busch och Davis (2018) 

definiera det personliga varumärket som en persons rykte och unika image. En annan definition 

fastslås som syntesen av alla förväntningar, bilder och uppfattningar som varumärket skapar i 

andras sinnen (Rampersad, 2008). I sin tur menar Gorbatov et al. (2018, s. 6) att deras definition 

integrerar flertalet tidigare definitioner och denna lyder “Personligt varumärke är en uppsättning av 

egenskaper hos en individ (attribut, värderingar, tro etc.) uppbyggt av olika framställningar samt 

bilder i syfte att skapa en konkurrensfördel från den tänkta målgruppens perspektiv”. Enligt Chen 

och Chung (2016) innehåller det personliga varumärket personliga och professionella kvalitéer 

vilka skiljer individen från andra. Detta genom att varumärket lovar något samt har ett visst värde. 

Vidare kräver det personliga varumärket en god kombination av attribut, styrkor, färdigheter, 

värderingar och motivation. 

 

Gorbatov et al. (2018) har tidigare studerat forskning gällande det personliga varumärket och lyfter 

fram två huvudkategorier baserade på de underliggande teoretiska tillvägagångssätten. Dessa 

kategorier är grundade i marknadsföringsteori samt självpresentationsbeteenden. 

Marknadsföringsteorin handlar om skapandet av en produkts varumärke och tillämpar 

marknadsföringens principer. Självpresentationsbeteendet sätter det personliga varumärket i 

centrum och lägger fokus på hur andra uppfattar en som person. Gorbatov et al. (2018) vill i och 

med detta presentera en ytterligare definition av personligt varumärke. Det förklaras som en 

strategisk process för att skapa, positionera och behålla ett positivt intryck av sig själv, baserat på en 

unik kombination av individuella egenskaper som signalerar ett visst löfte till målgruppen genom 

differentierade berättelser och bildspråk. 

 

Kucharska och Confente (2017) menar att kärnpunkten för ett personligt varumärke är en process 

av att marknadsföra sig själv. Denna process ansågs till en början endast tillämpas på kändisar, 

politiker och företagsledare men har idag utvecklats. Arruda (2002) menar att ett personligt 

varumärke är för alla yrkesmässigt professionella som vill nå uppsatta mål och vara sanna mot sig 

själva. Ett distinkt, minnesvärt och övertygande personligt varumärke ger vägledning av strategier 

och skapar samtidigt värde på marknaden. Gorbatov et al. (2018) beskriver att vissa forskare hävdar 

att ett personligt varumärke idag krävs inom alla yrken medan andra anser det vara mer viktigt inom 

vissa specifika branscher. 
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Det personliga varumärket har blivit mer viktigt till följd av den ökade konkurrensen inom 

affärslivet. Det finns flera personer med samma erbjudanden och liknande förmågor samt 

erfarenheter. Att kunna differentiera sig från konkurrenter i form av ett starkt varumärke är lika 

viktigt för anställda, företag och entreprenörer. Vanligtvis är det inte vilken utbildning eller 

erfarenhet en person har som gör skillnad, utan den unika personligheten har större betydelse. Ett 

lyckat personligt varumärke skapar i sin tur flera fördelar som ökad exponering och ekonomisk 

vinning. (Arruda, 2002) Företag spenderar i och med detta stora summor pengar i försök om att 

upprätta psykologiska förbindelser mellan konsumenter och det personliga varumärket. Ett 

genomträngande personligt varumärke har även visat på ger fördelar som kundens förtroende, 

tillfredsställelse och engagemang. (Thomson, 2006) 

 

2.4 Personligt varumärke i relation till begreppet varumärke 

Peters (1997) som blivit berömd för forskningen av det personliga varumärket anser att 

utvecklingen av det personliga varumärket går att likställa med ett företags varumärke samt 

företagets marknadsföring av produkter. De mänskliga varumärkena är ett intressant komplement 

till produktvarumärkena genom personliga relationskvaliteter som kan leda till ökad tillhörighet 

samt lojalitet hos konsumenten (Loroz & Braig, 2015). Detta är något som Busch och Davis (2018) 

delvis styrker då de menar att det personliga varumärket har sin utgångspunkt i marknadsföringen 

av produkter och tjänster vilket sedan tillämpas på individen själv.  

 

Gorbatov et al. (2018) har likställt begreppet personligt varumärke, eller dess synonym ”self-

branding”, med vissa produktmarknadsförings-koncept och menar att dessa är tillräckliga för att 

förstå hur människor kan positionera sig för att lyckas på marknaden. Även Shepherd (2005) menar 

på att när fenomenet att marknadsföra sig själv blev uppmärksammat fick individer utgå ifrån de 

marknadsförings- och varumärkes-principer som ursprungligen utvecklats för produkter och 

företag. Shepherd (2005) menar också att detta blev särskilt aktuellt i branscher där nätverk blivit 

allt viktigare och där hård konkurrens inte är ett undantag. Engelska begreppet ”branding” är inte ett 

nytt koncept men har nått nya nivåer inom marknadsföring med åren. Definitionen av ett 

varumärke, med fokus på personen som denna studie kommer utgå från är “det programmatiska 

tillvägagångssättet för försäljning av en produkt, tjänst, organisation, orsak eller person i syfte att 

tillfredsställa de önskemål som finns på marknaden.” (Lair, Sullivan & Cheney, 2005, s. 5) Vidare 

medför ett starkt varumärke högre inverkan på konsumenter (Ho-Dac, Carson & Moore, 2013).  
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Horton (2011) beskriver i jämförelse med Peters (1997) det personliga varumärket som de 

sammanfattade värdet vilket en individ levererar. Det kan handla om erfarenheter, bakgrund, 

tidigare resultat, relevans och expertis. Horton (2011) hävdar också att effektiva och trovärdiga 

personliga varumärken, precis som företags varumärken, skapas från insidan. Det gäller således att 

hitta den perfekta kombinationen av attribut för att styrka sitt varumärke. Lair et al. (2005) berättar 

att “branding” har visat sig i produktutveckling och marknadsföring sedan mitten av 1800-talet och 

använder i sin forskning liknande principer som vid produktmarknadsföring för att marknadsföra en 

person vid ingång eller övergång på arbetsmarknaden. 

 

Personligt varumärke går i sin tur att koppla till varumärkets personlighet vilket både Busch och 

Davis (2018) samt Sung, Kim och Jung (2009) uppmärksammat. Varumärket kan ses från olika 

perspektiv, relevant för just denna studie är uppsättningen av mänskliga egenskaper vilka 

förknippas med ett varumärke. Detta perspektiv är intressant eftersom människan hamnar i fokus 

och ses som varumärkets utgångspunkt. Det är alltså människans egenskaper som framhävs för att 

marknadsföra en produkt eller tjänst. (Busch & Davis, 2018) Close, Moulard och Monroe (2011) 

menar att dagens forskare även kan se att varumärken blir mer sammankopplade med individer trots 

att de ursprungligen är förknippade med företag och produkter. Vidare kan de personliga 

varumärkena syfta till företagets anställda, i de fall de använder sig av marknadsföring för att 

etablera sig på marknaden.  

 

Lair et al. (2005) beskriver att fenomenet personligt varumärke bygger på tidigare 

varumärkesformer, produktmärken och företagsnamn. Thomson (2006) menar att personliga 

varumärken därmed bygger på varumärkeslitteratur som utvidgats till människor. Kändisar som 

Oprah Winfrey, Michael Jordan och Madonna var några av de första exemplen på starka och 

effektiva personliga varumärken (Peters, 1997). Arruda (2002) menar att ett varumärke inte bara är 

till för stora företag och produkter, utan att allt idag bär sitt eget varumärke. Sättet som kändisar 

skapade sina personliga varumärken inspirerade i sin tur yrkesverksamma och utgör ett exempel för 

hur de professionella sedan väljer att paketera sina varumärken. Att använda sig av varumärken fick 

en bredare, mer kommunikativ samt kulturell betydelse. Framstegen till ett personligt varumärke 

och dess karriär upplevs inte alls förvånande med tanke på vilken effektivitet, identitet och kontroll 

det bidrar med. (Lair et al., 2005) 
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2.5 Bygga ett personligt varumärke 

Ett framgångsrikt personligt varumärke bygger på äkthet. Detta betyder att det byggs på personens 

värderingar, passion och strävande efter att skilja sig från andra. (Arruda, 2002) Äkthet är något 

som Adlén (2007) även belyser vara viktigt i valet av egenskaper som lyfts fram. Detta eftersom det 

är svårt att anta en roll under längre tid och hålla de utvalda dragen trovärdiga. Ett starkt personligt 

varumärke skiljer en person åt genom att sätta ramar och inom dessa kommunicera ut sitt värde. 

Friedman och Leclercq (2015) menar att ett kraftfullt varumärke är något som skapas och är enormt 

prioriterat för dagens marknadsförare. Inte nog med att det ska byggas upp, det ska även bevaras. 

Vidare hävdar Friedman och Leclercq (2015) att sammanslutningarna mellan ett varumärke och 

dess egenskaper har betydelse för hur starkt det anses vara. 

  

Horton (2011) menar att första steget i att utveckla ett personligt varumärke är att hitta det som gör 

en unik från konkurrenterna. Detta kan göras genom att identifiera en nisch eller att specialisera sig 

inom ett område där denne blir bäst. Adlén (2007) förespråkar istället att bli riktigt bra på något och 

fortsätta fokusera på detta. Horton (2011) berättar vidare om steg två som handlar om kompetens. 

Kunskapen en person besitter ska utnyttjas och kan delas in i till exempel erfarenhet, bakgrund, 

specialkunskaper eller specifika prestationer vilket kan visa på att personen är en problemlösare 

eller att denne kan förutse trender. 

 

För att vidare hitta en strategi till ett framgångsrikt varumärke menar Kucharska och Confente 

(2017) på tar tid samt kommer kräva ansträngning. Konsten att bygga ett personligt varumärke 

beskriver Horvat, Kovačić och Trojak (2015) som en komplex process vilken kräver ett 

systematiskt tillvägagångssätt för att det i slutändan ska resultera i en positiv bild och ett gott rykte 

av individen. För att skapa ett attraktivt eget varumärke behövs det en individuell vision, mål och 

uttänkta strategier. Labrecque et al. (2011) beskriver självpresentation som en strategi för att bygga 

ett personligt varumärke. Mekanismen gör det även möjligt för individer att behålla sitt personliga 

varumärke. Vi kommer vidare i denna studie fokusera på självpresentation som representerar en del 

av det personliga varumärket. 

 

2.6 Självpresentation 

Självpresentation beskrivs av Yang och Brown (2016) som processen där individer kommunicerar 

ut sin personliga image till andra. Det är ett centralt element när det gäller konstruktionen av sin 

identitet och för att etablera sig ett rykte inom arbetslivet (Yang & Brown, 2016). Goffman (1959) 

beskriver i sin tur självpresentation som ett sätt för en individ att förmedla information till andra. 

Elementet självpresentation med personlig information hos webbsidor och sociala nätverksprofiler 
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används för att framställa en önskad identitet hos mottagarna. I och med presentationen finns även 

en varumärkesstrategi för att skilja sig från andra och samtidigt markera sina positiva attribut med 

hjälp av positionering. (Labrecque et al., 2011) 

  

Att använda sig av internet gör det möjligt för individer att upptäcka nya delar av sig själva vilket är 

mycket svårare vid traditionell kommunikation. Internet skapar en plattform där marknadsförare 

kan uttrycka sin identitet som kan spela en lika äkta och viktig roll som i den fysiska världen. I 

samband med digitaliseringens framsteg utvecklades hemsidor på internet där möjligheten att 

uttrycka sig själv i och med en presentation finns tillgänglig. (Labrecque et al., 2011) Genom 

uppkomsten av digitala plattformar blir självpresentation ett komplement till fysiska möten vilket 

individer med fördel kan använda sig av för att bygga en offentlig identitet (Yang & Brown, 2016). 

 

Kim, Chan och Kankanhalli (2012) förklarar däremot att när en identitet presenteras inom online-

sammanhang som vid exempelvis självpresentationer så är det möjlig att ändra och dölja attribut 

som annars inte är möjligt att göra vid traditionell kommunikation, som bland annat fysiska attribut. 

Detta gör att det som presenteras online inte nödvändigtvis är kopplat till den verkliga identiteten 

(Kim, Zheng & Gupta, 2011). Trots detta är självpresentationer via hemsidan en nödvändig del för 

att visa upp sina karaktärsdrag och identitet samt för att differentiera sig mot andra (Walker, 2000). 

 

En självpresentation anses ofta som en mer specifik och mer strategisk form av självutlämning. 

Forskare har tidigare använt dessa termer för att skildra sättet som individer uttrycker sig vid en 

beskrivning av sig själva gällande kommunikation förmedlad genom online-plattformar (Kim & 

Dindia, 2011). Skapandet av personliga profiler på webbsidor förenklar kommunikation och 

marknadsföraren behöver inte känna till komplexa kodningsspråk utan laddar endast upp text. 

Webben har kommit att bli den perfekta plattformen för att minska barriären mellan marknadsförare 

och mottagare. (Labrecque et al., 2011) 

  

En webbsida definieras som en inbyggd del av varumärkeskommunikation (Chapleo, Carrillo 

Durán & Castillo Díaz, 2011). Genom att kommunicera via webben kan meddelandet i sig hjälpa 

till att differentiera det egna varumärket (Ashley & Tuten, 2015). En personlig hemsida eller ett 

företags hemsida kan vidare bli mer minnesvärd om denne presenterar unikt innehåll (Robinson 

Beachboard, 2017). Chapleo et al. (2011) menar vidare att varumärket också utvärderas genom 

rationella och emotionella värden samt den utlovade erfarenheten och inte bara efter webbplatsens 

innehåll. 
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Om meddelandet i text är tydligt och kommuniceras på ett sätt utan irrelevanta komponenter och 

tvetydighet förstärks effekten, oavsett hur informativ denna är. Detta innebär att meddelandet 

endast kan uppfattas på ett specifikt sätt vilket ökar varumärkets trovärdighet. Trovärdighet spelar i 

sin tur också en stor roll då detta sänker den uppfattade risken hos mottagaren. Trovärdiga signaler 

ger en mottagare förväntningar av högre kvalité. Vad som gör meddelanden trovärdiga är 

beskrivningar av kompetens och erfarenhet vilket stödjer påståenden om expertis. Differentiering av 

det egna varumärket vilket framgår av unika eller tydliga personlighetssignaler har även visats i 

tidigare studier vara av värde för besökare av hemsidan. (Robinson Beachboard, 2017) 

 

Självpresentationer kan analyseras baserat på olika dimensioner som i tidigare forskning har 

presenterats inom detta ämnesområde. Dessa dimensioner inkluderar bredd, djup, positivitet, 

autenticitet och avsiktlighet. Bredd inom självpresentationer handlar om den mängd information 

som presenteras. Djup handlar om nivån av intimitet på det som presenteras. Positivitet handlar om 

att ta fram de bästa sidorna och hålla en glad ton via text. Autenticitet gäller graden till vilken 

presentationen stämmer överens med individen den gäller. Den sista dimensionen är avsiktlighet 

vilket berör omfattningen av den information som individen medvetet och avsiktligt presenterar. 

Dimensionerna bredd, djup, positivitet och autenticitet fokuserar på innehållet i presentationen. 

Medan avsiktlighet är den dimensionen som handlar om att fånga uppmärksamheten hos 

mottagarna. (Kim & Dindia, 2011) Individer formar sina självpresentationer utifrån dessa 

dimensioner med fokus på det som överensstämmer med målet eller avsikten med denna 

marknadsföring samt vilka personer det riktas till (Yang & Brown, 2016). 

 

2.6.1 Självpresentationsteorin 

Självpresentationsteorin som presenteras av Goffman (1959) förklarar varför människor engagerar 

sig i att projicera en önskvärd bild av sig själva till andra. Denna teori föreslår två huvudmotiv som 

styr en självpresentation, dessa två motiv går ofta att relatera till varandra. Det första motivet 

grundar sig i att människor vill influera andra och på så sätt skapa sig själv fördelar. Som exempel 

kan en individ försöka få andra att gilla honom eller henne genom att presentera sina mest positiva 

personliga egenskaper vilket kan skapa fördelar och gynna individen. (Kim et al., 2012) 

 

Det andra motivet inom självpresentationsteorin handlar om att individen presenterar en image av 

sig själv för att forma en personlig identitet och sedan använda denna för att andra ska kunna 

associera till personen genom beskrivningen. Detta är en viktig del när syftet med online-

presentationen handlar om att skapa relationer eftersom det underlättas av att mottagaren kan 
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relatera till personen och innehållet som presenteras. (Kim et al., 2012) Vidare har Goffman (1959) 

uppmärksammat att effektiv social interaktion uppstår om människor konstruerar och presenterar 

sina identiteter, därmed kan online-självpresentationer vara ett viktigt verktyg och motiv för att 

synas på hemsidor och andra digitala plattformar. 

 

Genom en presentation via text skapas det en image av personen som formas och påverkas av flera 

faktorer. Saker som språk, grammatik, formalitet, känslouttryck och andra lingvistiska uttryck kan 

komma att påverka hur texten och personen uppfattas. (Jacobsson, 2006) Detta blir viktigt att 

fokusera på och anpassa inför målgruppen då mottagaren inte kan skapa sig en uppfattning av 

individen genom faktorer som beteende, framhållning, kroppsspråk, tonfall, humör etc. som en kan 

göra vid fysiska möten eller presentationer. (Kim et al., 2012) 

 

2.7 Emotioner 

Emotioner är inom forskning grundade i antagandet att vara enheter. Detta antagande bygger på 

vissa händelser som vanligen är externa vilka utlöser en typ av känsla, ett visst beteende eller 

fysiska rörelser. Tillsammans bildar reaktionerna ett känslomässigt svar på en situation. (Barrett, 

2006) Individers emotioner är kända inom psykologiforskning men har även studerats i 

marknadsföringssammanhang när det gäller reklam och köpbeteende. Forskning vad gäller 

erbjudande av tjänster har också kommit att fokusera mer på känslor i och med strävandet efter en 

tillfredsställande serviceupplevelse. (Blasco-Arcas, Hernandez-Ortega & Jimenez-Martinez, 2016) 

Inom marknadsföringsområdet definieras generellt emotioner som en kunds subjektiva känslor 

vilket uppkommer i samband med konsumtionsprocessen, vilken inkluderar produktpresentation, 

inköp och användning (Ruth et al., 2002). 

 

Äkta varumärken beskriver Guèvremont och Grohmann (2016) som ett varumärke vilket uppfattas 

ärligt, verkligt och genuint. Dessa skiljer sig från andra varumärken till följd av dess uppriktighet 

och kvalitetsåtagande. Dessa varumärken har i tidigare teori visats ansluta sig till konsumenter på 

en känslomässig nivå genom sin symboliska kvalité. Vidare förklarar Rampersad (2008) att beslut 

om att köpa något baseras på känslor en människa relaterar till en produkt, tjänst eller person vilket 

i sin tur kopplas till varumärket. Skapandet av ett varumärke stärker en individs identitet vilket 

framkallar uppfattningar och känslor hos andra kopplat till dennes identitet och personliga 

varumärke. Utan ett starkt varumärke får marknadsföring sämre effekt och försäljningen påverkas 

negativt. (Rampersad, 2008) Gorbatov et al. (2018) stärker detta och menar att målet med det 

personliga varumärket är att bringa positiva emotioner hos en potentiell kund. 
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Bowlby (1969) var först med att förklara betydelsen av att bli fäst vid något. Han förklarar det som 

“en varaktig psykologisk koppling mellan människor” (Bowlby, 1969, s. 194). Thomson (2006, s. 

105) utvidgade detta till personliga varumärken med följande definition “Intensiteten hos en 

persons specifika känslomässiga band inför ett mänskligt varumärke”. Aaker och McLoughlin 

(2010) förklarar att genom att skapa ett emotionellt band hos konsumenter gentemot varumärket via 

det meddelande som marknadsföringen förmedlar förstärks också relationen mellan konsumenten 

och varumärket. Författarna menar på att det är mer effektivt att försöka skapa ett budskap som 

riktar sig till känslorna, istället för att basera det på fakta och logik. Detta eftersom budskapet blir 

mer slagkraftigt och naturligt. (Aaker & McLoughlin, 2010) En god relation mellan konsument och 

den som representerar en försäljning har visats resultera i ökad tillfredsställelse och förtroende 

vilket också har visats vara de viktigaste faktorerna vad gäller överlevnad och vinst på marknaden 

(Chen, Yeh & Yeh, 2011). Detta stärks även av Garbarino och Johnson (1999) som demonstrerar att 

tillfredsställelse och förtroende spelar stor roll för hur den framtida relationen kommer att se ut. 

 

Inom tidigare studier har emotioner hos konsumenter fallit in under två huvudforskningsströmmar, 

den ena där emotioner klassificeras utefter kategorier. Det kan handla om generell klassificering 

genom att emotionerna värderas som antingen positiva eller negativa, eller så klassificeras 

känslorna utefter specifika kategorier som glädje, ilska, rädsla, kärlek och lycka. Den andra 

forskningsströmmen utreder orsaker och konsekvenser gällande emotioner kopplat till 

marknadsföring. (Yeh, Wang, Lin & Li, 2017) Det finns en stor mängd forskning som har bevisat 

att det är mycket viktigt att rikta sig till konsumenters emotioner genom sin marknadsföring då detta 

kommer att påverka deras beteende och även vilken effekt marknadsföringen ger (Richins, 1997). 

Friedman och Leclercq (2015) belyser således betydelsen av varumärkets mentala representation 

vilket handlar om att det egna varumärket ska sätta sig in i kundens känslor. Detta för att främja 

positiva emotioner som förtroende, tillfredsställelse och engagemang. Att som marknadsförare 

förstå konsumentens behov resulterar i allt mer långvariga relationer där varumärket blir ett 

hjälpmedel för att vidareutveckla dessa. (Hung & Lu, 2018) 

 

Det personliga varumärkets personlighetsattribut delas in i två kategorier, det rationella och 

emotionella. Att enbart fokusera på de rationella varumärkesattributen ses som en misslyckad 

strategi och därför ska denna studie fokusera på de emotionella varumärkesegenskaperna. Dessa 

egenskaper är de som potentiella kunder blir exalterade av. Det kan vara livserfarenheter eller andra 

personliga kännetecken vilka tillsammans med de rationella attributen används för att skapa känslor 

hos de personer som fattar beslut kring personen i fråga. (Busch & Davis, 2018) Ström och Vendel 

(2015) beskriver de emotionella värdena vilka skapas i mötesplatser då konsumenter utbyter 
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erfarenheter. Dessa erfarenheter kan handla om hur underhållande en produkt eller varumärke varit 

vilket skapat en unik upplevelse som denna konsument vill dela med sig av. 

 

2.7.1 Förtroende 

Little och Marandi (2003) definierar förtroende som en önskan av att kunna förlita sig på en 

affärspartner. De menar mer utförligt att om en person känner förtroende för den andre parten 

minskar känslan av ångest eller risktagande. Morgan och Hunt (1994) menar däremot att andra 

forskare ser förtroende som en förväntan på ett ärligt och kooperativt beteende baserat på 

gemensammas normer. Enligt Berry (1995) är förtroende grunden till varför marknadsföring 

används i syfte om att skapa relationer. Hines (2004) anser att ett starkt varumärke utlovar ett löfte 

där kunden förväntar sig att personen i fråga levererar. Om denne lyckas leverera har förtroende 

skapats. 

 

Förtroende har i flera studier identifierats som en viktig enhet för att utveckla relationer med kunder 

(Mahmoud, Hinson & Adika, 2018). Detta är något som Guenzi, Johnson och Castaldo (2009) 

styrker då de menar att förtroende är en central del i relationen mellan en försäljare och kund. Även 

Papadopoulou et al. (2010) menar att kärnan för ett framgångsrikt och långsiktigt förhållande med 

en kund är just förtroende. Detta eftersom förtroendet kunden eller mottagaren känner kan komma 

att bestämma dennes framtida beteende. Många forskare har även funnit att beteendet av en säljare 

påverkar en kunds förtroende. När marknadsföring sker online spelar förtroendet en större roll 

eftersom det inte bara är säljaren som påverkar, utan även säkerheten och integriteten har en central 

betydelse. (Sarwar, Abassi & Pervaiz, 2012) Guenzi et al. (2009) nämner också att 

försäljningseffektiviteten ökar kundens förtroende. De menar ytterligare att försäljarens förhållande 

till kunden kan påverka företaget där denne är anställd eftersom det främjar förtroende, 

engagemang samt tillfredsställelse hos kunderna. 

 

2.7.2 Tillfredsställelse 

En kunds tillfredsställelse beskrivs som dennes känslomässiga reaktioner på den uppfattade 

skillnaden mellan förväntan och bedömning av den slutgiltiga upplevelsen (Jillapalli & Wilcox, 

2010). Forskarna Hennig-Thurau, Gwinner och Gremler (2002) samt Parasuraman och Grewal 

(2000) delar samma syn på tillfredsställelse. Detta gör även Bloemer och Kasper (1995) som 

definierar tillfredsställelsen med varumärket som den subjektiva utvärderingen av förväntningarna. 

Kotler (1999) vill istället trycka på poängen med tillfredsställelse som att behålla sina kunder. 
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Vidare väljer Davis och Heineke (1998) att dela in kundtillfredsställelse inom tjänster på två sätt. 

De menar att det antingen handlar om uppfattning eller missbelåtenhet. 

Coleman, de Chernatony och Christodoulides (2015) rekommenderar tre interna och externa mått 

för varumärkets prestanda inom service. Ett av måtten är kunder och dess tillfredsställelse. Vidare 

förklarar författarna att tillfredsställelse också är en av de viktigaste drivkrafterna för 

konsumentbaserad varumärkesprestanda. Nam, Ekinci och Whyatt (2011) utvecklar begreppet och 

förklarar att detta är beroende av både funktionella och symboliska fördelar. Identifieringen av 

varumärket och självkongruens är förslag på vad som kan vara symboliska fördelar. Medan de 

funktionella fördelarna avser till exempel uppfattad kvalité eller försäljarens kompetens. Detta är 

något som Loroz och Braig (2015) betonar, att tillfredsställelsen en konsument upplever hänger 

ihop med försäljarens kompetens i form av effektivitet och skicklighet. 

 

Något som ytterligare hänger ihop med tillfredsställelse är konsumentens lojalitet till varumärket. 

En positivt tillfredsställd kund visar på lojala intentioner och väljer gärna samma varumärke i 

framtiden (Kumar, Pozza, & Ganesh, 2013). Gällande tillfredsställelsen hos ett varumärke menar 

Molinilloa, Ekincib och Japutrac (2018) att chefer bör lära sig förståelsen av den relaterade tjänsten 

som omger varumärket och att det inte alltid är de materiella aspekterna av ett varumärke som är 

kopplat till kundnöjdhet. 

 

2.7.3 Engagemang 

Engagemang representerar lusten att upprätthålla ett förhållande (Luca & Ciobanu, 2016). Hennig-

Thurau et al. (2002) beskriver konceptet som en långsiktig process vad gäller kundens lojalitet. 

Detta i form av kundens känslomässiga relationer och säkerhet att underhållet av ett 

affärsförhållande är bekvämare än slutsatsen. Dwyer, Scurr och Oh (1987) definierar engagemang 

inom handeln som en implicit eller explicit garanti för att fortsätta ett affärsförhållande. Cooper, 

Upton och Seaman (2005) beskriver engagemang inom en affärsrelation som en psykologisk känsla, 

rationellt uppfattad, baserat på vilket beteende som kommer göra att relationen förstärks. Mudie och 

Pirrie (2006) fann i sin undersökning ett samband mellan en kunds engagemang för framtida 

köpintentioner och avsikten att fortsätta relationen. 

 

På samma sätt som förtroende anses engagemang vara en viktig ingrediens för att bygga 

framgångsrika relationer. Engagemang tillsammans med förtroende har också visat på mer effektiva 

samt produktiva resultat. I en relation är engagemang också viktigt för att den ska kunna fortsätta 

utvecklas. Engagemang är likaså en viktig indikator på ett effektivt förhållande. (Morgan & Hunt, 
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1994) Dwyer et al. (1987) understryker även att konflikthantering är en nyckel inom 

relationsmarknadsföring. Förtroende har vidare en koppling till konsumenters varumärkeslojalitet. 

Lojalitet till ett varumärke yrkar på ett djupt engagemang för att köpa en produkt igen eller 

återuppliva den erbjudna tjänsten konsekvent i framtiden. Detta betyder således att emotionen 

engagemang leder till återkommande kunder, det vill säga till samma varumärke eller ett varumärke 

med samma uppförande. (Oliver, 1999) 

 

2.8 Forskningsmodell 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning på att digital teknik som till exempel hemsidor är en 

typ av digital marknadsföring som används i syfte att kommunicera (Wymbs, 2011). 

Marknadsföring genom digitala kanaler menar Ryan (2017) i sin tur är ett måste för att ett 

varumärke ska existera. Målet med marknadsföringen är att mottagare ska få en möjlighet till att 

kunna interagera med varumärket (Yasmin et al., 2015) där Yannopoulus (2011) menar att internet 

är det kraftfullaste verktyget. De digitala kanalerna är vidare ett hjälpmedel för att bygga relationer 

och visa på tillgänglighet samt skapa ett engagemang hos kunderna (Ryan, 2017) vilket också 

resulterar i högre ekonomisk lönsamhet (Bergqvist, 2000). 

 

Digitala verktyg är idag viktiga kanaler för att marknadsföra en individ och bygga ett personligt 

varumärke (Gorbatov et al., 2018). Egna hemsidor är en av de viktigaste digitala kanalerna företag 

använder sig av för att nå ut med starka varumärken (Leeflang et al., 2014). Informationen hos de 

digitala kanalerna bör spegla varumärket för att skapa en dynamik och främja vad som erbjuds 

(Pulizzi, 2013). Begreppet varumärke står för tillvägagångssättet av en produkt, tjänst, organisation, 

orsak eller person i syfte att tillfredsställa marknaden (Lair et al., 2005). Detta begrepp ligger som 

grund för det personliga varumärket vilket Peters (1997) var först med att bekräfta. 
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Figur 2. Teoretisk modell. (Egen) 

 

Denna syntesmodell representerar således studiens huvudsakliga fokus och ligger som grund för det 

kommande empiri- och analyskapitlet. Ett personligt varumärke förklaras som ett verktyg att 

kommunicera ut det unika löftet en person har att erbjuda (Arruda, 2002). Inom tidigare forskning 

kring det personliga varumärket har begreppet självpresentation framkommit som en kategori 

vilken sätter det personliga varumärket i centrum (Gorbatov, 2018). Goffman (1959) beskriver 

självpresentation som ett sätt för en individ att kommunicera vilket kan kopplas tillbaka till den 

digitala marknadsföringens syfte. Goffman (1959) har även tagit fram självpresentationsteorin som 

förklarar varför människor engagerar sig i att projicera en önskvärd bild av sig själv till andra. 

Personen i fråga vill forma en identitet för att andra ska minnas denna samt att personen vill att 

andra ska gilla denne genom att via en hemsida presentera sina främsta egenskaper (Goffman, 

1959). Utifrån detta vill vi ta reda på hur potentiella konsumenter svarar på självpresentationen i 

form av emotioner där förtroende, tillfredsställelse och engagemang är av väsentlig betydelse. 

 

 

 

 



 

 23 

3. Metod 

Detta kapitel kommer att beröra studiens tillvägagångssätt och varför den ansats som valts är 

relevant. Även hur data samlats in och analyserats. Avslutningsvis i detta avsnitt så presenteras 

forskningens koppling till kvalitetskriterier samt kritik av den valda metoden. 

 

3.1 Forskningsdesign 

Inför valet av metod utgick vi som forskare från syftet och har valt att ägna oss åt kvalitativ 

forskning. Studiens syfte är att bidra med en djupare förståelse för hur skriftliga självpresentationer 

påverkar potentiella konsumenters emotioner gentemot det personliga varumärket. Då vi här strävar 

efter en djupare förståelse och en subjektiv uppfattning ansåg vi att den kvalitativa 

forskningsmetoden var mest aktuell. Den kvalitativa metoden har visats vara bra lämpad då syftet 

handlar om att förstå människors underliggande tankar kopplat till deras handlingsmönster (Trost, 

2010). Metoden har även valts med tanke på efterfrågan av kvalitativa studier i befintlig forskning 

inom området för det personliga varumärket. 

 

Kvalitativ forskningsdesign syftar i sin tur till att forma en förståelse över ett socialt fenomen 

(Bryman & Bell, 2013). Det sociala fenomenet vi vill studera handlar om konsumenters känslor 

inför det personliga varumärket. Studier med denna design innehåller i sin tur ofta detaljerad 

information över den sociala verklighet som studeras vilket vi anser kommer vara till vår fördel för 

att bidra med en bättre förståelse av det valda ämnet. Vidare beskriver Alvehus (2013) den 

kvalitativa metoden som tolkande forskning. Eftersom vi riktar in oss på att tolka och förstå ett 

socialt fenomen är tolkningsperspektivet något som är aktuellt i denna undersökning. 

Tolkningsperspektivet kallas även för interpretativism och har en grund inom den ontologiskt 

inriktade traditionen hermeneutik. Denna typ av inriktning syftar till att vilja förstå och ge en 

förklaring till mänskliga handlingar. På grund av detta har vi valt att genomföra studien med denna 

inriktning eftersom vi fokuserar på att tolka och förstå ett socialt fenomen. Vi anser även att den 

valda forskningsdesignen kommer att skapa en relevans inom studiens område vilket kommer att få 

en praktisk betydelse för andra. (Bryman & Bell, 2013) Fokus i denna studie ligger således på att 

förstå enskilda människors tankar och med hjälp av perspektivet interpretativism öppnar vi upp för 

att respondenterna ska kunna formulera svaren på sitt egna sätt. På detta sätt görs ingen 

generalisering av samband som vid en kvantitativ metod. 

 

Hermeneutiken är relevant för alla och i en mängd olika sammanhang eftersom det knappast går att 

leva utan strävandet efter förståelse för saker och ting. Traditionen hermeneutik är även central vid 

forskning av mänskliga innebörder samt mänskliga avsikter. (Sohlberg & Sohlberg, 2013) Eriksson 
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(2018) framställer vad gäller avsikter och antaganden att olika undersökningars syften resulterar i 

olika kartmodeller. Med tanke på vårt syfte har vi funnit den hermeneutiska teoribildningen 

passande vilket beskrivs som att forskare utgår från individers tolkning. Detta för att i sin tur skapa 

en helhetsförståelse och insikt inom studiens valda ämne. (Eriksson, 2018) Helhetsförståelsen 

formade vi således genom att genomföra och transkribera tio stycken intervjuer vilket vi redogör 

vidare för i avsnitt 3.4. 

 

3.2 Forskningsansats 

Vid framtagning av empiri och teori i en vetenskaplig studie finns det tre olika forskningsansatser; 

deduktiv, induktiv och abduktiv (innehåller inslag från både deduktiv och induktiv ansats). Det som 

skiljer dessa tre är sambandet och förhållningssättet mellan teori och empiri. Med en deduktiv 

ansats formas hypoteser från teorin som sedan genom empirin härleds till verkligheten. Den 

befintliga kunskapen ska genom empirin då bevisas och stärkas samt att de formulerade 

hypoteserna ska till följd av den empiriska granskningen bekräftas eller förkastas. (Bryman & Bell, 

2013). Vi använder oss istället av den induktiva forskningsansatsen och utgår från den empiriska 

data, inhämtat från omvärlden i form av intervjuer. Denna data analyseras senare i syfte att generera 

nya teorier. Resultatet av detta ska sedan kopplas tillbaka till tidigare forskning (Bryman & Bell, 

2013). Slutsatser dras från den empiriska data som vi samlat in. Detta kommer att bidra med en 

djupare förståelse för vilken påverkan som självpresentationer har för det personliga varumärket 

genom att undersöka potentiella konsumenters emotioner inför dessa. 

 

Fördelen med att utgå från den induktiva ansatsen är att vi som forskare inte blir begränsade i 

insamlingen av information eftersom den teoretiska referensramen är till som stöd för att skapa en 

förförståelse av ämnet (Jacobsen, 2002). Sohlberg och Sohlberg (2013) menar vidare att det 

induktiva synsättet är en delmetod inom hermeneutiken vilket vi nämnt är central i denna uppsats. 

De menar också att den induktiva synen beskriver en systematiserad erfarenhet och vi utgår i och 

med detta från den vetenskapliga utgångspunkten, att kunskap nås genom erfarenheter. Patton 

(2002) hävdar i sin tur att den induktiva ansatsen handlar om att upptäcka mönster, teman och 

kategorier av den insamlade empirin vilket vi kommer att beröra djupare senare i metoddelen. 

 

3.3 Litteraturgenomgång 

Som stöd till vår forskning upprättade vi två separata litteraturstudier innan påbörjandet av 

uppsatsens teoretiska referensram, där totalt 86 vetenskapliga artiklar diskuterades. Antalet 

referenser anser vi vara tillräckligt för att bli sakkunniga inom området men uppsatsens teorikapitel 

har även kompletterats med ytterligare källor i efterhand. De två olika litteraturgenomgångarna 
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delades upp i två skilda inriktningar. Den ena fokuserade på digital marknadsföring och dess 

betydelse för varumärken. Den andra berörde det personliga varumärket samt emotioner kopplade 

till detta. De två ämnesområdena är båda väsentliga inför denna uppsats och valdes därför ut för att 

studera vad som tidigare har gjorts på området samt vilken kunskap som finns för att slippa 

“uppfinna hjulet” på nytt som Bryman och Bell, (2013) beskriver det. Utifrån denna grund kunde vi 

bekanta oss med relevanta begrepp och teorier inom intresseområdet, men även vilka metoder som 

använts i detta område och om det fanns motsättningar för att sedan kunna identifiera ett gap inom 

forskningen. 

 

Att gå igenom tidigare litteratur var en tidskrävande process vilken var väsentlig för att kunna skapa 

en bra grund att stå på. Båda litteraturgenomgångarna var av narrativ art vilket Bryman och Bell 

(2013) menar hänger ihop med den kvalitativa forskningsstrategin som också användes i båda 

fallen. I sökandet av artiklar användes främst Högskolan i Gävles elektroniska databaser såsom 

“Academic Search Elite” och “Google Scholar”. För att hitta relevant litteratur inom ämnena 

användes bland annat sökorden “personal brand”, “branding”, “digital marketing”, “online 

marketing” och “emotions”. Dessa nyckelord kombinerades med andra ord och synonymer för att få 

till en bättre litteratursökning och hitta ytterligare referenser. 

 

3.4 Datainsamling 

Den kvalitativa forskningsmetoden rymmer ett flertal olikartade metoder för att samla in data 

(Bryman & Bell, 2013). Vid sökandet efter kompletterande källor vilket hjälpt till att bygga teorin i 

denna studie har vi använt samma tillvägagångssätt som gjordes vid litteraturstudierna. Den 

teoretiska referensramen är därmed uppbyggd utifrån tidigare forskning och främst baserad på 

vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna är hämtade via högskolans ämnesguider där 

bland annat sökordet “self-presentation” stod i fokus. Vi har även från internet, ifrån olika 

fastighetsmäklarföretags hemsidor, samlat in sex olika självpresentationer av fastighetsmäklare för 

att använda som undersökningsmaterial vid våra intervjuer.    

 

I den empiriska undersökningen användes således primärdata genom semistrukturerade intervjuer. 

Jacobsen (2002) redogör för primärdata vid intervjuer som första gången informationskällan direkt 

ger intervjuaren dess upplysningar. Valet av semistrukturerade intervjuer har gjorts då Dalen (2015) 

menar att denna metodteknik ger en insikt för respondenternas egna känslor vilket vi finner 

intressant för vårt syfte. Intervjuer har till skillnad från enkäter och experiment ett intresse av att få 

en djupare förståelse för de olika fallen (Eriksson, 2018). Den kvalitativa intervjun bygger också på 

specifika teman där intervjupersonerna på sitt eget sätt kan utforma svaren. Den semistrukturerade 
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formen gav oss också en möjlighet till att ställa övriga frågor eller följdfrågor som komplement till 

de som är med i intervjuguiden. (Bryman & Bell, 2013) Denna frihet respondenterna erhåller anser 

vi bidrar till mer fylliga och detaljerade svar vilket vi finner viktigt för att förstå det studerade 

fenomenet så bra som möjligt. 

 

3.4.1 Intervjuguide 

Då intervjuerna antog en semistrukturerad form valde vi inför intervjuerna att utforma en så kallad 

intervjuguide. Denna är till som hjälpmedel för att minnas vilka frågeställningar och teman som ska 

täckas vid intervjuernas gång (Bryman & Bell, 2013). Att använda en sådan gav oss stor hjälp vid 

intervjuförfarandet då målet var att forma en djupare förståelse gällande hur respondenterna 

upplever sin sociala verklighet samt att intervjuerna skulle rymma flexibilitet för att utvinna så 

mycket relevant information som möjligt. Samtidigt som respondenterna alltså får formulera sig 

fritt leds de tack vare denna typ av intervju och guide in på rätt teman vilka vi som forskare är 

intresserade av. Att leda in respondenten på detta vis undviker även att respondenterna går för långt 

utanför ämnesområdet med sina svar vilket gör det lättare att senare analysera dem. 

 

För att få fram frågeställningar att utgå från fick vi påminna oss själva om vad det faktiskt är vi vill 

ta reda på, och vad som var oklart vilket Lofland och Lofland (1995), citerade i Bryman och Bell 

(2013) menar är viktiga förberedelser inför kvalitativa intervjuer. Denna teknik kan i sin tur 

generera nya frågeställningar i form av följdfrågor eller övriga frågor. Bryman och Bell (2013) 

hävdar att frågeställningarna i en intervjuguide inte ska vara så pass specifika att dessa hindrar 

andra typer av synsätt och idéer vilka kan komma fram under intervjuns gång. Därför har vi som 

forskare som sagt skapat en intervjuguide att utgå från, innehållande bakgrundsfrågor (2 stycken), 

frågor direkt kopplade till självpresentationerna (4 stycken) samt avslutande frågor (4 stycken) med 

chans till uppföljningsfrågor där respondenten utvecklar sina svar. Frågorna har således sin grund i 

den teoretiska referensramen och utgör teman vi vill undersöka djupare. 

 

3.4.2 Pilotstudie 

När intervjuguiden var färdigställd valde vi att genomföra två pilotstudier innan de riktiga 

intervjuerna påbörjades. Detta för att utvärdera frågorna och se så att inga misstolkningar eller 

andra felaktigheter uppstod. Blomkvist, Hallin och Lindell (2018) beskriver pilotstudier som en bra 

strategi för att se ifall intervjuerna i sin helhet går att genomföra på ett smidigt sätt. Vi ville att de 

senare intervjuerna och studiens helhet skulle bli så bra som möjligt och utförde därför dessa 

pilotstudier tillsammans för att också ge oss som intervjuare en vana vid att använda intervjuguiden. 
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Bägge förstudierna genomfördes genom personliga träffar och tillvägagångssättet gick till på 

samma vis som de övriga intervjuerna vilket beskrivs i punkt 3.4.3. Personerna vi valde att utföra 

pilotundersökningarna på ingick inte i det urval vi gjort vilket Bryman och Bell (2013) påpekar att 

dessa inte ska göra. De två respondenterna var här andra bostadsägare och vi utgick även här från 

ett bekvämlighetsurval vilket vi kommer att diskutera närmare under punkt 3.5. 

 

Vid pilotstudierna insåg vi att respondenterna visade sig förvirrade redan vid intervjuns första fråga. 

Den första frågan i intervjuguiden visade sig vara den svåraste frågan under hela intervjuns gång 

och vi fick som förslag att ändra ordningen på ett antal frågor. Resterande upplägg gällande 

självpresentationerna i sig fungerade annars bra och dessa genererade relevanta svar. Att istället 

avsluta med den frågan som ansågs vara svårast gav respondenten en bättre förståelse för både den 

specifika samt de övriga frågorna vi hade. Justeringen av intervjuguiden resulterade således i att 

respondenten blev mer bekväm, det blev ett bättre flyt samt att vi fick ut mer av frågorna. 

Pilotstudierna blev därför i vårt fall mycket betydelsefulla och lade en bra grund för de övriga 

intervjuerna. 

 

3.4.3 Intervjuförfarande 

Innan vi påbörjade de planerade intervjuerna mailade vi ett utskick till samtliga respondenter med 

mer information om studiens syfte och vad det är vi forskar om. Detta mail kan hittas under bilagor. 

Mailet skickades ut först efter att respondenterna kontaktats och bekräftat sitt deltagande. Vi 

informerade även om under vilken vecka intervjun skulle äga rum samt den beräknade längden på 

intervjun. Att informera sina respondenter på detta vis är något som Bryman och Bell (2013) anser 

vara viktigt för att intervjupersonerna ska förstå att de deltar i en studie där vi som forskare även tar 

hänsyn till deras egna villkor. 

 

Intervjuerna ägde sedan rum i antingen fysisk form, ansikte mot ansikte, eller via telefon. Fem 

intervjupersoner träffades personligen medan de andra fem intervjuerna genomfördes via telefon. 

Personliga intervjuer, alltså de som sker ansikte mot ansikte är att föredra inom kvalitativ forskning 

men i brist på tid och pengar ansåg vi att telefonintervjuer var ett bra alternativ (Bryman & Bell, 

2013). Vi påstår också att telefonintervjuerna var ett bra komplement i denna studie då vi önskade 

ett representativt urval geografiskt sätt och inte hade tid att förflytta oss till alla olika städer. Vid 

bägge typerna av intervjuer såg vi till att hitta en plats där vi kunde sitta ostörda för att fullt ut 

kunna fokusera på respondenten och för att generera en så bra ljudkvalitet som möjligt. Alla 

intervjuerna spelades således in vilka senare transkriberades för att göra dem mer lättöverskådliga 



 

 28 

och hjälpa oss själva att få en insikt av respondenternas tankar och åsikter. Respondenterna har efter 

transkribering även fått möjlighet till att läsa och bekräfta sina svar. 

 

Inför varje intervju var vi förberedda med att ha intervjuunderlaget bestående av 

självpresentationerna utskrivna på papper för att vid de personliga intervjuerna kunna visa dessa för 

respektive respondent. Vid telefonintervjuerna skickades dem istället ut på mail kort innan intervjun 

startade eller vid intervjuns början. Självpresentationerna skickades medvetet ut vid detta tillfälle då 

vi var intresserade av intervjupersonernas första intryck. Presentationerna av de sex 

fastighetsmäklarna visades också upp i olika ordning vid varje intervju. Detta för att resultatet inte 

skulle påverkas av att intervjupersonen till exempel skulle tröttna och inte ge lika detaljerade 

utläggningar vid de sista självpresentationerna. 

 

Bechhofer m.fl. (1984) citerade i Bryman och Bell (2013), beskriver flera fördelar med att vara 

flera intervjuare som närvarar vid mötet av en respondent. Fördelarna är de att medan en intervjuare 

kan starta intervjun kan den andra fokusera på att se helheten. Den passiva intervjuaren kan föra 

utförliga anteckningar och observera respondentens uttryck vid personliga intervjuer. Denne 

intervjuare kan också flika in om denne anser att den andra intervjuaren har missat någon viktig 

följdfråga eller liknande. Detta är något vi tagit hänsyn till och därför närvarat båda två vid alla 

intervjuer som varade i ungefär 30 till 40 minuter. 

 

3.5 Urval 

3.5.1 Urval respondenter 

Gällande våra respondenter har vi i studien valt att inte avgränsa oss till ett specifikt geografiskt 

område. Vi vill bidra med en ökad förståelse för konsumenters emotioner och därför är vårt syfte 

eller mål inte att generalisera resultaten till en hel population. På grund av begränsad tid samt 

resurser valde vi att genomföra tio intervjuer där vi behövde göra ett urval av intervjupersoner. 

Urvalet kom då att bli ett icke sannolikhetsurval utgjord av bekvämlighetsfaktorer. Vi intervjuade 

således individer som för tillfället var tillgängliga för oss forskare vilket Bryman och Bell (2013) 

beskriver som ett bekvämlighetsurval. 

 

Urvalskriterierna vi utgick ifrån var att personerna i nuläget skulle vara bostadsägare och ha 

möjligheten att anställa en fastighetsmäklare. Detta eftersom vi anser att det blir lättare för 

intervjupersonerna att sätta sig in i situationen där individen faktiskt är ute efter att anställa en 

mäklare. Vi tror att detta bidrar till trovärdigheten i studien då respondenterna lättare kan relatera 
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till situationen och deras emotioner blir därmed mer relevanta. Vi fann det också intressant att ha ett 

representativt urval vilket vi skapade genom att utgå från en jämn fördelning på kön. Vi har även 

valt ut respondenter med olika åldrar samt försökt få till en geografisk spridning. Bryman och Bell 

(2013) beskriver ett representativt urval som en miniatyr av populationen. Respondenterna 

resulterade i en jämn könsfördelning (5 kvinnor och 5 män) med ägda bostäder i antingen 

Östersund, Gävle, Stockholm, Örebro eller Tranås. Dessa med ett åldersspann på 23 till 80 år. Vårt 

huvudsakliga fokus låg dock på att välja respondenter vilka vi förväntade skulle ge oss fylliga, 

utvecklade och ärliga svar. Detta eftersom vi utgår ifrån empirin när vi drar våra slutsatser. Här 

nedan följer en förteckning över dessa respondenter samt när och hur intervjuerna ägde rum. 

 

Respondent Namn Ålder Äger bostad i Typ av 

intervju 

Datum 

1 Matilda 25 år Östersund Personlig 24/4-19 

2 Linda 36 år Stockholm Telefon 24/4-19 

3 Anna 48 år Stockholm Telefon 25/4-19 

4 Inger 80 år Tranås Telefon 25/4-19 

5 Henric 25 år Stockholm Personlig 26/4-19 

6 Veronika 23 år Gävle Personlig 26/4-19 

7 Johan 28 år Stockholm Telefon 26/4-19 

8 Lars 59 år Örebro Telefon 27/4-19 

9 Daniel 53 år Stockholm Personlig 28/4-19 

10 Tom 25 år Stockholm Personlig 28/4-19 

 

Tabell 1. Förteckning över respondenter. (Egen) 

3.5.2 Urval självpresentationer 

Urvalet av fastighetsmäklarnas självpresentationer skedde genom att vi noggrant granskade ett stort 

antal mäklarpresentationer och vidare valde ut sex presentationer vi ansåg passade vår studie. Att 

dessa presentationer passar vår studie baserar vi på att de valdes ut i syfte att skapa spridning och 

forma en så relevant studie som möjligt. För att uppnå detta valde vi ut självpresentationer med 

varierande utformning, fokus, uttryck men även faktorer som erfarenhet och utbildning skiljer sig i 

det fall detta framhålls. Vi ville ta fram olika varianter på självpresentationer med skilda 

formuleringar eftersom vi ville se vad de olika presentationerna framkallade för olika typer av 

känslor hos våra respondenter för att kunna inta ett jämförande synsätt och dra slutsatser utifrån 
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detta. De utvalda självpresentationerna finns presenterade i uppsatsens empiriavsnitt (4.3-4.8) följt 

av det material som framkommit från intervjuerna dvs. respondenternas tankar, uppfattning och 

emotioner gällande respektive självpresentation. Självpresentationerna återfinns även som en bilaga 

till uppsatsen. Vidare följer en mer djupgående beskrivning till valet av respektive självpresentation 

och en motivering gällande varför vi ansåg att denna presentation gynnade studiens syfte.  

 

Självpresentation 1 Max, framställer redan i början av beskrivningen sina främsta imponerande 

meriter på ett tydligt sätt. Han förklarar att han är den mest rekommenderade och anlitade mäklaren 

på området som även har högst betyg i kundnöjdhet. Vi ville se hur respondenterna reagerade på 

denna form av uppställning och vilka emotioner dessa framkallade samt om det visar sig vara 

positivt eller negativt att inleda med dessa i sin personliga beskrivning. Max trycker på sitt stora 

engagemang och sin starka målsträvan samt att han värderar att utgå ifrån en strategi samt struktur i 

sitt arbete för att det ska leda till ett bra resultat. Han lägger fram att han kommer göra allt och 

leverera högsta möjliga kvalité för att kunna överträffa både säljare och köpares förväntningar. Vi 

ansåg det intressant att se hur detta sätt att framställa sig själv på med många laddade värdeord och 

att verkligen trycka på sina drivna egenskaper får potentiella konsumenter att känna. Vi ville genom 

att låta respondenterna associera fritt se om denna “upptagna” fastighetsmäklare, vilken kan tolkas 

av beskrivningen, kommer få konsumenterna att känna sig trygga i tanken på att anlita honom eller 

inte. Han inkluderar även det faktum att han länge varit ishockeyspelare på elitnivå vilket vi var 

nyfikna på att se vad intervjupersonerna kände inför samt om detta överhuvudtaget var något 

relevant att ta med i beskrivningen. Max förklarar även att han har stor lokalkännedom och ett stort 

kontaktnät vilket vi ville se hur respondenterna kände inför. Detta är även en relativt lång 

beskrivning vilket var något som vi genom vår empiriska studie ville ta reda på är något som 

potentiella konsumenter anser vara positivt eller negativt.  

 

Självpresentation 2 Henning, valde vi för att vi ansåg att den var unik i jämförelse med andra 

självpresentationer vi hade läst och därför kände vi att det skulle vara intressant att se 

respondenternas reaktioner och emotioner inför denna. Henning framställer sig själv som en mycket 

självsäker person med en allmänt positiv inställning. Han använder sig mycket av humor i sin 

beskrivning och även en del “klyschor” vilket är anledningarna till att vi upplever denna 

presentation som unik och vi ville därför ta reda på om detta tilltalade konsumenterna. Henning 

förklarar att mäklaryrket för honom är en livsstil och han får verkligen via texten fram att han 

brinner för detta samt att han ställer upp höga mål och även värdesätter rak kommunikation. Vi ville 

se vad respondenterna kände inför detta samt om det upplevs äkta och genuint. Vi anser att hans 

personlighet och humor lyser igenom denna självpresentation och vi blev även nyfikna på om detta 
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påverkar hur seriös han uppfattas samt om detta väcker förtroende till den nivån att konsumenten 

kan tänka sig att anlita Henning som fastighetsmäklare. I liknelse med självpresentation 1 så har 

Henning ett förflutet inom sport, handboll i det här fallet vilket vi ville tolka respondenternas 

emotioner inför. Även denna självpresentation är av det längre slaget vilket vi ville undersöka 

reaktionerna det skapar.  

 

Självpresentation 3 vilket är Sebastians presentation valde vi främst med tanke på hans erfarenhet 

inom bank och hans magisterexamen i ekonomi. I och med att han trycker på detta uppfattade vi 

honom som en kunnig mäklare vilket vi känner skulle vara väldigt tryggt vid en framtida 

bostadsförsäljning. Vi ville därför ta med denna självpresentation i vår studie och undersöka om 

flera fick samma känsla som oss eller vad respondenterna annars kunde förknippa med denna typ av 

presentation. Vi ansåg alltså att denna skiljde sig åt från de andra utvalda presentationerna i och 

med hans utbildning och intresse för ekonomi. Vi valde också att ta med denna självpresentation då 

Sebastian är den enda i urvalet som skriver att han är uppvuxen på området där han är verksam och 

ville se om detta kunde framkalla några emotioner hos potentiella konsumenter. Sedan är denna 

självpresentation en av två i urvalet som skriver om mäklaren i tredje person vilket vi menar på 

skapar en variation i hur presentationerna är formulerade. Denna skriftliga beskrivning är också en 

av de kortare som finns med i undersökningen och vi har även försökt få till ett urval med 

varierande längd på texten. Detta för att vi kunde tänka oss att varierade formulerade presentationer 

och textens längd skulle få respondenterna att framställa olika tankar och åsikter. 

 

Evelina, självpresentation 4, var även den av det kortare slaget vilket i sig var intressant att möta 

reaktionerna inför. Hon börjar sin presentation med att framställa hennes nyckelord vilka är 

noggrannhet, trygghet och nöjda kunder. Hon är även noga att skylta med att hon har stor förståelse 

samt är trygg och förtroendeingivande, vi ville se hur detta sätt att beskriva sig själv på fick 

respondenterna att känna samt om detta är egenskaper som de värderar högt hos en 

fastighetsmäklare. Evelina beskriver även att hon har ett norrländskt lugn vilket vi var nyfikna på 

att se vilka emotioner detta skulle forma. Hon skriver även att hon är verksam i ett område där hon 

själv inte är bosatt vilket skiljer sig från resterande självpresentationer.  

 

Självpresentation 5, Leo börjar sin självpresentation med att förklara att han började arbeta som 

mäklare under en tid där bostadsmarknaden var i kris, med ett stort prisras. Han förklarar sedan hur 

han vände detta till sin fördel och att det för honom var den allra bästa tiden att starta sin karriär 

under. Detta ansåg vi var ett unikt och intressant sätt att börja sin självpresentation med och vi ville 

undersöka respondenternas emotioner inför detta och hur det påverkar Leos personliga varumärke. 
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Han skyltar med sin utmärkelse “Nöjdast kunder 2018” vilket är en stark merit som vi ville se om 

intervjupersonerna skulle uppmärksamma. Leo är även en relativt nyexaminerad mäklare vilket var 

intressant att veta om det sågs som något positivt eller negativt i detta sammanhang. Han beskriver 

sig som en mycket engagerad mäklare med högsta kvalité på försäljningarna som fått gå den hårda 

skolan - vi ansåg det intressant att ta reda på om respondenterna skulle känna förtroende för Leo 

utifrån denna självpresentation.  

 

Till den sista självpresentationen i urvalet. Självpresentation 6, som är Alice skriftliga presentation 

av sig själv. Denna fastnade vi för då vi fick känslan av att hon är en fastighetsmäklare som 

verkligen är mån om sina kunder vilket hon själv skriver. Vi upplevde utifrån texten att Alice är en 

ödmjuk mäklare som redan i sin presentation vill skapa en tydlig bild för potentiella kunder hur det 

skulle vara att anlita henne som mäklare. Alice beskriver att hon alltid har en unik strategi och plan 

i syfte om att överträffa både kundens och hennes egna förväntningar vilket vi fann mycket 

intressant. Till skillnad från Max och Leos självpresentationer beskriver Alice sina meriter som en 

av de bäst säljande mäklarna i kedjan på ett mer diskret sätt. Detta är inget hon vill presentera först i 

hennes beskrivning eller väljer att lägga fokus på. Hon trycker istället på hennes unika strategi och 

plan vilket är ett upplägg vi ville se uppfattas i form av emotioner hos våra respondenter. Vi valde 

även att ha med Alice presentation då hon på ett tydligt sätt beskriver vad hon gillar att göra när hon 

är ledig och inte arbetar. Det hon då gärna gör är att påta i sin pallkrage, måla med akvarell och 

testa att laga nya maträtter. Detta ansåg vi vara intressen som skiljer sig åt från de tidigare 

självpresentationer vilket tagit upp handboll samt ishockey, och därför tror vi att denna presentation 

kan visa på andra emotioner än vad som annars framkommit. 

 

3.6 Anonymitet och etiska aspekter 

Personerna som valt att delta i undersökningen, både respondenterna och de fastighetsmäklare som 

vi behandlat, har vi gjort anonyma. Vi har bytt ut namnen för att ta hänsyn till konfidentialitets- och 

anonymitetskravet vilket är en etisk princip som handlar om att personuppgifter förvaras på ett sätt 

så obehöriga inte kommer åt dessa. Bryman och Bell (2013) menar att användandet av internet har 

väckt speciella etiska frågor som på senare tid börjat diskuterats alltmer. Däremot tog vi 

fastighetsmäklarnas självpresentationer i text från allmänna forum vilket alla kommer åt. Desto mer 

allmänna forum desto mindre krav på anonymitetskravet. Detta har dock diskuterats och ifrågasatts. 

Vissa menar på att ett samtycke från individen själv, i detta fall fastighetsmäklaren, ej behövs då 

anonymiteten skyddas. Andra menar på att fastän ett forum, här en hemsida, är offentlig på internet 

kan detta sätt att samla in data på skapa negativa och fientliga reaktioner från dem som 

informationen tagits ifrån. (Bryman & Bell, 2013) Därför applicerade vi även anonymitetskravet på 
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fastighetsmäklarna i empiridelen för att inte passera gränsen för vad som är etiskt acceptabelt. Vi 

mailade även de berörda fastighetsmäklarna och har fått deras samtycke till att använda deras 

självpresentationer i denna studie. Här har vi bytt ut deras namn samt orten de är verksamma på och 

kommer ifrån. Vi valde att byta ut alla orter till Täby för att varken ort eller stad inte skulle påverka 

respondenternas svar. 

 

Vi har också tagit hänsyn till de etiska aspekterna informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och falska förespeglingar. Informationskravet har vi uppnått genom att informera 

alla berörda om undersökningens syfte och genomförande. Att vidare förklara deltagandet som 

frivilligt och respondentens rätt till att denne när som helst får avbryta sitt deltagande gör att vi tagit 

hänsyn till samtyckeskravet. Vi frågade också i och med samtyckeskravet om respondenterna var 

okej med att vi spelade in intervjuerna i syfte att transkribera dessa. De sista etiska reglerna, 

nyttjandekravet och falska förespeglingar, tillgodosåg vi genom att endast använda den insamlade 

informationen för forskningsändamålet samt genom att undvika falsk eller vilseledande information 

kring undersökningen. (Bryman & Bell, 2013) 

 

3.7 Analysmetod 

Vi har valt att analysera vårt material genom att göra en så kallad tematisk analys. Detta beskriver 

Bryman och Bell (2013) som en av de vanligaste metoderna att ta itu med kvalitativ data. Braun och 

Clarke (2006) hävdar i sin tur att denna metod lämpar sig för de studier som bygger på intervjuer. 

Detta är något vi har valt att göra och också fann som lämplig metod för bearbetning av vårt 

erhållna material. För att på detta vis analysera våra resultat tog vi även beslutet att göra en teoretisk 

analys av induktivt slag vilket betyder att den ligger nära data och att vi därmed lät den styras av 

insamlad data (Braun & Clarke, 2006). Detta stämmer överens med vald forskningsansats och vi 

valde sedan att ta hjälp av intervjuguiden och ha denna som underlag för den insamlade empirin. 

Utifrån intervjuguiden skapade vi fyra förutbestämda teman inför analysen. Dessa teman ville vi 

skulle representera våra huvudfrågor som kom att bli digital marknadsföring, personligt varumärke, 

självpresentation och emotioner.  

 

Vi lät således empiridelen styra analysen för att i denna samt teoridelen hitta samband vilka vi 

kunde visa på i analysdelen. Att fokusera på att hitta teman och mönster på detta vis för att sedan 

kunna besvara syftet är vad en tematisk analys går ut på (Blomkvist et al., 2018). Processen började 

närmare med att alla intervjuerna transkriberades vilket Braun och Clarke (2006) beskriver som den 

tematiska analysens första fas. Detta gjorde vi som tidigare nämnt för att få en tydligare bild över 

respondenternas olika tankar och åsikter vilket senare gjorde det möjligt för oss att tolka dessa och 
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påbörja en analys. Braun och Clarke (2006) menar vidare på att transkribering och inspelning av 

intervjuerna bidrar till ett gott analysunderlag. Det positiva som sagts om inspelning av intervjuerna 

är något vi tagit i beaktande och också upplevt som väldigt användbart. Detta eftersom 

inspelningarna givit oss chansen till att lyssna om och spola tillbaka då det varit något i samtalet 

med respondenterna som vi funnit oförståeligt eller otydligt på något sätt. Sedan, för att göra arbetet 

med transkriberingen så effektivt som möjligt valde vi att dela upp detta arbete oss sinsemellan. Vi 

transkriberade således fem intervjuer vardera. 

 

Den andra fasen i analysen bestod av noggrann granskning av de transkriberade intervjuerna för att 

hitta och identifiera gemensamma nämnare vilka vi senare redogör för i empiridelen. Dessa 

gemensamma nämnare eller koder är likheter och skillnader vilka uppkom mellan intervjuerna samt 

den teoretiska referensramen. Vi utgick från våra teman och fångade upp det i de erhållna 

intervjuerna som vi ansåg vara viktigt och representativt inom varje kategori samt i relation till 

studiens syfte. Det kunde vara frekventa ord som till exempel förtroende och pålitlighet, eller 

liknande samt motsägande uttryck respondenterna emellan. Vi kunde alltså se olika samband och 

avvikelser vilka vi ej valde att benämna som egna teman utan de placerades under våra 

förutbestämda teman. Detta eftersom vi fann många olika uttalanden vilka vi ville presenteras på ett 

spännande och intressant sätt samtidigt som vi ville forma en analysdel med tydlig struktur. 

 

Då vi genom hela analysens process haft undersökningens syfte i tankarna har vi tagit hänsyn till att 

aspekterna som tas upp ska vara tillräckligt relevanta och intresseväckande för det aktuella 

forskningsområdet vilket Braun och Clarke (2006) påpekar. Hur vi arbetade med att finna dessa 

koder var att ännu en gång bekanta oss med de transkriberade intervjuerna och markera vad vi fann 

intressant för vår studie. Att göra detta steg samt att på ett aktivt och konsekvent sätt granska våra 

resultat använde vi sedan som grund för den senare fasen vilket var att säkerställa att analysen 

innehöll all den information som behövdes för att besvara vårt syfte, som är att skapa en djupare 

förståelse för hur skriftliga självpresentationer påverkar potentiella konsumenters emotioner 

gentemot det personliga varumärket. 

 

3.8 Trovärdighet 

För att säkerställa studiens kvalité har vi förhållit oss till kvalitetskriterier. Inom kvalitativ forskning 

hävdar Bryman och Bell (2013) att trovärdighet samt äkthet är relevanta kriterier vilka motsvarar 

den kvantitativa forskningens reliabilitet, validitet och objektivitet. Trovärdighet delas i sin tur upp i 

fyra olika delkriterier som vi valt att beakta, och dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt konfirmering. Delkriteriet tillförlighet, även kallat ”Intern validitet”, skapas genom att 
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säkerställa att det som undersöks faktiskt stämmer överens med syftet (Shenton, 2014). 

Överförbarhet syftar istället till att skapa ett djup i forskningen med fylliga och täta redogörelser för 

detaljer. Reliabilitets motsvarighet inom den kvalitativa metoden är pålitligheten. Detta kriterium 

har som mål att samma studie ska kunna genomföras av en annan forskare och där komma fram till 

samma resultat och slutsats. Konfirmering innebär slutligen att forskare säkerställer att agerandet 

under undersökningens gång skett i god tro. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Som nämnt har vi har utfört en genomgång av existerande litteratur i form av två litteraturstudier 

vilket Bryman och Bell (2013) menar stärker trovärdigheten för våra kunskaper. Detta eftersom att 

vi även tolkat befintlig teori, haft en kritisk inställning till denna och kunnat använda detta som stöd 

för egna åsikter och argument i diskussionsdelen. Bryman och Bell (2013) menar också att 

trovärdigheten stärks då en intervjuguide har bildats. Tillförlitligheten ökas ytterligare genom att 

alla intervjuer spelats in och transkriberats för att sedan kunna bekräftas av intervjupersonerna 

(Bryman & Bell, 2013). Detta i ett försök att få alla läsare att acceptera denna undersökning 

eftersom Bryman och Bell (2013) påstår att den sociala verkligheten kan uppfattas olika. 

 

Vidare har vi arbetat med kvalitetskriterierna genom att skriva täta redogörelser för studiens 

tillvägagångssätt. Att vi upprättat en fullständig beskrivning över tillvägagångssättet där vi 

motiverat alla metodval som även granskats vid handledar- och seminariegrupper stärker i sin tur 

studiens pålitlighet. Vi har också försökt vara så tydliga och detaljrika som möjligt i empiridelen för 

att studiens resultat ska kunna överföras till andra kontexter. Till sist har vi även under hela studiens 

gång agerat i god tro. Detta genom att vara noggranna med att hänvisa till källor samt undvikit 

användning utav ledande frågor vid intervjutillfällena. 

 

3.9 Metodkritik 

Kvalitativa forskningsresultat har visats vara svåra att generalisera till en hel population (Bryman & 

Bell, 2013). Detta är något även Sohlberg och Sohlberg (2013) kritiserar vid kvalitativa intervjuer 

eftersom dessa vanligtvis innefattar ett fåtal antal personer. Vi anser däremot att målet med denna 

undersökning ej är att generalisera ett resultat, utan att få en kontextuell förståelse, och upplever 

därför detta inte som något problem. Bryman och Bell (2013) stärker detta och menar att det istället 

är kvalitén på de teoretiska slutsatserna som är viktiga att bedöma vad gäller generaliserbarheten. 

Vad som också har visats kritiserats i kvalitativ forskning är dess transparens, det vill säga hur 

undersökningen faktiskt genomförts (Bryman & Bell, 2013). För att motarbeta denna kritik har vi 

som tidigare nämnt i punkt 3.8 försökt skapa ett fylligt och detaljerat metodkapitel för att redovisa 

hur studiens alla steg genomförts. 
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Vidare finns det alltid en risk vid intervjuer att något har tolkats på fel sätt. Tolkningar av känslor 

och andra faktorer kan vidare ha analyserats på ett annat vis än hur en respondent menade att 

uttrycka sig. Vi har dock varit noggranna med att dela deltagarnas syn då som sagt varje 

intervjuperson fått tillfälle att ta del av och kommentera den transkriberade intervjun samt studiens 

resultat. Eriksson (2018) beskriver detta som en av intervjuns fördelar, att dessa kan följas upp och i 

efterhand anpassas. Kritiska punkter beskrivs i sin tur som intervjuareffekten, halo-effekten samt 

centraltendensen. Eventuellt kan dessa effekter snedvrida en respondents intervjusvar och 

intervjuareffekten uppstå när en person avstår från att ge fullständiga svar, då denne upplevt någon 

typ av samspel tillsammans med intervjuaren som till exempel hänsyn, empati eller ogillande. Halo-

effekten kan ske utan att vara medveten om detta och innebär att en respondent påverkats av något 

annat än det som ska bedömas i undersökningen. Inom intervjuer undviker också många att använda 

sig av extremvärden i sina uttalanden vilket även kan komma att påverka intervjuernas resultat på 

ett icke önskvärt sätt. (Eriksson, 2018) 
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4. Empiri 

I detta avsnitt redogörs den empiri vi erhållit från våra tio intervjuer. Denna data presenteras med 

respektive självpresentation som grund. Vi framställer även intervjuerna med ett jämförande 

perspektiv för att få en tydlig övergång till analysdelen. 

 

4.1 Digital marknadsföring 

Digitala kanaler är något som alla förutom en av respondenterna använder sig av. Samtliga skulle 

dock använda sig av olika tillvägagångssätt för att söka efter en potentiell mäklare för försäljning av 

deras bostad. Vanligast är att till en början använda Google. Respondenterna förklarar att de i sin 

tur googlar på fastighetsmäklare för att få fram de bäst säljande på området. Med hjälp av Google 

går respondenterna vidare till fastighetsmäklar-byråernas egna hemsidor där de kan se vilka 

mäklare som arbetar på respektive kontor. Vad majoriteten av intervjupersonerna berättar som 

representerar en viktig del är rekommendationer, att fastighetsmäklaren är rekommenderad av flera 

tidigare kunder är något som värderas högt. Därför är det flera av respondenterna som beskriver att 

de skulle använda hemsidor som Hitta mäklare och Reco där det är enkelt att jämföra flertalet 

fastighetsmäklare. Några av respondenterna förklarar också att de klickar på annonser på bland 

annat Hemnet och Facebook för att utforska mäklare. Övriga sociala medier som Instagram t.ex. är 

också något som vissa av respondenterna skulle kolla in medan andra anser detta som oviktigt. 

 

Att olika marknadsföringskanaler är viktigt för en fastighetsmäklares personliga varumärke är något 

som majoriteten av respondenterna håller med om. “Syns man inte finns man inte” säger Veronika. 

Lars menar att självpresentationen tillsammans med en bild på fastighetsmäklaren skapar en första 

uppfattning som efter ett personligt möte kan förändras mot antingen det positiva eller negativa. 

Matilda tror att dessa marknadsföringskanaler spelar en väldigt stor roll gällande det personliga 

varumärket och speciellt på en stor marknad t.ex. i större städer som Stockholm. På en större 

marknad finns det flera konkurrenter och målet som individ är här att differentiera sig på något sätt. 

Det är via dessa kanaler som kunder får upp ögonen för en viss fastighetsmäklare. På en mindre 

marknad tror Matilda däremot att mäklarens rykte istället är det som väger allra tyngst. 

 

Samtliga av undersökningens respondenter förutom en säger att de skulle läsa fastighetsmäklarnas 

självpresentation vid sökandet efter den rätta mäklaren. Anledningen till varför en av 

intervjupersonerna inte skulle läsa denna är på grund av att hon inte använder sig alls av digitala 

kanaler. Detta är Inger och trots att hon inte använder sig av digitala kanaler tror hon att dessa 

marknadsföringskanaler är viktiga för den yngre generationen. Inger skulle istället fysiskt gå in på 

en mäklarbyrå och be om den hjälp hon behöver. Detta är något svarande Anna lagt märke till hos 
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den äldre generationen, och menar i och med detta att det också är viktigt för mäklare att 

marknadsföra sig med hjälp av traditionell reklam som läggs i brevlådan. “Det är viktigt att synas 

överallt” förtydligar Anna. 

 

4.2 Personligt varumärke 

Självpresentationen påstår respondent Lars vara ett väldigt viktigt verktyg och beskriver den vidare 

som en kortfattad personlig beskrivning av sig själv som mäklare. Matilda ser i sin tur 

självpresentationen som ett bra sätt för konsumenter att få reda på lite bakgrundsinformation om 

mäklaren och för att få en inblick i vad det är för människa. “Är det en person som jag får en bra 

känsla av bildmässigt läser jag texten grundligt.” säger Matilda. Linda beskriver också 

självpresentationen som väldigt viktig. Linda förklarar vidare att hon skulle ifrågasätta och bli 

skeptisk mot en mäklare som saknar en personlig beskrivning när hon ser att andra på hemsidan ger 

en skriftlig beskrivning av sig själv. Informationen kan dock uppfattas på olika vis och detta är 

något som spelar stor roll för mäklarens personliga varumärke poängterar Linda. Hur texten 

uppfattas är således viktigt och Linda beskriver att självpresentationen också kan få en negativ 

effekt som en följd av hur mäklaren uttrycker sig. “Det är viktigt att man vill förmedla någon slags 

såhär, kom till mig med era bostadsrätter och hus för jag är den bästa mäklaren. Samtidigt vill alla 

det och för mig finns det en hårfin gräns. Det ska vara en kort och lagom text för att den inte ska bli 

utbredd. Då känner jag snarare, vad är det den här mäklaren vill dölja eller framställa sig själv 

som?” 

 

Flertalet av intervjupersonerna har en liknande syn på det personliga varumärket och förklarar det 

som mäklarens eller individens marknadsföring. Majoriteten menar också att detta är något som 

idag har stor betydelse då det finns många fastighetsmäklare på marknaden att välja bland. Det 

personliga varumärket beskrivs vidare av respondenterna som vem en person är utåt sett. Ett starkt 

personligt varumärke hos en person betyder att det är mäklaren, alltså personen bakom som kunden 

väljer och inte den byrån där personen arbetar. Veronika menar att det personliga varumärket 

betyder allt “Alltså jag sätter ju hur personen är före vad det är för byrå.” Henric förklarar ett 

personligt varumärke på detta vis “Det innebär väl att marknadsföra sig utanför sitt företag och 

inte bara marknadsföra sig som mäklare på företaget utan som enskild fastighetsmäklare. Sen var 

man gör det spelar ingen roll.” Vidare säger Tom “Går jag för att anlita den mäklaren och inte 

byrån, då har personen ett bra personligt varumärke.” Likaså Linda “Det är hur personen framstår 

inför både köpare och säljare. Om den blir rekommenderad eller inte. Att folk har bra saker att 

säga om personen. Det är jättemycket inom det personliga varumärket men utan ett personligt 

varumärke tror jag att det blir svårt att ta sig fram som mäklare.” 
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“Ett personligt varumärke för mig är imagen som en person visar upp. Det betyder också att man 

kan bygga ett dåligt eller bra varumärke. Jag tycker personliga varumärken idag är jätteviktigt och 

det säger väldigt mycket om en person hur denne valt att bygga upp sitt varumärke.” säger Matilda. 

Anna beskriver det personliga varumärket genom att det innefattar två olika delar. Den ena handlar 

om vem personen är, vad den har för värderingar samt tänker kring etik och moral. Den andra delen 

handlar här om yrkesrollen inom både mäklarbranschen samt andra yrken. Det vill säga vad 

personen har för kunskaper och verktyg samt hur personen hänger med i samhällets förändringar. 

Johan menar kort att det handlar om att vara nytänkande för att sticka ut från mängden vilket han 

anser att många idag inte gör. Daniel tror att när det gäller självpresentationerna handlar det 

personliga varumärket om det som han i texten fastnar för. På så vis hjälper den skriftliga 

beskrivningen till att bygga ett personligt varumärke. 

 

Många av respondenterna vill att fastighetsmäklarens personliga varumärke ska spegla egenskaper 

som driven, engagerad, tillgänglig och kompetent. Respondenterna kan sedan delas in i två led där 

det ena värdesätter förtroende medan det andra ledet främst vill få ut ett så högt slutpris som möjligt 

från försäljningen. Anna är en av dem som värdesätter förtroende väldigt högt och vill därmed ha en 

mäklare som lyssnar på hennes behov. Likaså Inger som beskriver att hon vill ha en engagerad 

mäklare som hon känner förtroende för. Även Lars vill ha en lyhörd mäklare som lyssnar på vad 

han har att säga. Daniel och Johan uppskattar i sin tur att en mäklare är kunnig. “Ärlighet, 

ödmjukhet, att den har en plan som funkar från början till slut. Att de verkligen har koll på det den 

gör, kunnig alltså. Att den är kunnig på området och har läst på.” förklarar Johan. Daniel säger 

“Kunnig vad gäller affärer och ekonomi. Noggrann och engagerad.” Tom vill också ha en 

noggrann mäklare samtidigt som denne är driven och fortsätter att kämpa. 

 

“Att personen ska veta vad den håller på med. Den behöver inte ha jättemycket erfarenhet men den 

ska vara duktig och verkligen visa att den vill sälja min bostad och inte bara vill göra det för sin 

egna provision. Den ska också gå igenom varje steg i försäljningsprocessen men framförallt ge mig 

bra återkoppling, vara glad och driven” säger Matilda. Veronika vill också ha en driven mäklare 

“Driven och engagerad. Det ska inte vara någon mes utan den ska kunna vara lite sådär på och 

jobbig.” Likaså Henric vill ha en hårt arbetande mäklare. Henric vill samtidigt ha en mäklare som 

han kan komma bra överens med och uppskattar också tillgänglighet “Det ska vara en person som 

svarar på ett bra sätt när jag ringer och frågar någonting. Även om det är en dum fråga som det 

säkert kommer vara många gånger.” Linda uppskattar likaså hon tillgängligheten “Det ska vara en 

pålitlig, trovärdig, ordningsam, vänlig, öppen person som är lätt att ha och göra med. Någon som 

är tillgänglig när man vill ha information eller en dialog.” Linda förklarar också att hon behöver 
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känna ett förtroende för en framtida mäklare, att hon får en bra känsla eftersom det är ett stort 

ansvar att få förmedla en bostad. Det ska inledningsvis från hennes sida kännas som att mäklaren 

kommer att göra ett bra jobb. Ett personligt varumärke bygger således upp en individs förväntningar 

och Matilda beskriver hur det skulle kännas om mäklaren inte skulle leva upp till dessa “Jag skulle 

bli väldigt besviken och det skulle tappa mina förväntningar både på försäljningens slutpris och 

budgivning samt rekommendationer.” 

 

4.3 Självpresentation 1 - Max 

“- Täbys mest rekommenderade fastighetsmäklare 

- Täbys mest anlitade fastighetsmäklare 

- En av Stockholms läns mest rekommenderade fastighetsmäklare 

- Högsta betyg i kundnöjdhet 

  

Med stark målsträvan, stort engagemang och personliga kundrelationer ger jag allt för att din 

bostadsaffär blir den bästa möjliga. Tack vare många år som ishockeyspelare på högsta elitnivå vet 

jag att resultat inte är något man får, det kräver strategi, struktur samt ett hårt och målinriktat arbete.  

  

Mitt personliga mål med varje uppdrag är att leverera högsta möjliga kvalité i alla de olika delarna 

av processen. Detta för att inte bara uppnå mina säljare och köpares högt ställda förväntningar, utan 

att överträffa dem. 

  

Med mig som fastighetsmäklare kommer ni att få en driven, personlig och nytänkande mäklare som 

alltid sätter mina kunders trygghet och målbild i största fokus. 

Att jag verkar i mina hemtrakter Täby och Danderyd ger mig fördelen av ett stort kontaktnät samt 

lokalkännedom om dess olika områden, förbindelser, skolor samt även ett och annat smultronställe. 

  

När ni som nöjda kunder rekommenderar mig vidare till vänner och familj, först då har jag lyckats! 

  

Varmt välkommen att kontakta mig för ett kostnadsfritt möte! 

  

Med vänligaste hälsning, Max” 
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Den generella uppfattningen som respondenterna får gällande det första intrycket av 

fastighetsmäklaren Max är att det är en person som kommer att leverera. Att Max kommer göra allt 

för att få ut ett så högt slutpris som möjligt. Majoriteten uppfattar honom som målinriktad, detta 

grundar sig i att Max redan i början av presentationen framställer sina utmärkelser som är att han är 

den mest rekommenderade, mest anlitade i området och även har högst betyg i kundnöjdhet. Även 

om fyra av respondenterna påpekar att självpresentationen är något skrytsam framställer majoriteten 

av respondenterna inte detta som något negativt, utan att det snarare då är en driven person som är 

seriös och vet vad han vill. “Skryt är bra” säger respondent 6 Veronika som omedelbart får ett 

positivt första intryck av fastighetsmäklare Max. Respondent 8 Lars, ställer sig väldigt positiv till 

denna självpresentation och föreställer sig Max som en ung och hungrig man samt jätteduktig 

mäklare. Lars uttrycker det så att “Han liksom förklarar för mig det här med lagspel och såhär, och 

det med målen och sen just det här i början där, han talar ju om då att han är Täbys mest 

rekommenderade och ja alla fördelar han lägger fram där i början, blir jag ju liksom nyfiken på.” 

 

Respondent 7, Johan får känslan av att Max är en kille som verkligen kan leverera och som kommer 

att göra allt. Johan relaterar även till mäklare Max genom att han själv är hockeyspelare och känner 

genast att “Det här är en väldigt bra kille som jobbar alltså lagmässigt, det här är en bra 

lagspelare”. Johan säger även att han får en bild av Max som en kaxig person, men att han är kaxig 

i en positiv bemärkelse. Respondent 9, Daniel är även han positiv till att Max lyfter fram att han 

tidigare varit hockeyspelare på elitnivå, det gör att Daniel blir mer nyfiken på Max som person och 

det kan han även koppla till att Max verkligen är en målinriktad person. Intervjuperson 5 som är 

Henric ställer sig dock kritisk till det faktum att Max har spelat hockey, att det överhuvudtaget finns 

med i beskrivningen “Sen att han har spelat hockey, aa det skiter väl jag i, nä jag vet inte det finns 

säkert folk som bryr sig om det men för mig är de helt ointressant”. Henric säger även att han fick 

ett gott första intryck av de första 30 procenten av presentationen men att det sedan kommer 

information som han anser är irrelevant eller inte bryr sig om. Respondent 2, Linda får intrycket att 

Max är en bra kille men däremot känner hon att beskrivningen är lite väl överdriven och att Max 

bara försöker framställa sig själv som hur bra som helst, vilket inte är något som tilltalar henne. 

Både respondent 10 som är Tom samt respondent 9, Daniel reagerade på meriterna som Max har 

med i början av presentationen (mest rekommenderad och mest anlitad), det låter bra säger båda 

respondenterna men de ifrågasätter hur mycket tid denna mäklare i så fall kommer att kunna lägga 

på just deras affär, “Jag tänkte att han är mycket upptagen med annat” säger respondenten Daniel. 

 

Utformningen av texten, vilken är en av de längre vi visat upp för respondenterna får enligt dem 

Max att framstå som en noggrann och strukturerad mäklare. En motivering av respondent 1, 
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Matilda, löd att varje stycke som mäklaren skriver handlar om olika saker vilket gör 

självpresentationen lättläst vilket hon också gillar. Egenskaperna som majoriteten av 

intervjupersonerna tyckte stämde in på Max var som tidigare nämnt målinriktad men även 

prestationsinriktad, driven och stark. Respondent 7 Johan som beskrivit Max som en lagspelare är 

en av de som också beskriver honom som driven. Johan får även känslan av att Max är den mäklare 

som arbetar hårdast, både på kontoret och i området. Flertalet respondenter ansåg även att Max 

verkar vara en bra kille med egenskaper som engagerad och lyhörd eftersom han fått utmärkelsen 

nöjdast kunder. “Engagerad, insatt, driven, får nöjda kunder” säger respondent 6, Veronika. 

Respondent 2, Linda får intrycket av att Max vill framstå som en pålitlig, professionell och bra 

fastighetsmäklare men menar på att det blir för mycket vilket gör att beskrivningen inte går hem hos 

henne “Ja, men han vill väl framstå som att han är pålitlig, han pratar ju om sin ishockey, att han 

har gjort det på elitnivå. Han är i sina hemtrakter och har koll, han vill ju förmedla att han inte 

missar något, att han har koll och vill framstå som professionell och bra. En reko-kille men jag 

tycker att det är lite för mycket.” Respondent 8 Lars tror istället på vad Max säger och vi citerar 

“Och sen att han verkar ärlig, han vill verkligen visa att han står för det han säger.” 

 

Åtta av respondenterna visade sig positiva till att anlita, kontakta eller träffa Max inför en framtida 

försäljning av sin egen bostad. Den största anledningen till detta är hans driv som synliggörs i 

texten. Respondent 8 Lars ställer sig mycket positiv till att anlita Max och uttrycker anledningen till 

det på detta vis “Ja jag skulle direkt tänka mig att han får komma hem här och värdera mitt 

boende. Jag tycker att han verkar vilja allt. Han vill göra så att jag får bästa möjliga slutpris på 

min bostad.” Veronika, respondent 6 ställer sig också positiv till att anlita Max för en kommande 

försäljning och baserar det då på mäklarens utmärkelser. Tom, respondent 10 får en bra känsla och 

ställer sig också positiv till att anställa Max på grund av att han känner igen sig själv i honom. Tom 

berättar att han gillar att Max varit aktiv inom idrotten samt att han då vet vad som krävs för att 

lyckas, både inom idrottsvärlden och i mäklarbranschen. Respondent 5, Henric som ställer sig 

negativ till att anlita Max som fastighetsmäklare grundar detta på att “Jag tror inte att han och jag 

hade kommit överens så bra, jag tror inte vi hade klickat.” 

 

Respondent 7, Johan beskriver sin nyfikenhet inför att träffa Max och vill under ett personligt möte 

se vad han går för, för att vidare ta ett beslut om att ge Max möjligheten och förtroendet till att sälja 

hans bostad. Vad Matilda, respondent 1 beskriver är att hon redan utifrån texten känner ett 

förtroende för mäklaren då hon får intrycket av att Max är en person som är trygg i sig själv. 

Respondent 3 Anna beskriver också att hon får en känsla av att Max tror väldigt mycket på sig själv 

som säljare och att han har ett starkt självförtroende. Anna delar däremot inte Matildas känsla av 
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förtroende. Anna spekulerar “Jag skulle kunna tänka mig att det här är en person som är väldigt 

duktig, med erfarenhet, kunskap och kvalité. Jag skulle också kunna tänka mig att det är någon som 

bara tänker på sig själv, som kanske inte tänker så mycket på mig utan att kanske få ett högt arvode 

själv. Det skulle kunna vara både och.” Anna är därför kluven i sin åsikt om hon skulle anlita Max 

eller inte. Respondent 3, Anna avslutar med att hon skulle kunna tänka sig att träffa Max utifrån 

texten för att senare ta ett avslutande beslut. Daniel respondent 9 som har beskrivit sina blandade 

känslor inför Max, ställer sig ändå till slut positiv till att anställa honom som en framtida mäklare 

just på grund av att han har lyckats så bra i yrket. Den intervjuperson som absolut inte gillade denna 

beskrivning var Linda, respondent 2. Linda förklarar “Jag känner att jag stör mig, jag tycker 

liksom, jag vet inte, jag känner att det inte finns någon spärr. Det är för mycket smörigt, och jag 

retar mig lite på den här Max.” Linda fortsätter att förklara varför hon inte kan tänka sig att anlita 

Max som mäklare “Det är bara för mycket, det blir nästan som att det inte är trovärdigt för att alla 

delar är med. Jag föredrar nog en lite kortare beskrivning. Han vill liksom sälja in sig lite för 

mycket, alltså han har passerat min gräns.” 
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4.4 Självpresentation 2 - Henning 

“Ditt personliga recept till ett lyckat bostadsbyte! 

Hej! 

 

Klingar höga slutpriser, tillgänglighet och skyhög servicenivå bra i dina öron? Perfekt, för då har du 

hittat rätt mäklare. Jag drivs av att arbeta med människor och att underlätta din vardag. Vid en 

bostadsförsäljning så är det av yttersta vikt att du har en engagerad och driven mäklare som inte ger 

upp i första taget. 

 

Jag lägger extremt stor vikt vid rak kommunikation, tillgänglighet och att hålla min kunder 

uppdaterade under hela förmedlingsprocessen - en av fler viktiga grundpelare för att lyckas som 

fastighetsmäklare och inte minst för att skapa en bra kundkrets med nöjda kunder. Mitt slutliga mål 

är alltid att genomföra en optimal affär, bli rekommenderad vidare för nya försäljningar och att få 

dig att skratta hela vägen till banken. 

 

”Lagom” finns inte i min vokabulär och jag strävar alltid efter att överträffa mina egna och mina 

uppdragsgivares mål. Mäklaryrket är för mig en livsstil och jag skulle inte byta ut den mot något 

annat. 

 

Vem är jag då? – Henning var namnet och är uppvuxen och bosatt norr om Stockholm, Täby och 

Danderyd för att vara exakt, områden inom vilka jag har svart bälte för övrigt. Jag har alltid arbetat 

inom service och försäljning vilket tillsammans med mitt förflutna på handbollsplanen i Täby HK 

har bidragit till min tävlingsinstinkt och hunger efter goda resultat! 

Om du skall sälja din bostad, vill prata bostadsmarknad eller är intresserad av en kostnadsfri 

värdering över en kopp kaffe så tveka inte att slå mig en signal! 

 

Allt gott, 

Med vänliga hälsningar, 

Henning Andersson” 
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Linda beskriver ett liknande intryck av fastighetsmäklare Henning som det hon fick vid föregående 

mäklare Max presentation. När vi frågar om Lindas första intryck av självpresentationen säger hon 

“Han är väldigt klämkäck, det är för mycket.” Linda är inte ensam om att vid första intrycket få en 

rätt så dålig uppfattning om Henning som fastighetsmäklare. Även respondenterna Johan, Daniel, 

Tom och Inger beskriver självpresentationen som för mycket. Daniel och Matilda menar att 

beskrivningen innehåller alldeles för mycket skryt. Daniel säger vid första intrycket “Aa gud vad 

han skryter. Jag tyckte så här att det bara är stora ord överallt. Han liksom överdriver precis 

överallt, han vill framstå som perfekt och det blir för mycket hela tiden. Han är så överdriven i sin 

presentation tycker jag.” Matilda säger “Skrytig, väldigt skrytig, väldigt egoistisk skulle jag säga” 

vid det första intrycket. Matilda baserar detta på ord i presentationen som att ”Lagom finns inte” 

och menar på att Henning vill framstå som att han är bättre än alla andra fastighetsmäklare på 

marknaden. Inger uttrycker sig istället med “Det var hemskt vad det var mycket på den” och förstår 

inte vad Hennings handboll har att göra med honom som mäklare. Johan grundar sin dåliga 

uppfattning på att han uppfattar Henning som alltför kaxig och att han utstrålar ett för bra 

självförtroende. Även om Johan också får positiva intryck som att Henning verkar vara en driven 

och hårt arbetande mäklare blir det för mycket och Johan känner att presentationen inte känns äkta 

vilket han inte alls gillar. 

 

Mer positiv till Hennings självpresentation är Lars. Svarande Lars berättar om en kompis som han 

genast tänkte på efter att ha läst Hennings beskrivning av sig själv. Denna kompis har haft svårt att 

sälja ett objekt, och hade Lars varit i hans situation hade han på en gång anlitat Henning. “Han vill 

göra allt för att ja priset ska bli så högt som möjligt, att jag som kund och säljare ska kunna få ut så 

mycket jag bara kan av den här bostaden. Och just att han håller mig uppdaterad hela tiden. Han 

ligger inte hemma på soffan och sover utan han kommer höra av sig så fort det händer något. Det 

här tror jag mycket på!” Lars drar även slutsatsen att Henning är en lagspelare då han har ett 

förflutet inom handbollen. Detta är han också positiv till då det visar på att Henning har en 

vinnarinstinkt inom sig och gör allt för att nå sina mål. Ett kortare svar fick vi av intervjupersonen 

Veronika som fick intrycket av att Henning verkar ha arbetat länge och skulle kunna ligga på 

topplistorna. Veronika tror även att Henning är en mäklare som vill kunden väl och vid affär är den 

som försöker pressa priserna. Henric beskriver i sin tur att Henning verkar vara en rolig mäklare 

och får en bra uppfattning av presentationens helhet. Tom har en annan åsikt kring Henning och 

menar på att han försöker vara rolig vilket inte passar honom som person då han själv upplever 

detta som något oseriöst.    
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Många av respondenterna är däremot eniga om att Henning är en person som är engagerad i sina 

affärer, jobbar hårt och gör det som krävs. De tolkar Henning som en person som är bra på att 

kommunicera samt att han kommer hålla en uppdaterad under försäljningsprocessen, vilket är något 

som är ytterst viktigt enligt våra respondenter. Veronika uttrycker det som så att “Han verkar 

seriös, typ ändå professionell, aa men han känns engagerad och insatt i affärerna”. Däremot råder 

det lite delade meningar bland respondenterna gällande vad de känner inför sättet som Henning 

väljer att framställa sig på. Trots att de förknippar Henning som en hårt arbetande och öppen person 

som även är kunnig inom området förhåller sig sex av totalt tio respondenter skeptiska till det 

Henning skriver. “Skrytsam, inte trovärdig, osäker tycker jag. Det känns som det i hans 

beskrivande….” säger Daniel. 

 

Respondent Johan formulerar det så att “Jag tvivlar inte en sekund på att han jobbar stenhårt och 

att han gör verkligen allt som krävs för att du ska få bästa möjliga pris för bostaden. Jag tror bara 

att han har ett så jävla självförtroende så det är sjukt alltså! Inte så roligt att vara runt omkring 

honom tror jag.” Även intervjuperson Matilda förklarar sin skeptiska inställning gentemot 

fastighetsmäklaren Henning “Jag skulle säga att han är självcentrerad, javisst han har jobbat 

mycket eller att han har hållt på med tävling och så, men jag skulle säga att han är väldigt egoistisk 

och det känns som att han inte lyssnar så mycket på kunden utan han kör sitt egna race.” Henning 

tolkas som en rolig person enligt flera av respondenterna, någon som vill ha kul när han jobbar men 

att det blir lite för mycket så att han nästan uppfattas som oseriös. Linda känner utifrån 

beskrivningen ett förtroende för Henning men anser samtidigt att det blir lite väl klämkäckt, vilket 

är något hon stör sig mycket på. Svarande Lars är däremot mycket positiv och förknippar mäklaren 

Henning med egenskaper som självsäker och lagspelare. Henric är även han mycket positivt inställd 

och säger att texten gör att Henning framstår som en skön snubbe och mäklare som verkar ha 

fötterna på jorden, “Han verkar ha bra självinsikt och siktar på goda resultat” påstår Henric. 

 

Känslorna är splittrade hos våra respondenter och hälften av dem hade velat träffa Henning medan 

hälften hade sökt vidare efter en annan fastighetsmäklare. Det som gör flera osäkra på denna 

presentation är Hennings sätt att uttrycka sig i text. Anna tycker att uttrycket “skratta hela vägen till 

banken” som Henning använder i sin presentation är en klyscha som är onödig att ta med och 

förklarar vidare “Det ser inte så proffsigt skrivet ut som det skulle kunna vara och jag tycker att han 

skulle kunna tänka på svenskan, det vill säga hur han skriver och uttrycker sig.” Daniel beskriver 

sin känsla för Hennings självpresentation “Jag känner mig såhär men gud, jag börjar nästan 

skratta i början. Det är ungefär som att det är såhär mäklare ska skriva. Alla skulle vilja ha det 

här, det är klart man vill ha skyhög servicenivå och höga slutpriser men det låter så… han tar i för 
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mycket. Då tänker jag såhär nej känns inte seriöst.” Respondent Tom gillar att Henning har försökt 

göra någonting lite annorlunda med sin beskrivning och menar att detta är något som är positivt då 

mäklare vill sticka ut för att bli valda till kunders bostadsförsäljningar. “Men jag tyckte att man 

skulle kunnat gjort det på ett snyggare sätt” lägger Tom sedan till. Anna och Daniel ställer sig inte 

positiva till att anlita Henning som mäklare medan Tom hade kunnat tänka sig att ta in honom för 

en värdering. Tom tror däremot inte att de skulle matcha i sin personlighet. 

 

De övriga respondenterna som inte hade kunnat tänka sig att anlita Henning som mäklare fick ingen 

bra övergripande känsla. Inger gillar att Henning trycker på engagemang i texten men förstår sig 

inte på uttrycket “skratta hela vägen till banken” vilket gör att hon hellre skulle vilja hitta en annan 

mäklare. Respondent Johan vill varken träffa eller anlita Henning utifrån beskrivningen och 

uttrycker anledningen som att han inte känner något förtroende för orden Henning använder i 

texten. Matilda känner lite samma och beskriver att hon upplever Henning som icke trovärdig “Nej 

jag känner mig osäker på Henning för jag tycker han, ja väldigt osäker, jag känner att jag inte vet 

vart jag har den här personen. Han tar på sig för mycket objekt vilket gör att han kanske inte 

lyssnar på kunden som det står i texten. Orden han tar upp i början klingar ju bra i öronen absolut, 

men jag skulle säga att han använder det för mycket så att det tappar trovärdigheten.”   

 

Resterande intervjupersoner skulle istället kunna tänka sig att anlita Henning inför en kommande 

försäljning av deras bostad. Linda upplever att Henning har bra koll på marknaden och verkar trivas 

i sitt yrke. Henning vill överträffa både sina egna och uppdragsgivarens mål vilket är anledningen 

till varför Linda kan tänka sig att anlita honom, hon tror att detta skulle ge henne en bra affär. Lars 

var som tidigare nämnt mycket positiv och menar att Henning skulle göra allt för kunden vid varje 

affär. Lars skulle låta Henning komma hem till sin bostad i Örebro och samtidigt rekommendera 

honom vidare till sin kompis som haft det svårt att få ett objekt sålt. Både Lars och Veronika får 

känslan av att Henning varit med ett tag i branschen, att han har god erfarenhet vilket de båda 

upplever som mycket positivt. Intervjuperson Veronika gillar även att Henning lägger stor vikt vid 

tillgänglighet och skulle därför kunna tänka sig att anställa Henning som mäklare. Henric gillar att 

denna beskrivning känns enkel och lättsam på något vis “Jag tycker om att han inte tar det så 

seriöst, utan det är såhär att jag kommer att köra så hårt jag bara kan och vi kör rak 

kommunikation och har kul på vägen. Han är liksom lite mer rolig och det känns mer personligt.” 
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4.5 Självpresentation 3 - Sebastian 

“Sebastian är uppväxt i Täby och har god kännedom om området. Sebastian har flera års erfarenhet 

från att ha jobbat i bank. Sebastian har även en magister i ekonomi. Kombinationen att vara uppväxt 

i Täby och Sebastians intresse för ekonomi bidrar när han hjälper sina köpare och säljare. Sebastian 

anser att Täby är ett spännande område eftersom att kommunen växer så att det knakar. Täby 

erbjuder mycket naturområden och även härlig shopping. Sebastian gillar att hjälpa människor att 

hitta sitt drömboende, bostadsaffären är oftast den största affären som en person kan göra. Som 

mäklare är Sebastian engagerad, hängiven och serviceinriktad. Det är viktigt att kunderna hittar det 

rätta boendet!” 

 

Majoriteten av respondenterna reagerar direkt på ovanstående fastighetsmäklares, Sebastians, 

erfarenheter inom bank och ekonomi. Det råder dock delade meningar huruvida detta får honom att 

framstå som en bra fastighetsmäklare eller inte. Tre av respondenterna påpekar detta som att det 

skulle kunna vara något negativt. “Det känns inte som en 200%-ig mäklare eftersom han har jobbat 

med ekonomi, jobbar på bank, det känns som att han kanske tröttnade på det och ville köra på 

något nytt.” säger Veronika. Henric anser även att jobb inom bank och mäklaryrket är något som 

skiljer sig åt väldigt mycket och känner därmed att det är konstigt att Sebastian har bytt till ett yrke 

som är så annorlunda det innan. Fyra av respondenterna tar istället ställning till att Sebastians 

erfarenheter inom bank och ekonomi är positivt. Lars uttrycker det så att det är väldigt bra att 

Sebastian har lång erfarenhet inom ekonomiskt tänkande, då han tänker att det kommer göra att han 

får bra vägledning vid en försäljning av hans bostad. “Jag tycker han verkar ha mycket kött på bena 

om man säger så.” Vidare får respondent Daniel omedelbart intrycket av att Sebastian är en väldigt 

duktig och välutbildad person. 

 

Matilda får ett starkt första intryck av att Sebastian är en mycket kunnig person. Henric uppfattar 

Sebastian som en varm och härlig människa och Inger anser att han verkar mycket vettig. Mycket 

positivt förefaller det sig även enligt intervjupersonerna Matilda, Tom och Anna att Sebastian är 

uppvuxen på området “Då bör han ju kunna varje detalj gällande Täby” yttrar Matilda. Däremot 

anser tre av respondenterna att beskrivningen är mer fokuserad på just Täby snarare än på Sebastian 

som person samt mäklare och att han snarare borde fokusera på att sälja in sig själv. Detta får enligt 

respondent Johan, Sebastian att framstå som en person utan social kompetens då han anser det 

irrelevant att skriva mer om Täby än om sig själv. Flera av respondenterna tycker att det är positivt 

med en presentation som hålls kort och koncis men i det här fallet kunde Sebastian inkluderat mer 

om honom som person, något mer som gör att man blir intresserad av att anlita just Sebastian som 
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mäklare. Linda får en dålig känsla över att denna självpresentation är skriven i tredje person, hon 

stör sig på det och får en oseriös känsla av Sebastian utifrån detta. 

 

Henric tolkar Sebastian som en blå och grön person. Henric menar vidare att en blå person är 

mycket saklig och har bra koll på siffror, samt att saker ska utföras på rätt sätt i rätt ordning. En 

grön person är någon som Henric beskriver är mycket omtänksam och tycker om att hjälpa folk. 

Även Tom får känslan av att Sebastian är en blå person. Matilda förknippar honom med egenskaper 

som kunnig och erfaren, en driven människokännare tänker hon att Sebastian är. Veronika ser 

honom som en smart person med koll på siffror men däremot säger hon att hon får en uppfattning 

av att Sebastian inte är så jätteengagerad i sina affärer trots att engagerad är ett ord som han 

använder i sin beskrivning av sig själv. Anna är mycket positivt inställd till Sebastian “Det här 

känns mer seriöst - mer öppet med fokus på kunden och dennes behov.” Respondenterna Linda och 

Johan är dock mer kritiska, Linda uppfattar Sebastian som en osäker person medan Johan får 

intrycket av att han inte är en bra mäklare, även om han verkar ha bra koll på området och 

marknaden. 

 

Både respondent Lars och Daniel beskriver att de får en känsla av trygghet gentemot Sebastian. 

“Att han är välutbildad känns ju tryggt liksom om man har frågor om ja det ekonomiska och så, då 

kan han ju verkligen sin sak. Så det känns väldigt tryggt så” säger Daniel. Lars känner sig även 

trygg som en följd av den ekonomiska erfarenheten Sebastian besitter. Anna säger att hon känner ett 

förtroende för denna fastighetsmäklare, detta grundar sig i hennes uppfattning av honom som en 

seriös person som har sitt fokus på kundens behov. Tom fastnar vid det att Sebastian beskriver sig 

själv som en engagerad person, Tom blir då nyfiken och vill veta mer på vilket sätt som Sebastian 

är engagerad “Vad gör att han brinner för det?” ifrågasätter Tom och tycker att detta är något som 

saknas i beskrivningen och förklarar att han föredrar en mer säljinriktad beskrivning. Både Matilda 

och Veronika får en neutral bild av Sebastian utifrån beskrivningen, de uppfattar honom som lite 

tråkig. “Det står för mycket om ekonomi, men det säger inte så mycket om honom och hur han 

presterar.” anser Matilda. Varken Johan eller Linda får någon bra känsla av Sebastians beskrivning 

heller. Totalt av respondenterna är det fyra stycken som skulle kunna tänka sig att anlita Sebastian 

för en försäljning av deras bostad, och sex av respondenterna hade inte anlitat honom. 
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4.6 Självpresentation 4 - Evelina 

“Evelina Rasmusson nyckelord är noggrannhet, trygghet och nöjda kunder. Hon har sedan hon blev 

registrerad Fastighetsmäklare tagit sig an många olika typer av försäljningsprocesser och alltid givit 

det lilla extra för den unika affären. Evelina har en stor förståelse för säljarens otroligt stora affär. 

Med trygghet och ett förtroendeingivande arbete leder Evelina er fram i processen och håller högsta 

kvalitet. Med sitt norrländska lugn tar hon sig an förmedlingsuppdrag för att överträffa 

förväntningar. Evelina bor idag i söderort men har större delen av familj och släkt i Täby/ 

Danderyd.” 

 

En majoritet av respondenterna är mycket positiva till det norrländska lugnet som mäklare Evelina 

beskriver och förmedlar i sin text. “Det här med det norrländska lugnet, det faller mig i smaken, det 

talar till mig, det gör det. Jag gillar norrlänningar om man säger så, jag har själv lite norrländskt 

blod så” förklarar svarande Johan. Nästan alla respondenterna anser att detta är en intressant detalj 

som säger mycket om hur Evelina är som person. Tom påpekar däremot att ett norrländskt lugn 

enligt honom inte alltid är något positivt i detta sammanhang. Det passar bra om det är en kund som 

i första hand är ute efter trygghet och lugn inom sina affärer. För Tom personligen väljer han hellre 

en fastighetsmäklare som håller högt tempo. Tom menar att mäklarbranschen går allt annat än 

långsamt och att han därför inte vill anlita en alltför lugn mäklare. Respondenterna Lars och Daniel 

känner sig mycket positivt inställda till att Evelina är en trygg och noggrann människa och tror på 

det hon skriver. “Här trycker hon på noggrannhet och då tänker jag här på en gång att här 

kommer nog allting bli helt perfekt på grund av att hon har sin noggrannhet, hon missar inget” 

säger Lars. Daniel saknar däremot i texten något om hur Evelina jobbar, då hon mer trycker på 

egenskaperna och inte förklarar det vidare. Inger känner starkt för den förståelse som Evelina verkar 

ha, det är viktigt eftersom “det många gånger är det största man gör i livet, när man ska sälja sin 

bostad”. 

 

Anna som tycker detta var en väldigt bra beskrivning menar på att den är rak samt att hon får en 

positiv känsla av att Evelina beskriver att hon alltid vill göra det lilla extra för varje affär, då känns 

det personligt och det är inget som sker på löpande band säger Anna. Intervjuperson Henric tycker 

däremot att presentationen känns opersonlig då den är skriven i tredje person och blir inte såld av 

denna beskrivning “Hon har nog inte skrivit den här själv känns det som”. Att beskrivningen är 

skriven i tredje person är något som flera respondenter reagerar negativt på. Veronika får intrycket 

av att mäklare Evelina är tråkig samt att hon verkar för lugn och försiktig. Detta gör att Veronika 

också får en känsla av att Evelina inte är särskilt driven. Matilda känner genast att det här är en 
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gullig tjej och uttrycker att det finns harmoni i texten. Anna påpekar även hon att Evelina verkar 

som en riktigt gullig person. 

 

Flertalet respondenter känner en större trygghet inför Evelina som person från denna 

självpresentation. Både Lars och Matilda ser Evelina som en mycket strategisk person som 

verkligen lyssnar “Jag tror att hon är den som är den här lyssnande personen som lyssnar in och 

liksom tänker lägga upp strategin efter vad kunden säger”. Återigen det norrländska lugnet som 

Evelina beskriver får respondent Anna att förknippa henne med någon som håller sig väldigt cool 

vad som än händer under affären, vilket känns tryggt. Linda anser att Evelina känns genuin och att 

ingen påklistrad falsk fasad ligger bakom “Hon känns bara som att hon faktiskt är såhär, jag tror 

på och köper det här” säger Linda. 

 

Matilda upplever Evelina som en vänlig, trevlig, glad men lite försynt person och Johan påpekar att 

hon känns försiktig och att allt verkligen måste ske på rätt sätt. Henric konstaterar att han får en 

känsla av att Evelina är väldigt ny på marknaden, att hon inte har så mycket erfarenhet av 

försäljning alls och att hon därför inte heller är särskilt duktig på det. Lars anser att beskrivningen 

känns väldigt genomtänkt och säger även att “Hon kommer nog vara mer att hon liksom inte blir 

för mycket i centrum utan hon kanske kommer stå tillbaka lite”. Tom känner att Evelina verkar vara 

en förstående person och hon vill verkligen i texten trycka på att hon förstår säljaren och dennes 

situation. Respondenterna föredrar ofta en kortare beskrivning av detta slag. Dock anser Daniel att 

det i det här fallet blir lite väl kort även om det samtidigt är viktiga saker som kommer fram. Daniel 

tror att han skulle behövt veta mer i texten för att kunna bli riktigt nyfiken “Det var inget som stack 

ut sådär” påpekar han. 

 

Många av respondenterna känner positiva emotioner som trygghet och lugn inför Evelina från 

denna självpresentation. Linda nämner att “Det känns inte bara som att det är en sånhär uppblåst 

säljpitch typ inför alla som läser utan det känns mer som att hon bara kort har förklarat vem hon är 

och då tror jag på det”. Lars ställer sig starkt positiv till den trygghet och förståelse som Evelina 

förmedlar via sin text. Respondent Lars säger att “Det kan ju vara någon som har bott i 40 år här 

om jag nu inte pratar om mig själv. Då är det ju mycket känslor och det är ju lite så att man får ju 

verkligen tänka sig för vad man gör och säger, för att inte såra…”. Trots att majoriteten av 

respondenterna är överens om att Evelina verkar vara en trygg, noggrann och säker person är det 

inte dessa egenskaper alla är ute efter i första hand vid valet av mäklare. Respondent Henric är ett 

exempel på detta “Så är man en person som vill ha mycket trygghet i sin affär som är lite nervös 

inför att göra någonting såhär, då kanske det känns bra” men för honom är inte detta det 
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viktigaste. Matilda är även hon inne på detta spår då hon nämner att Evelina verkar vara en 

harmonisk person som säkert passar bra för vissa, men för Matilda själv så känns hon lite beige och 

grå. 

 

Tom och Veronika upplever att Evelina inte har så mycket driv vilket är något de båda söker hos en 

fastighetsmäklare. När frågan ställs varför Tom inte skulle kunna tänka sig att anlita Evelina inför 

en kommande försäljning av hans bostad så svarar han “För jag tror att, eller det känns inte som att 

den här personen har lika mycket driv, visst det står att hon alltid givit det lilla extra för den unika 

affären… men för den vanliga affären då?” Respondenterna Linda, Lars, Anna och Inger ställer sig 

positiva till att potentiellt kunna anlita Evelina som fastighetsmäklare. Anna gillade specifikt det 

faktum att Evelina presenterar sig på ett sätt som inte blir överflödigt utan det är istället mycket rakt 

skrivet. Johan och Matilda hade kunnat tänka sig överväga att anlita Evelina som mäklare men blir 

inte genast positiva till det “Jag tror inte hon kanske är den mest hårt arbetande mäklaren men jag 

vet att hon känns säker och det som hon nämner, trygg” säger Johan som är lite kluven gällande vår 

fråga om hur han ställer sig till att anlita Evelina. Respondenterna Daniel, Tom, Henric och 

Veronica hade inte varit intresserade av att anlita Evelina, Henric menar på att det för honom beror 

på att “det känns som att hon är ny och inte så bra på sitt jobb”. För Daniel så handlar det mer om 

att han inte blir nyfiken på Evelina utifrån denna presentation och hade därför letat vidare. 

 

4.7 Självpresentation 5 - Leo 

“- UTMÄRKELSEN NÖJDAST KUNDER 2018 

 

Jag har jobbat i branschen i 3 år och fick min registrering sommaren 2017. Dålig timing är nog det 

första man tänker med tanke på att vi under hösten 17 hade en av de största kriserna på 

bostadsmarknaden någonsin med ett prisras upp till 15 %. De flesta mäklare visste inte vilket ben 

dem skulle stå på överhuvudtaget, hur skulle man få ihop affärerna nu? 

 

Idag kan man säga att detta var det absolut bästa som kunde hända för min egen del yrkesmässigt. 

Jag är idag en av de mäklare som omsätter allra högst på företaget och dessutom har jag fått 

utmärkelsen ”Nöjdast kunder”. Jag är extremt engagerad i alla mina uppdrag jag tar mig an, jag 

jobbar detaljerat steg för steg och lämnar ingenting åt slumpen. 

Jag har fått gå den hårda skolan och detta har gjort mig till en av de starkaste fastighetsmäklarna 

med högsta möjliga kvalité på försäljningarna dessutom, vilket jag anser är det viktigaste i 

slutändan – att du som kund är så nöjd som det bara går.” 
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Efter att respondenterna läst denna självpresentation har de alla lagt märke till att Leo kom in som 

mäklare på marknaden när den var som tuffast. Att Leo väljer att lägga fram sin skriftliga 

presentation på detta vis tycks vara till hans fördel och samtliga intervjupersoner beskriver ett gott 

första intryck av Leo som fastighetsmäklare. Respondent Linda beskriver den personliga 

presentationen som väldigt annorlunda och utstickande. På grund av detta har Linda till en början 

svårt att uttala sig om presentationen är något hon gillar eller inte. Efter att hon fått tänka efter 

ställer hon sig överlag positiv till presentationen då Leo på ett öppet sätt beskriver att han arbetat 

inom branschen i tre år och att han fått kämpa hårt för att komma dit han är idag. Det enda Linda 

beskriver som något överdrivet är att Leo skriver “Jag har fått gå den hårda skolan”. Linda svarar 

på detta med “Alltså kom igen…” och tycker han hade kunnat skippa den biten. Linda köper dock 

det övriga Leo skriver “Jag vet inte riktigt om jag känner förtroende sådär men jag kan väl ändå 

känna att jag köper det som står där, det känns inte påhittat.” 

 

Lars uttrycker sig med “Ja han verkar ju inte vara en som ger upp i första taget, han spottar i 

händerna och tänker som så att det här ska jag fixa. Han har löst alla svårigheter och fortsätter att 

kämpa på, vilket gett honom belöning.” Veronika är imponerad och säger vid intervjun “Han har 

jobbat sig upp från botten och det är ju svårt. Jag tänker att klarar man det så klarar man allt. Han 

känns engagerad och vill fortsätta klättra. Sen har han även nöjda kunder vilket är en positiv sak.” 

Inger beskriver i sin tur presentationen som vettig och känner mest för att Leo i sin presentation 

verkar värna om sina kunder. Detta är något även Daniel fastnar för och beskriver som ett viktigt 

budskap. Den enda som har något negativt att säga förutom Linda är respondent Henric, som 

påpekar att det till en början var för långa meningar vilket gjorde att han fick läsa om dessa för att 

förstå dess innebörd. Henric får för övrigt ett bra första intryck av Leo. Anna får istället ett gott 

intryck av textens uppbyggnad och redogör för den som “Väldigt rak och inte sådär krusidullig.” 

Anna tror också att Leo fått lära sig väldigt mycket i och med att han började arbeta i en svår tid 

vilket gett honom en hel del erfarenhet. Anna reagerar också väldigt positivt på att Leo framställer 

sig som en person som inte lämnar någonting till slumpen. 

 

Allra bäst första intryck kan vi ändock säga att svarande Johan fick av Leos självpresentation. “Jag 

fick ett bra intryck, nej men alltså jag fick… den börjar jättebra tycker jag. Det är ärligheten som 

kommer fram där och berättar, jag tycker det är en riktigt bra början. Att han visar helt ärligt att 

det varit en tuff marknad och ändå kommer in och levererar. Han skriver det också på ett ödmjukt 

sätt tycker jag, alltså bra formulerat och jag köper det.” Det är ett bra första intryck som bara blir 

bättre och bättre när Johan tänker över presentationen. Matilda förklarar också utförligt varför hon 

får ett bra första intryck “Det finns en baktanke till varför den skrivit den här presentationen och 
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just att den har lite bakgrundsinformation som faktiskt spekulanter kollar efter. Att det är den här 

dåliga marknaden och att den här personen är ganska ny i branschen men har ändå fått en 

utmärkelse, så han verkar verkligen duktig. Jag vet ju att det är många mäklare som det gått dåligt 

för och därmed slutat. De som istället har varit duktiga i branschen har det gått bra för och det här 

är en sån person. Därför känns han som en ambitiös, seriös och engagerad mäklare som gör det 

yttersta. Känns också som att den har lite GO i sig.” 

 

Egenskaper som de flesta svarande kopplar till Leo är att han är en hårt arbetande, driven och 

engagerad mäklare. Linda beskriver det i sina ord som “Den här personen ger inte upp i första 

taget, han är en fighter typ.” Liknande uttrycker sig både respondenterna Anna och Johan. “Någon 

som inte ger upp så lätt, någon som tycker om sitt yrke och ser kunden.” säger Anna. Johan 

beskriver Leo med sina egna ord “Ärlig, alltså jag skulle säga att den här personen är ödmjuk och 

hårt arbetande. Ja, någon som inte ger upp helt enkelt, ett jävlaranamma.” Inger får intrycket av att 

Leo är en väldigt duktig mäklare och baserar detta på hans utmärkelse av nöjdast kunder efter alla 

svåra år. Tom konkluderar i sin tur att Leo är en person som har lätt att hantera folk, också baserat 

på hans utmärkelse. Lars förstår att Leo har en viss typ av erfarenhet men har svårt att beskriva 

honom vidare i form av egenskaper. Övriga egenskaper som respondenter förknippar med Leo som 

person var ambitiös, flitig, seriös, noggrann, orädd och envis. Matilda menar att Leo anses vara en 

mäklare som tänker utanför boxen samt är duktig på att förhandla och att prata för sin vara. Henric 

avslutar med att tro att Leo besitter egenskapen narcissism då han får känslan av att han tycker om 

sig själv väldigt mycket och vill visa sig själv utåt på bästa möjliga vis genom sin självpresentation. 

Henric är medveten om att det är en presentation av sig själv som mäklare där syftet är att 

framställa sina bästa egenskaper men hävdar att Leo tar i lite för mycket när han beskriver sig själv. 

 

Nio av tio respondenter ser det som möjligt att anlita Leo som framtida fastighetsmäklare. De två 

största skälen till detta är att Leo framstår som en hårt arbetande mäklare samt hans utmärkelse av 

nöjdast kunder år 2018. Daniel blir efter att ha läst Leos personliga beskrivning nyfiken på att veta 

mer om honom. Vi får tack vare våra följdfrågor reda på att det är Leos envishet som gör Daniel så 

nyfiken. Daniel anser att en mäklare verkligen ska arbeta hårt för att få sina antagna objekt sålda. 

Daniel är inte ensam om att beskriva sin nyfikenhet “Jag blir nyfiken, den väcker min 

uppmärksamhet och jag känner ett wow! Den här människan är duktig och det känns som att den 

verkligen lyssnar på mina behov.” uttrycker Matilda. Respondent Anna tycker således att det vore 

väldigt intressant att få anlita någon som fått kämpa i en svår tid. Anna tror detta gjort att Leo testat 

sig fram och inte enbart fått lära sig utifrån en lärobok hur han ska lyckas tillfredsställa sina kunder. 
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Tom och Veronika värderar båda två kundnöjdheten, och ser detta som ett skäl till att anlita Leo. 

Henric vill däremot anlita Leo som fastighetsmäklare på grund av att han tycks sälja mycket. 

 

Linda ifrågasätter Leos utmärkelse “Vad säger det egentligen?” och menar att detta inte är en 

säkerhet för att hon själv ska bli tillfredsställd med Leo som mäklare. Linda tror däremot att Leo 

skulle göra ett bra jobb då han också verkar hängiven och ställer sig därför positiv till att anlita 

honom. Det Johan grundar sin positivitet till Leo för är förtroendet han känner inför honom. Inger 

ser inget negativt med Leos självpresentation och är också en av de som trycker på att de vill känna 

sig nöjda efter en avslutad affär. Den intervjuperson som sticker ut från mängden är Lars som säger 

“Det är inget som övertygar mig bara för att han råkat komma in när den här krisen var. Jag vet 

inte direkt om jag känner något för den här presentationen direkt, nej. Det här är inte den första 

fastighetsmäklaren jag skulle välja. Jag hade inte velat anlita den här mäklaren utifrån 

beskrivningen. Han bevisar ju mycket men man vet ju inte om det stämmer.” 

 

4.8 Självpresentation 6 - Alice 

”Jag har alltid en unik strategi och plan.” 

 

“Som specialist på Täby sedan många år tillbaka gillar jag att prata om Täbys små smultronställen, 

grannföreningarna och din förening. Jag är mån om våra intressenter; vilket gör att de får förtroende 

och trygghet hos mig, som resulterar i ett högre bud. Som en utav de bäst säljande mäklarna i 

kedjan har jag lyckats nå flera rekord i Täby och har god kontakt med de kunder som söker i 

området. Jag har alltid en unik strategi och plan för just din försäljning med smarta genomtänka 

idéer för att förträffa både era och mina förväntningar. När jag är ledig påtar jag gärna i min 

pallkrage, målar med akvarell eller testar att laga nya maträtter. Kontakta mig i god tid inför din 

försäljning!” 

 

Detta är en självpresentation som Linda tror Alice skrivit på ett speciellt sätt för att försöka sticka ut 

från konkurrerande mäklare på området. Linda anser den som avvikande då den är mer personlig 

och Alice berättar om hennes intressen som att måla och laga mat. Detta är något Linda personligen 

inte fastnar för. Linda undrar också vad den unika strategin innebär och anser presentationen vara 

något smörig. Även Johan och Matilda ställer sig frågande till den unika strategin och planen “Det 

har jag svårt att tro, varför skulle hon vara unik på varje? Just i en försäljning, det köper jag inte 

riktigt.” säger Johan. Vidare yttrar Matilda “Jag har en unik strategi och plan… ja men då kanske 

man bör veta vad det är för någon.” Anna tycker dock att denna unika strategi och plan som Alice 
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beskriver förmedlar en bra känsla. Anna menar på att mäklare Alice verkligen ser varje kund och 

inte bara kör på, utan att arbetet görs noggrant och genomtänkt. Även om Johan inte fastnade för 

den unika strategin gillar han hur Alice berättar om sina egna intressen. Johan beskriver det som 

roligt “Jag får en större inblick i hur hon är som människa, sen kanske inte just dom bitarna passa 

mig just, men jag kan tänka mig att det funkar hos andra. Skulle det vara något som lockar mig, att 

vi delar intressen skulle det göra att jag vill träffa den personen helt enkelt.” 

 

Tom är även en av respondenterna som gillar hur Alice på ett mer ingående sätt beskriver sig själv. 

Detta tror Tom kan locka mycket människor, inklusive honom själv. Liksom Johan får Henric ett 

blandat första intryck. Skillnaden här är att Henric beskriver presentationens avslutning om vad 

Alice gör på sina lediga tid som helt ointressant. Henric fick till en början ett gott intryck men desto 

mer han läste berättar han hur mer ointresserad han blev och beskriver texten som saklig när han 

heller inte vet vad en pallkrage är. Daniel får även han ett blandat intryck, till en början positivt och 

när han läser om pallkragar uttrycker han sig “Då tänker jag, neej det här är inget att ha.” Likaså 

respondent Inger som säger “Jag tycker det här med att hon påtar i trädgården och det här har 

inget med husköp att göra.” De anser att denna bit förstör lite och tycker istället om att Alice har 

god kontakt med kunder som söker i området och att hon är en av de bäst säljande mäklarna i 

kedjan. Matilda anser att det är för mycket text om Alice smultronställen och vill istället veta vad 

hon kan ge till kund. Därför beskriver hon självpresentationen som något oklar och undrar om det 

kan få Alice att se ut som en “lallare” om kunden i fråga inte är intresserad av att prata om Täbys 

smultronställen. 

 

“Hon är som vilken arbetare som helst, hon går upp på morgonen och går till jobbet, gör det hon 

ska göra för att sen gå hem. Hon släpper då jobbet när klockan är fyra och har en familj hemma. 

Hon har ett liv efter jobbet om man säger så.” säger Lars. Lars förklarar vidare “Presentationen 

var ju bra måste jag säga. Den var himla fin faktiskt. Hon lyfter inte fram allting om sig själv och 

sätter sig själv i centrum helt och hållet. Den var väldigt lagom.” Anna delar Lars åsikt och anser 

att det personliga som tas upp i Alice beskrivning är formulerat på ett bra sätt. “Lite kort och 

lättsamt, det ska inte vara det som är i själva fokus utan det är ganska bra att ta det lite såhär på 

slutet tycker jag.” Anna anser även denna självpresentation vara “lagom svenska” när hon jämför 

med, tidigare mäklare, Hennings uttryck “skrattar hela vägen till banken.” Anna menar med detta 

att det känns mer rättvist då hon inte vill vara med att stjälpa en potentiell köpare av hennes bostad. 

Anna hävdar också att Alice personliga beskrivning är gullig med ord som smultronställen och 

gillar hur hon lägger vikt på förtroende och trygghet. 
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Angående Alice personlighetsdrag framkommer skiftande beskrivningar från respondenterna. 

Generellt anses Alice vara en duktig säljare och mäklare med koll på Täby. Som Alice skriver tar 

flera av intervjupersonerna upp att hon verkar ha god kontakt med sökande kunder i området, de 

menar på att detta känns pålitligt. Respondent Anna tror på att Alice är en lugn person. Anna tror 

också att Alice är en person som gillar struktur då hon vill att kunder ska kontakta henne i god tid 

innan försäljning. Vidare betonar Anna att hon tycker det är skönt att Alice även verkar vara ledig 

och inte bara drivs av sitt yrke då hennes fritidsintressen kommer fram i texten. Matilda får en 

känsla av att Alice är en blå person vilket hon beskriver som fyrkantig, detta innebär att Alice 

strävar efter att ha en plan och att allting ska gå enligt regel. Matilda tror också att Alice är en 

mäklare som inte är för på utan är mån om kunden. 

 

Enligt respondenterna tycks Alice också inneha egenskaper såsom glad, trygg, konstnärlig, familjär 

samt vågad till att testa nya saker. Veronika får känslan av att Alice är en äldre dam på grund av 

hennes intressen och beskriver henne då som söt och gullig. Tom har svårt att beskriva Alice 

egenskaper och förklarar att han gärna velat höra mer om vad det innebär för Alice att vara mån om 

sina kunder. Inger menar att detta är en positiv egenskap som Alice besitter och visar på 

omtänksamhet. En mindre positiv egenskap lyfter Henric fram. Han betraktar Alice som virrig då 

hon blandar in måleri och pallkragar i presentationen vilket han också förklarat är helt ointressant 

för honom. Johan bedömer att Alice i sin text vill framstå som en ödmjuk person men menar på att 

hon misslyckas. “Jag vill inte låta kaxig men” likställer han presentationen med. Johan tycker 

orden kunde formulerats om för att kännas mer pålitliga. Johan drar även slutsatsen att Alice inte 

besitter det bästa självförtroendet vilket han inte menar är något negativt. Ett lagom bra 

självförtroende anser han vara det bästa. 

 

Emotionerna som visar sig hos respondenterna är varierande och fem av dem hade kunnat tänka sig 

att träffa samt anlita Alice inför en kommande affär. Däremot förklarar tre av dessa fem att de hellre 

hade valt någon annan av de redan visade självpresentationerna framför denna. Det som lockar hos 

de tre respondenterna är att Alice är en av de bäst säljande mäklarna i firman, att hon skriver om att 

förträffa kundens förväntningar samt tryggheten hon förmedlar. Anna är en av respondenterna som 

känner ett förtroende för Alice “Hon tänker mer på kunden än sig själv.” Tom förklarar att 

värdeorden förtroende och trygghet som skrivs ut formar en bra känsla inom honom. Tom blir 

nyfiken och vill gärna ta in Alice på en värdering för att höra mer om den unika strategi och plan 

Alice nämner. Tom anser Alice även vara intressant på grund av de rekord hon satt. Likaså skapar 

texten ett intresse hos respondent Lars då han förstår att Alice ligger bra till hos kunderna. 
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Vad som gör att andra halvan intervjupersoner ställer sig negativa till att anlita Alice är dels att 

delar av texten anses vara opålitliga, samt Alice troliga särdrag. Att Alice nämner sin unika strategi 

och plan är både Daniel och Johan tveksamma till. “Låter som bara ord, något som man säger 

bara. Man kan inte vara unik liksom hon jobbar väl på sitt sätt så det tycker jag lät… nej det kan 

inte stämma. Det reagerade jag på och lät som bara snack. Personen har ju dock lyckats men det 

kan också vara något mäklare skriver bara, det vet jag inte.” säger Daniel. Johan frågar sig också 

vad denna strategi innebär och börjar undra om det kan ha med inredningstips att göra. Johan blir 

förvirrad och förstår inte riktigt vad Alice vill få fram i texten. Vad det faller på hos både Matilda 

och Henric är egenskaper de kan se hos Alice. Henric tror att hon är en gul människa vilket i hans 

ögon är någon som pratar alldeles för mycket och detta är inte någon egenskap han söker i en 

framtida mäklare. Matilda får känslan “För flummigt för mig. Det kommer liksom inte något 

konkret vad den här personen gör. Det är för mycket jag det här. Jag jag jag. Jag är, jag har alltid. 

Alltså det är bara en massa jag. Hon pratar bara om jag och det låter hos mig för egoistiskt.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 59 

5. Analys 

Detta kapitel analyserar erhållen data. Respondenternas tankar och åsikter kopplas till teman 

utifrån intervjuguiden och den teoretiska referensramen. De teman vi valt ut är digital 

marknadsföring, personligt varumärke, självpresentation samt emotioner. 

 

5.1 Digital marknadsföring 

Att finnas tillgänglig och synas i digitala sammanhang är något som är en mycket väsentlig del när 

det gäller att framställa sitt varumärke och få företaget att växa “Om ett företag inte går att hitta på 

Google så finns det inte” (Tajminen & Karjaluoto, 2015 s. 633). Nio stycken av våra totalt tio 

respondenter skulle använda sig av digitala kanaler för att söka efter en mäklare för försäljning av 

deras bostad. Den respondent som inte skulle använda sig av digitala kanaler, Inger, är den äldsta av 

våra intervjupersoner och förklarar att hon istället för att söka igenom digitala kanaler skulle besöka 

kontoret personligen i syfte att få kontakt med en fastighetsmäklare för försäljning av hennes 

bostad. Bland resterande respondenter är digitala kanaler en självklarhet vilket talar för hur stor 

betydelse digitala kanaler faktiskt har. Det vanligaste inom processen för att hitta en 

fastighetsmäklare vi fått fram genom denna undersökning är att gå via Google för att sedan leta sig 

vidare in på relevanta hemsidor kopplade till fastighetsmäklare, vilket är något som understryker 

tidigare citat. 

 

Att inte marknadsföra sig och synas genom digitala kanaler är därför något som kommer att 

resultera i att företaget går miste om potentiella affärer (Ryan, 2017). Annonser är också ett viktigt 

verktyg för att synas då majoriteten av respondenterna förklarar att de genom annonser sedan 

klickar sig vidare för att ta reda på mer om fastighetsmäklaren den gäller. Dessa annonser kan 

innebära reklam eller marknadsföring för ett visst företag, en viss fastighetsmäklare eller objekt 

(fastighet, bostadsrätt osv.) som annonseras. Vidare ökar detta alltså möjligheten för en potentiell 

affär. Det vi tolkar från våra respondenter är att informationen ska gå att nå så enkelt och smidigt 

som möjligt vilket även styrks av Ghattas (2018). Ghattas (2018) förklarar även att innehållet som 

marknadsförs bör vara personligt och relaterbart för mottagaren. Vi tror därmed starkt på att det är 

viktigt att överväga vilken målgrupp som blir aktuell vid marknadsföring på olika digitala kanaler 

och vidare anpassa innehållet efter detta. Dock så tror vi på att i och med den mängd digitala 

kanaler som finns och all marknadsföring som sker där måste en vara kreativ i sitt sätt att 

marknadsföra sig på vilket även Alharbie (2015) menar på. 

 

En av respondenterna, Anna, påpekar att hon särskilt har lagt märke till att hos den äldre 

generationen så har den traditionella marknadsföringen stor betydelse. Den äldre generationen 
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använder inte digitala kanaler i samma utsträckning som yngre generationer. Därför är det viktigt 

för fastighetsmäklare att använda sig av bland annat lappning dvs. reklam som läggs i brevlådan, för 

att även nå ut till denna målgrupp. “Det är viktigt att synas överallt” säger respondent Anna. 

Gyllenskepp och Jönsson (2014) har i sin studie vidare kommit fram till att den traditionella 

marknadsföringen nog aldrig kommer att försvinna trots den digitala marknadsföringens stora 

betydelse. 

 

Vi förstår att som fastighetsmäklare är det viktigt att inte begränsa sig. För att bli framgångsrik som 

fastighetsmäklare vilket är en yrkesgrupp vi tror gynnas av att nå ut till alla målgrupper bör mäklare 

alltså fundera över hur dem på ett strategiskt sätt kan nå ut till dessa. Antalet sätt samt strategierna 

för att upprätta ett digitalt samspel med konsumenterna menar Alkhateeb et al. (2008) är något som 

växer stadigt och att det därför krävs ett mått av ambition och fantasi hos marknadsföraren för att nå 

ut till konsumenterna i ett bredare perspektiv. I samband med detta blir konsumenter alltmer kritiska 

mot kommersiella budskap (Rosengren & Sjödin, 2011). Detta är något som vi har noterat under vår 

empiriska studie. Respondenterna är ofta kritiskt inställda till det som står i fastighetsmäklarnas 

självpresentationer om texten är lite för kommersiell eller säljinriktad, vilket ibland kan få en 

negativ effekt. Det ska vara genuint och inte “för mycket” enligt flertalet av respondenterna för att 

skapa en positiv uppfattning hos dem. Får en konsument en positiv uppfattning av det publicerade 

innehållet så är detta något som Ismail (2016) menar på aktiverar starten av en affärsrelation. 

 

Användning av digitala verktyg som exempelvis sociala medier menar Gorbatov et al. (2018) är 

viktigt och något som påverkar människors personliga rykte. Det vi har fått fram med hjälp av vår 

studie visar sig dock vara att just för fastighetsmäklare så är inte sociala medier en särskilt väsentlig 

del. Majoriteten av respondenter hade inte aktivt sökt upp en fastighetsmäklare via deras Instagram 

för att se vem personen är. Somliga respondenter anser även dessa kanaler vara helt oviktiga i detta 

sammanhang och att de snarare istället skulle fokusera på att kika efter rekommendationer. 

 

De digitala kanalerna kan även underlätta för personer att kunna sticka ut, differentiera sig och 

bygga sitt personliga varumärke i en konkurrensutsatt miljö (Gorbatov et al. 2018). Vår respondent 

Matilda behandlar under intervjun vikten för fastighetsmäklare att sticka ut i en konkurrensutsatt 

miljö, detta kan vara särskilt aktuellt i storstäder där konkurrensen är som tuffast menar Matilda. 

Song (2001) förklarar att på grund av tillgängligheten av många varumärken existerande på 

marknaden blir det en utmaning att differentiera sig och skapa en efterfrågan hos konsumenterna. 
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För att kunna sticka ut så anses det viktigt att på något sätt försöka bygga en relation till besökarna 

av hemsidan (Gorbatov et al., 2018). Att forma sin självpresentation på ett sätt som på ett uttänkt 

vis syftar till att lägga grunden för att skapa en relation med mottagaren tror vi är en viktig del för 

att locka konsumenter för att sedan generera i ekonomisk lönsamhet. Att det i slutändan ska 

generera i ekonomisk lönsamhet är något som Bergqvist (2000) menar på är syftet med all 

marknadsföring och användandet av olika marknadsföringsmetoder. Däremot är det även viktigt att 

fokusera på den symboliska meningen som ska förknippas med varumärket och förmedlingen av 

detta via digitala kanaler, det ska finnas ett samband och stämma överens med varumärket i stort 

och inte enbart syfta till att generera försäljning (Smolkova, 2018). 

 

Genom att marknadsföra sitt personliga varumärke på olika plattformar kommer bilden och 

identiteten av det som varumärket är och står för att styrkas (Neti, 2011). Att detta är en väsentlig 

del för fastighetsmäklare är något som samtliga respondenter håller med om. “Syns man inte finns 

man inte” säger respondent Veronika för att tydliggöra relevansen i att finnas tillgänglig på olika 

marknadsföringskanaler, i syfte att stärka det personliga varumärket. Självpresentationer är en del 

av detta och som vår respondent Lars reflekterar över är självpresentationen en viktig del till att 

konsumenten först skapar sig en uppfattning av fastighetsmäklare som antingen kan bidra till en 

positiv eller negativ bild av honom eller henne. 

 

Endast en av våra intervjupersoner menar på att hon inte skulle läsa självpresentationen som finns 

publicerad på hemsidan innan hon anlitar en fastighetsmäklare, detta beror på att hon inte använder 

sig av digitala kanaler överhuvudtaget. Resterande respondenter skulle läsa självpresentationen och 

flera förklarar att det säger mycket om hur en person är. Papadopoulos et al. (2010) talar om två 

huvudfaktorer gällande vad en hemsidas marknadsföring bör förmedla för att bygga en långsiktig 

relation med kunderna, huvudfaktorerna är tillfredsställelse och förtroende. Vi tror att om 

fastighetsmäklare på sitt sätt genuint lyckas förmedla dessa två faktorer via sin självpresentation 

och får mottagaren att uppleva dessa i form av känslor skapar dem sig en konkurrensmässig fördel. 

Det personliga varumärket blir därmed associerat med positiva emotioner vilket studien visat på, 

även Gorbatov et al. (2018) styrker att detta är det huvudsakliga syftet med ett framgångsrikt 

personligt varumärke.   

 

5.2 Personligt varumärke 

Definitionen som vi valt att utgå från lyder att ett personligt varumärke är en uppsättning 

egenskaper hos en individ uppbyggt av olika framställningar samt bilder, i syfte att skapa en 

konkurrensfördel från den tänkta målgruppens perspektiv (Gorbatov et al., 2018). Att det gäller att 
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sticka ut och differentiera sig på en marknad med många konkurrenter är något som majoriteten av 

respondenterna är överens om. Detta gör individer i sin tur med hjälp av olika egenskaper, 

värderingar och så vidare för att bygga ett varumärke i hopp om att visa upp sina bästa sidor inför 

andra. Det personliga varumärket innehåller både personliga och professionella kvaliteter (Chen & 

Chung, 2016). Detta stämmer överens med vad respondent Anna säger kring det personliga 

varumärket. Anna menar att det personliga varumärket dels handlar om vem personen är, vad den 

har för värderingar samt tankar kring etik och moral. Dels personens yrkesroll i form av kompetens 

och personens yrkesverktyg vilket vi anser kan likställas med kvaliteter. 

 

Vi märker vidare att respondenterna är eniga med teorins förklaringar av det personliga varumärket. 

Respondenterna uttrycker sig med skilda formuleringar vilket även de olika vetenskapliga 

författarna gör men den egentliga betydelsen verkar vara densamma. Vi påstår att detta grundar sig i 

att “det personliga varumärket” är ett brett begrepp som kan förklaras på många olika vis. Vi vill 

ändå påstå att våra intervjupersoners syn på det personliga varumärket påminner om varandra och 

att det i grund och botten handlar om att sticka ut från mängden. Gorbatov et al. (2018) har i sin tur 

beskrivit två olika underliggande teoretiska tillvägagångssätt vad gäller det personliga varumärket. 

Dessa är marknadsföringsteorin samt självpresentationsbeteendet vilka båda berörs i våra intervjuer 

då marknadsföringsteorin grundar sig i den generella marknadsföringens principer. 

Självpresentationsbeteendet har berörts genom att sätta det personliga varumärket i fokus och 

utifrån detta beskriva känslorna som skapas. 

 

Syftet med ett personligt varumärke är att kunna marknadsföra sig själv (Kucharska & Confente, 

2017). Detta är något som även flertalet av våra respondenter har beskrivit att ett personligt 

varumärke är till för. “Det innebär väl att marknadsföra sig utanför sitt företag och inte bara 

marknadsföra sig som mäklare på företaget utan som enskild fastighetsmäklare.” uttrycker sig 

svarande Henric. Vi kan även koppla tidigare forskning på området till empirin där vi kan se att 

forskare samt våra respondenter båda har synpunkter på vilka som kan ha en fördel av att bygga ett 

personligt varumärke. I den teoretiska referensramen kommer det på tal att alla yrkesmässigt 

professionella har en fördel av att använda sig av ett starkt personligt varumärke. Ett övertygande 

varumärke visar på vilken väg personen i fråga ska ta och kan skapa ett värde på marknaden. 

(Arruda, 2002) Gorbatov et al. (2018) menar att alla yrken idag kräver personliga varumärken men 

att betydelsen för detta varierar beroende på den bransch där personen är verksam. I empirin 

framkommer det att ett personligt varumärke är viktigt för alla yrken och inte bara för 

fastighetsmäklare vilket delvis stämmer överens med den teoretiska referensramen. Anledningen till 
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detta menar Arruda (2002) vara den ökade konkurrensen på affärsmarknaden vilket också 

framkommit av våra intervjuer. 

  

“Ett personligt varumärke för mig är imagen som en person visar upp. Det betyder också att man 

kan bygga ett dåligt eller bra varumärke. Jag tycker personliga varumärken idag är jätteviktigt och 

det säger väldigt mycket om en person, hur denne valt att bygga upp sitt varumärke.” säger vår 

respondent Matilda. Vid arbetet med att bygga ett personligt varumärke anser Arruda (2002) och 

Adlén (2007) att äkthet är viktigt. Detta eftersom marknadsföringen ska uppfattas som pålitlig 

(Arruda, 2002). Detta är något som vidare diskuterats av flera av intervjupersonerna genom att de 

reflekterar över om personens attribut i text är trovärdiga eller inte. Målet med det personliga 

varumärket är att skapa en positiv bild utåt sett samt att denna bild ska resultera i ett gott rykte hos 

publiken som nås. Ett lyckat personligt varumärke skapar således många fördelar (Arruda, 2002). 

Detta stämmer överens med respondent Lindas syn på det personliga varumärket “Det är hur 

personen framstår inför både köpare och säljare. Om den blir rekommenderad eller inte. Att folk 

har bra saker att säga om personen. Det är jättemycket inom det personliga varumärket men utan 

ett personligt varumärke tror jag att det blir svårt att ta sig fram som mäklare.” För att vidare ta 

fördel av sitt personliga varumärke krävs det en uttänkt strategi (Horvat et al., 2015) där 

självpresentation är ett exempel på en sådan (Labrecque et al., 2011). 

 

5.3 Självpresentation 

Människor söker upp information om andra individer i syfte att få en inblick i vad de har att 

förvänta sig av dem (Goffman, 1959). Detta är vad våra respondenter fått göra genom att läsa flera 

självpresentationer för att skapa sig en uppfattning om hur en potentiell bostadsaffär skulle se ut 

tillsammans med respektive fastighetsmäklare. Kim och Dindia (2011) menar att presentationerna 

kan analyseras med olika dimensioner som grund. Definitionen på självpresentation anser vi vara 

mycket lik det personliga varumärkets definition. Självpresentationen definieras som processen där 

individer kommunicerar ut sin personliga image till andra (Yang & Brown, 2016). Denna definition 

går att likställa med respondent Matildas tolkning av ett personligt varumärke “Ett personligt 

varumärke för mig är imagen som en person visar upp.” Självpresentationen används vidare för att 

framställa en önskad identitet hos mottagarna och för att skilja sig från andra med hjälp av 

positionering (Labrecque et al., 2011). 

 

Vi frågade våra respondenter under intervjun vilka egenskaper som de värderar högst och anser som 

viktigast hos en fastighetsmäklare. De flesta svarade att de ville ha en driven, engagerad, tillgänglig 

och kunnig mäklare. Egenskaper som att mäklaren ska vara lyssnande på konsumentens behov samt  
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ödmjuk, lojal, vänlig, öppen, ordningsam och noggrann var något som kom på tal hos våra 

respondenter. Utifrån vad respondenterna säger vid respektive självpresentation har vi tolkat det 

som att kortare presentationer med så mycket relevant information som möjligt fångar en kunds 

intresse och ökar chansen till att differentiera sig från andra (Walker, 2000). “Det ska vara en kort 

och lagom text för att den inte ska bli för utbredd.” hävdar intervjuperson Linda. Desto mer 

gemensamt en läsare av självpresentationen har tillsammans med personen bakom har visats vara 

något som är positivt vilket stämmer överens med vad Kim et al. (2012) förklarar inom 

självpresentationsteorin. “Skulle det vara något som lockar mig, att vi delar intressen skulle det 

göra att jag vill träffa den personen helt enkelt.” hävdar vår respondent Johan. 

 

Respondenterna vill gärna veta vad de kan förvänta sig och kanske får de en bättre förståelse för 

detta när de finner gemensamma intressen. Detta är något som stärks inom teorin då en person som 

kan relatera till presentationens innehåll har lättare att acceptera en framtida relation (Kim et al., 

2012). Att en text ska kunna tolkas på ett specifikt sätt med ett överensstämmande budskap tas även 

upp i teoridelen som något som ökar trovärdigheten hos läsaren (Robinson Beachboard, 2017). 

Detta har vi fått se i vår empiriska undersökning där bland annat respondent Inger inte förstår sig på 

mäklaren Hennings uttryck “skratta hela vägen till banken” vilket resulterar i att hon inte känner 

något förtroende för Henning och hans ord. Självpresentationens upplägg är något som vi tolkar 

vara viktigt, dels att det ser strukturerat och snyggt ut samt att språket låter bra vilket Jacobsson 

(2006) styrker. Detta för att skapa ett seriöst och positivt intryck hos den potentiella kunden. 

 

Att en fastighetsmäklare innehar meriter och utmärkelser tolkar vi generellt som något positivt 

utifrån de svar vi genererat från vår undersökning. Robinson Beachboard (2017) styrker detta och 

påpekar att beskrivningar av en persons kompetens och erfarenhet gör skriftliga meddelanden mer 

trovärdiga. Vi har däremot funnit att det finns en gräns för hur bra och kunnig personen i fråga ska 

framställa sig själv som. Vi tolkar det vidare som att i de fall marknadsföraren går över denna gräns 

ger istället den skriftliga presentationen en negativ effekt på kunden (Labrecque et al., 2011). Det 

gäller att som fastighetsmäklare hålla sig tillräckligt ödmjuk för att generera en proffsig och seriös 

bild av sig själv. Detta har delvis sin grund i att en bostadsförsäljning i många fall kan vara den 

största affär någon gör i livet och att det därför är viktigt med en proffsig men ödmjuk mäklare som 

även visar hänsyn till kundens känslor. Skryt är alltså bra tills att det passerar en viss gräns som 

resulterar i en negativ uppfattning av individen vilket är något som kommer skada hela syftet med 

självpresentationen (Kim et al., 2012). Kunden behöver få en bra känsla gentemot det personliga 

varumärket samt tro på att de skulle kunna komma bra överens med personen i fråga vid ett 

samarbete. Studien visar också att det är viktigt att i sin självpresentation förbli personlig genom att 
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dela med sig av sina fritidsintressen och något som gör personen i fråga unik. Det är även viktigt att 

formulera en förståelse för kundens behov i självpresentationen för att detta sedan ska kunna 

framkalla positiva känslor hos mottagaren. 

 

5.4 Emotioner 

Syftet med denna undersökning är att bidra till en djupare förståelse för hur skriftliga 

självpresentationer påverkar potentiella konsumenters emotioner gentemot det personliga 

varumärket. Därför har vi i vår undersökning frågat våra respondenter vad de känner för 

fastighetsmäklarnas personliga varumärke utifrån den skriftliga självpresentationen som presenteras 

på hemsidan. Barrett (2006) beskriver emotioner som enheter vilka utlöses av något externt. I denna 

undersökning så representerar självpresentationer tillgängliga på fastighetsbyråers hemsidor detta 

externa stimuli vilket studien baseras på. Emotioner är ett vanligt studerat fenomen inom 

marknadsföringssammanhang och forskning gällande erbjudande av tjänster har kommit att bli mer 

inriktat på känslor i och med strävandet efter en tillfredsställd serviceupplevelse hos konsumenterna 

(Blasco-Arcas et al., 2016). Fastighetsmäklare marknadsför sig via sina personliga beskrivningar 

och i vår empiriska studie så har respondenterna fått beskriva sina känslor. Vi som forskare ställer 

öppna frågor till respondenterna i syfte att tolka deras första intryck och uppfattning av 

fastighetsmäklarens personliga varumärke utifrån deras självpresentation. För att sedan gräva 

djupare i vilka känslor som denna syn på fastighetsmäklarens personliga varumärke skapar. 

 

Fastighetsmäklarna erbjuder en tjänst vilket Blasco-Arcas et al. (2016) också menar på framkallar 

emotioner då målet i slutändan handlar om att en kund ska bli tillfredsställd med denna. För att en 

potentiell kund till en början ska ställa sig positiv till att anlita en mäklare grundas på positiva 

känslor för marknadsförarens personliga varumärke (Rampersad, 2008). En positiv känsla som flera 

av våra respondenter framhävt är sin nyfikenhet till att vilja träffa en mäklare. Detta kopplar vi som 

att egenskaperna det personliga varumärket speglar skapar förväntningar hos den potentiella 

kunden. Förväntningarna kan upplevas positiva eller negativa och varierar från person till person 

vilket vi fått uppleva i vår undersökning. 

 

Målet med det personliga varumärket är således att framkalla positiva emotioner hos potentiella 

konsumenter (Gorbatov et al., 2018). I den teoretiska referensramen tar vi upp förtroende, 

engagemang och tillfredsställelse som centrala emotioner. Dessa aspekter har även visat sig 

betydelsefulla i vår empiriska undersökning. Förtroende beskrivs inom teorin som en förväntan på 

ett ärligt och kooperativt beteende hos en annan part (Morgan & Hunt, 1994). Little och Marandi 

(2003) menar att förtroende handlar om att kunna förlita sig på en affärspartner. Detta stämmer 
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överens med vad vi i vår undersökning funnit. Det handlar om att förlita sig på att en mäklare ska 

göra ett bra arbete vid en försäljning och många av respondenterna beskriver detta som ett stort 

ansvar. 

 

Berry (1995) hävdar att syftet med marknadsföring är att förmedla förtroende. Förtroende är en 

avgörande del inom relationer (Guenzi et al., 2009) vilket vi även kunnat se hos våra respondenter. 

Det har flertalet gånger visat sig vara förtroendet våra intervjupersoner känner för en person som 

gjort att de ställt sig positiva till mäklarnas självpresentationer. Intervjuperson Tom har i sin tur 

förklarat att om marknadsförare använder detta ord i sin skriftliga beskrivning har en positiv känsla 

formats inom honom. Guenzi et al. (2009) menar också att marknadsföring av 

försäljningseffektivitet kan öka en mottagares förtroende vilket inte helt och hållet stämmer överens 

med våra resultat. Att i självpresentationen redogöra för sina meriter på detta vis har som tidigare 

beskrivits haft en positiv effekt på kund tills det passerar en viss gräns. 

 

Medan förtroendet kan skapa förväntningar beskriver tillfredsställelsen kundens känslor vid en 

avslutad upplevelse (Jillapalli & Wilcox, 2010). Den teoretiska referensramen framhäver alltså 

tillfredsställelse som den subjektiva bedömningen av en kunds förväntningar (Bloemer & Kasper, 

1995). I vår studie har vi kommit fram till att det personliga varumärket skapar förväntningar hos en 

individ där respondent Matilda har förklarat att hon skulle bli besviken om fastighetsmäklaren inte 

kan leva upp till dessa. Kotler (1999) har istället framfört tillfredsställelse som bevarandet av 

kunder. Detta kan vi vidare likställa med rekommendationer som är ett bevis på att en kund varit 

nöjd och tillfredsställd med en produkt eller tjänst. 

 

En viktig detalj vi fått fram genom denna undersökning är att det är viktigt för fastighetsmäklare att 

via texten synliggöra ett driv, då detta är något som talar för att detta är en engagerad person. Att 

visa på en vilja att göra allt för kunden och dennes behov tror vi kommer öka chanserna för 

fastighetsmäklaren att upplevas engagerad. Engagemang är något som skapar en lust hos 

mottagaren att vilja upprätta ett affärsmässigt förhållande (Luca & Ciobanu, 2016). Engagemang 

hänger även ihop med en konsuments framtida köpintentioner (Mudie & Pirrie, 2006). Förutom att 

framställa ett engagemang och driv är det fortfarande viktigt som tidigare nämnt att framstå som 

ödmjuk för att inte kunna förknippas med egoism. Ett exempel på detta kan vi koppla till mäklare 

Hennings självpresentation som av flertalet respondenter uppfattas som överdriven “Skrytig, väldigt 

skrytig, väldigt egoistiskt skulle jag säga” upplever intervjuperson Matilda vilket talar för att det är 

viktigt att ödmjukheten lyser igenom det skrytsamma för att inte skapa en negativ känsla hos 

mottagaren. 
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6. Slutsats 

Studiens avslutande del lyfter fram den framkomna slutsatsen. Vi redogör även för våra egna 

tankar och funderingar som forskare i form av både ett teoretiskt och praktiskt bidrag. Till sist 

presenteras förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Reflektion och slutsats 

Att studiens undersökningsform varit den kvalitativa metoden samt sättet vi valde att formulera våra 

intervjufrågor på anser vi fått oss att uppnå syftet med denna studie. Syftet var att bidra till en 

djupare förståelse för hur skriftliga självpresentationer påverkar potentiella konsumenters emotioner 

gentemot det personliga varumärket. Vår studie har visat att självpresentationer för potentiella 

konsumenter är relevanta men inte avgörande i valet av en fastighetsmäklare inför en försäljning av 

deras bostad, även om denna kan säga mycket om personen den handlar om. Självpresentationer är 

således ett bra verktyg att ta tillvara på när det handlar om att forma sitt personliga varumärke. 

Självpresentationen är något som skapar en allra första uppfattning gällande det personliga 

varumärket och kommer därmed påverka konsumentens emotioner gentemot det i en positiv, 

negativ eller neutral bemärkelse. 

 

Vi har förstått att genom självpresentationen är det viktigt att det formas en nyfikenhet hos 

konsumenten inför personen och dennes varumärke. Att denna nyfikenhet skapas kan vara en 

avgörande faktor för om konsumenten väljer att ta relationen vidare eller inte. För att kunna väcka 

denna känsla så har det visat sig att personen bakom självpresentationen framställer sig själv som en 

driven, engagerad men ödmjuk person för att förmedla en känsla av förtroende hos den potentiella 

konsumenten. Att det personliga varumärket också utstrålar en kompetent person har visat på en 

känsla av ökat förtroende då en potentiell kund har lättare att påbörja en relation med en människa 

som upplevs skicklig inom sitt yrke. Det är även essentiellt att textens upplägg har en seriös och 

professionell utformning som samtidigt är lättläst och engagerar läsaren. Den strukturerade texten 

ska samtidigt kunna fånga konsumentens uppmärksamhet genom att personen visar på vilket sätt 

han eller hon är unik. Det är alltså viktigt att kunna differentiera sig mot konkurrenterna på samma 

marknad då detta skapar ett starkt personligt varumärke som konsumenten blir intresserad av att 

utforska vidare. 

 

Textens budskap ska vidare vara personligt vilket skapas genom att till exempel lyfta fram egna 

intressen, erfarenheter eller var personen är uppväxt. Detta har vi förstått skapar ett intresse men 

samtidigt ska det som tas upp vara tillräckligt relevant för att emotionerna som skapas hos den 

potentiella konsumenten ska vara positivt grundade. Har den yrkesverksamma individen som 
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använder sig av en självpresentation i syfte att stärka sitt personliga varumärke fått med vad en 

läsare bedömer som irrelevant information har istället den potentiella kunden visat sig associera det 

personliga varumärket med negativa emotioner. Irrelevant information har vi utifrån vår empiriska 

undersökning bedömt vara någonting som inte har någonting med en framtida bostadsförsäljning att 

göra. Det är även viktigt att den skriftliga självpresentationen säljer in individen bakom för att visa 

att denna är en engagerad person som kommer att göra det yttersta om kunden väljer att köpa 

dennes tjänst. Att enbart förlita sig på tidigare meriter och utmärkelser kommer inte räcka, 

konsumenterna vill se vad personen kan göra för just dem för att känna tillfredsställelse. En lyckad 

självpresentation som hålls kort och koncis förmedlar i sin tur ett förtroende hos den potentiella 

konsumenten och gör tjänsten som personen erbjuder mer intressant. 

 

Via självpresentationen förmedlar en individ sina bästa egenskaper i hopp om att skapa förbindelser 

mellan sig själv och potentiella kunder. Alla konsumenter har i sin tur olika värderingar och syn på 

vad det är dem söker i form av egenskaper och professionella kvalitéer. Detta i likhet med de 

personliga varumärkena som skiljer sig åt och försöker förmedla sina unika erbjudanden på olika 

vis. Det vi däremot funnit gemensamt för alla respondenter är att de fått positiva emotioner för 

individer som de själva känner igen sig i genom den skriftliga beskrivningen. Detta eftersom de kan 

relatera till det personliga varumärket och själva dragit slutsatsen att de skulle klicka bra och kunna 

samarbeta på ett bra sätt. Vi har således förstått att varje konsument är unik och att dennes egen 

bakgrund spelar roll i hur personen relaterar och upplever en annan persons varumärke genom en 

självpresentation.  

 

Den skriftliga presentationen kan som tidigare nämnt representera ett första intryck av det 

personliga varumärket och tjänsten som personen har att erbjuda väcker någon form av 

förväntningar hos mottagaren. Det gäller att detta första intryck utlöser positiva emotioner för att 

sedan skapa en tillit för personen. Förtroende och engagemang mellan parterna i en affärsrelation är 

därför i detta avseende väldigt viktiga. Utan engagemang upprätthålls inga långvariga relationer, 

och det resulterar heller inte i goda resultat. Att förväntningarna en självpresentation formar sedan 

levs upp till av individen bakom, medför tillfredsställda kunder vilket vidare leder till 

rekommendationer och nya relationer. Till följd av detta har vi slutligen förstått att förtroende, 

engagemang och tillfredsställelse är centrala i förbindelsen mellan en potentiell konsument och det 

personliga varumärket. 
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6.2 Teoretiskt bidrag 

Genom att vi utförligt gick igenom tidigare forskning som publicerats gällande det personliga 

varumärket lyckades vi identifiera ett gap. Vi valde att göra en undersökning som baseras på 

konsumenternas perspektiv av det personliga varumärket, dels för att vi ansåg det som en intressant 

synvinkel då mottagarens emotionella upplevelse är av stor betydelse inom marknadsföring men 

även för att detta är något som saknades inom området (Wassberg & Eriksson, 2012). Vi valde att 

fokusera på marknadsföring som sker digitalt och vidare på det specifika området 

självpresentationer. Självpresentationer är något som tidigare studerats på andra plattformar än den 

vi fokuserar på vilket är hemsidor där professionellt yrkesverksamma individer publicerar sin 

självpresentation. Tidigare forskare har alltså lyft fram att ytterligare forskning kring det personliga 

varumärket behövs inom olika digitala sammanhang (Kucharska & Confente, 2017). Med vår studie 

har vi tagit oss an att minska detta teoretiska gap inom forskningen.  

 

Vår studie har till skillnad från tidigare forskning ämnat åt en djupare förståelse vilket har 

möjliggjorts genom applicering av den kvalitativa metoden. Forskare har efterfrågat en bättre 

förståelse för hur det personliga varumärken byggs upp och hanteras på den moderna 

arbetsmarknaden (Gorbatov et al., 2018). Det har även framkommit att det saknas forskning om fler 

dimensioner kring självpresentationer vilket Yang och Brown (2016) som studerat ungdomars 

självpresentation på Facebook noterat. Då emotioner är ett vanligt studerat fenomen inom 

marknadsföringssammanhang gällande erbjudande av tjänster ansåg vi att detta var en intressant 

synvinkel (Blasco-Arcas et al., 2016). Efter att ha undersökt konsumenters emotioner på en djupare 

nivå, anser vi nu lett till en bättre förståelse kring vad som tilltalar kunder samt även hur 

självpresentationer och dess utformning påverkar det personliga varumärket och dess uppfattade 

kvalité.  

 

Denna studie ger således ett teoretiskt bidrag genom att djupgående undersöka konsumenters 

emotioner för det personliga varumärket till följd av de utvalda självpresentationerna vilket är en 

dimension som saknas inom forskningen kring det personliga varumärket. Våra upptäckter 

bekräftar till stor del den befintliga teorin på området och belyser även väsentligheten av att 

förmedla förtroende, engagemang och tillfredsställelse genom självpresentationen för att gynna det 

personliga varumärket och aktivera starten av en affärsrelation. Med vår undersökning som 

fokuserar på potentiella konsumenter öppnar vi upp en djupare och mer specifik förståelse gällande 

deras emotioner och inre tankar samt vad som i det stora hela framkallar positiva associationer 

gentemot det personliga varumärket. 
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6.3 Praktiskt bidrag 

Vad gäller det praktiska bidraget har vår studie även här bidragit till en djupare förståelse för hur 

skriftliga självpresentationer påverkar potentiella konsumenters emotioner gentemot det personliga 

varumärket. Vi bidrar genom denna undersökning med kunskap om huruvida fastighetsmäklare 

samt andra professionellt yrkesverksamma individer kan forma sitt personliga varumärke genom en 

skriftlig självpresentation för att skapa sig en identitet vilket hos potentiella konsumenter genererar 

positiva emotioner. Enskilda individer kan således ta hjälp av denna studie för privat och 

yrkesmässigt bruk. För att förtydliga medför denna studie alltså en förförståelse för huruvida en 

texts utformning och valda upplägg kan komma att uppfattas i form av emotioner hos dess 

mottagare. 

 

Med hjälp av tidigare forskning och vår empiriska studie med tio intervjuer har vi fått samt lämnat 

bidrag med en djupare förståelse för forskningsområdet. Det som konsumenter i allmänhet fastnar 

för när de via digitala kanaler letar efter en lämpad person att anlita i syfte att utföra en tjänst är en 

driven, engagerad och kunnig person. Dessa komponenter inger känslan av förtroende vilket många 

gånger visat sig vara en avgörande faktor. Vad som också framgår i vår studie och är av praktisk 

betydelse är att liknelser mellan det personliga varumärkets självpresentation och potentiella 

kunders bakgrund och intressen resulterar i positiva emotioner hos de potentiella konsumenterna. 

Självklart söker inte alla konsumenter efter samma sak vilket vi även fått skåda under vår empiriska 

studie men dessa nämnda komponenter har i vår undersökning varit återkommande. 

 

För att väcka en nyfikenhet hos konsumenter och på så sätt skapa sig en konkurrensfördel 

rekommenderar vi således att det bör finnas en strategi bakom hur den skriftliga självpresentationen 

utformas. Texten ska först och främst se strukturerad ut för att kunder ska uppleva denna som 

professionell och vidare ta sig an att granska innehållet. Därefter gäller det att texten hålls kort och 

koncis vilket vi i vår undersökning kommit fram till skapar ett större intresse för det personliga 

varumärket samt vad denne person har att erbjuda. Genom att hålla presentationen kort och koncis 

men ändå få med det mest väsentliga har visat sig framkalla denna nyfikenhet samt övriga positiva 

emotioner. Det gäller således att det som väljs ut att ta med i den skriftliga presentationen är väl 

genomtänkt och vi rekommenderar vidare individer att uttrycka sig på ett ödmjukt vis där personen 

får fram sina främsta meriter utan att låta skrytsam. Personen bakom det personliga varumärket ska 

alltså samtidigt få fram att denne är driven, engagerad och helt enkelt skulle göra allt för den 

konsument som väljer att anlita den professionellt yrkesverksamma individen för ett kommande 

samarbete. 
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6.4 Förslag till vidare forskning 

Då denna uppsats endast rymmer tio intervjuer som underlag och inte har som mål att generalisera 

resultaten anser vi att en kvantitativ studie kan vara ett förslag på framtida forskning. Vi menar 

vidare att denna studie kan ses som en grund för vidare forskning där det skulle vara intressant att 

se hur en kvantitativ forskningsdesign där resultaten är möjliga att generalisera skulle se ut vad 

gäller självpresentationer samt emotionerna dessa skapar. Vi har tidigare påpekat att den kvalitativa 

metoden har varit något som efterfrågats men detta har då enbart varit inom området för det 

personliga varumärket och inte specifikt gällande självpresentationer.  

 

Vidare har vi, genom denna studie noterat ett samband mellan potentiella konsumenters emotioner 

och huruvida de känner igen sig och kan relatera till innehållet i den skriftliga självpresentationen. 

Det har visat sig att om de kan relatera till personen gällande dennes egenskaper, intressen m.m. 

skapar detta positiva emotioner då konsumenten får en känsla av att de kommer kunna samarbeta 

ihop på ett bra sätt. Vårt förslag är att vidare forskning skulle undersöka detta på en djupare nivå 

genom en undersökning där konsumenter får börja med att utföra ett personlighetstest för att sedan 

få läsa självpresentationer och se vilka emotioner dessa skapar. Syftet med detta blir vidare att 

undersöka korrelationen mellan konsumentens personlighet samt det som presenteras i 

självpresentationen. Detta för att bekräfta det samband vi redan noterat som är att positiva 

emotioner formas som en följd av att individen kan relatera till personen samt innehållet. 

 

Ytterligare en aspekt vi finner intressant är att på ett djupare plan undersöka de sociala mediernas 

inverkan på konsumenters emotioner gentemot det personliga varumärket. Vi har i denna uppsats 

genom djupgående intervjuer kommit fram till att sociala medier inte är av särskilt stor betydelse 

för det personliga varumärket. Denna aspekt var dock inte något som vi fokuserade på, men trots 

detta har öppna frågor samt den semistrukturerande intervjuformen lett oss fram till denna slutsats. 

Baserat på detta har vi därför som förslag för forskare i framtiden att undersöka denna dimension av 

det personliga varumärket, för att se om det vi kom fram till med hjälp av vår studie kan bekräftas 

på ett bredare plan.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Mail till fastighetsmäklare 

 

Hej!  

  

Jag och min vän Amanda håller just nu på att skriva vår C-uppsats. Vi studerar till 

fastighetsmäklare på Gävle Högskola. Syftet med vår undersökning är att bidra till en djupare 

förståelse för hur skriftliga självpresentationer påverkar potentiella konsumenters emotioner 

gentemot det personliga varumärket. 

  

Med självpresentation menar vi den personliga beskrivningen som hittas på företagets hemsida. 

Efter att ha gått igenom ett 100 tal olika presentationer från mäklare har vi bland annat valt ut din 

beskrivning att visa för våra intervjupersoner vilka är bostadsägare. (Antalet fastighetsmäklare 

kommer att vara 5-10st) 

  

Av etiska skäl vill vi fråga om vi har ditt godkännande att göra detta? Det vi gör är att enbart 

kopiera ut texten, utan bild från din presentation. För att göra dig anonym ändrar vi ditt namn samt 

orten du arbetar på. Självklart får du ta del av resultatet av studien längre fram om så önskas. 

  

Med vänlig hälsning, Rebecca Enblom och Amanda Pettersson 

 

Bilaga 2 

Information om studiens syfte 

Hej! 

  

Kul att du vill ställa upp på en intervju. Vi är tacksamma! 

Här kommer lite mer information om vad studien handlar om. Vi vill undersöka fastighetsmäklares 

självpresentationer som finns i text på företagets hemsida där de är verksamma. Vi fokuserar på 

detta och det personliga varumärket som denna presentation skapar. Med sex stycken 

självpresentationer som underlag vill vi ställa frågor om vad dessa väcker för känslor hos dig som 

mottagare. 
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Syftet med studien lyder därmed "Syftet med denna studie är att bidra till en djupare förståelse för 

hur skriftliga självpresentationer påverkar potentiella konsumenters emotioner gentemot det 

personliga varumärket." 

  

Vänliga hälsningar, Rebecca Enblom och Amanda Pettersson 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Äger du en bostad idag? Om ja, var? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

➢ Vi kommer under denna intervju att visa dig sex olika självpresentationer av 

fastighetsmäklare som finns publicerade på företagets hemsida där de är verksamma. 

Vilka vi har frågor kopplade till. 

 

➢ Vi vill informera dig om att du kommer vara anonym inför denna studie. Ditt kön, ålder 

och vart du äger din bostad kommer att finnas med i studien men inte ditt namn. Detta 

gör att dina svar aldrig kommer kunna gå att kopplas till dig som person, vi vill att du 

ska känna dig fri att svara och uttrycka dig precis som du känner. 

 

➢ Nu kommer vi att visa dig den första självpresentationen. Läs denna i lugn och ro. 

 

Självpresentation 1. 

1. Berätta om ditt första intryck av mäklaren utifrån denna beskrivning av sig själv. 

2. Vilka egenskaper förknippar du med denne person efter att ha läst presentationen? 

3. Hur känner du för denna person utifrån det du precis läst? 

4. Hur ställer du dig till att anställa denna mäklare inför en kommande försäljning av din bostad? 

 

Självpresentation 2. 

1. Berätta om ditt första intryck av mäklaren utifrån denna beskrivning av sig själv. 

2. Vilka egenskaper förknippar du med denne person efter att ha läst presentationen? 

3. Hur känner du för denna person utifrån det du precis läst? 
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4. Hur ställer du dig till att anställa denna mäklare inför en kommande försäljning av din bostad? 

 

Självpresentation 3. 

1. Berätta om ditt första intryck av mäklaren utifrån denna beskrivning av sig själv. 

2. Vilka egenskaper förknippar du med denne person efter att ha läst presentationen? 

3. Hur känner du för denna person utifrån det du precis läst? 

4. Hur ställer du dig till att anställa denna mäklare inför en kommande försäljning av din bostad? 

 

Självpresentation 4. 

1. Berätta om ditt första intryck av mäklaren utifrån denna beskrivning av sig själv. 

2. Vilka egenskaper förknippar du med denne person efter att ha läst presentationen? 

3. Hur känner du för denna person utifrån det du precis läst? 

4. Hur ställer du dig till att anställa denna mäklare inför en kommande försäljning av din bostad? 

 

Självpresentation 5. 

1. Berätta om ditt första intryck av mäklaren utifrån denna beskrivning av sig själv. 

2. Vilka egenskaper förknippar du med denne person efter att ha läst presentationen? 

3. Hur känner du för denna person utifrån det du precis läst? 

4. Hur ställer du dig till att anställa denna mäklare inför en kommande försäljning av din bostad? 

 

Självpresentation 6. 

1. Berätta om ditt första intryck av mäklaren utifrån denna beskrivning av sig själv. 

2. Vilka egenskaper förknippar du med denne person efter att ha läst presentationen? 

3. Hur känner du för denna person utifrån det du precis läst? 

4. Hur ställer du dig till att anställa denna mäklare inför en kommande försäljning av din bostad? 

 

➢ Innan vi är färdiga med intervjun har vi fyra avslutande frågor vilka berör det vi precis 

har pratat om. Dessa är däremot inte kopplade till en specifik självpresentation. 

 

1. Hur skulle du använda dig av digitala kanaler (t.ex. hemsidor och sociala medier) för att jämföra 

och hitta en fastighetsmäklare för dig? 

2. Hur viktiga anser du att dessa marknadsföringskanaler är för en mäklares personliga varumärke? 

3. Vilka egenskaper är viktiga för dig vid valet av en mäklare? 

 

4. Vad innebär ett personligt varumärke för dig? 
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Bilaga 4 

Självpresentationer 

 

Självpresentation 1. 

- Täbys mest rekommenderade fastighetsmäklare 

- Täbys mest anlitade fastighetsmäklare 

- En av Stockholms läns mest rekommenderade fastighetsmäklare 

- Högsta betyg i kundnöjdhet 

  

Med stark målsträvan, stort engagemang och personliga kundrelationer ger jag allt för att din 

bostadsaffär blir den bästa möjliga. Tack vare många år som ishockeyspelare på högsta elitnivå vet 

jag att resultat inte är något man får, det kräver strategi, struktur samt ett hårt och målinriktat arbete.  

  

Mitt personliga mål med varje uppdrag är att leverera högsta möjliga kvalité i alla de olika delarna 

av processen. Detta för att inte bara uppnå mina säljare och köpares högt ställda förväntningar, utan 

att överträffa dem. 

  

Med mig som fastighetsmäklare kommer ni att få en driven, personlig och nytänkande mäklare som 

alltid sätter mina kunders trygghet och målbild i största fokus. 

Att jag verkar i mina hemtrakter Täby och Danderyd ger mig fördelen av ett stort kontaktnät samt 

lokalkännedom om dess olika områden, förbindelser, skolor samt även ett och annat smultronställe. 

  

När ni som nöjda kunder rekommenderar mig vidare till vänner och familj, först då har jag lyckats! 

  

Varmt välkommen att kontakta mig för ett kostnadsfritt möte! 

  

Med vänligaste hälsning, Max 

 

Självpresentation 2. 

Ditt personliga recept till ett lyckat bostadsbyte! 

Hej! 

 

Klingar höga slutpriser, tillgänglighet och skyhög servicenivå bra i dina öron? Perfekt, för då har du 

hittat rätt mäklare. Jag drivs av att arbeta med människor och att underlätta din vardag. Vid en 
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bostadsförsäljning så är det av yttersta vikt att du har en engagerad och driven mäklare som inte ger 

upp i första taget. 

 

Jag lägger extremt stor vikt vid rak kommunikation, tillgänglighet och att hålla min kunder 

uppdaterade under hela förmedlingsprocessen - en av fler viktiga grundpelare för att lyckas som 

fastighetsmäklare och inte minst för att skapa en bra kundkrets med nöjda kunder. Mitt slutliga mål 

är alltid att genomföra en optimal affär, bli rekommenderad vidare för nya försäljningar och att få 

dig att skratta hela vägen till banken. 

 

”Lagom” finns inte i min vokabulär och jag strävar alltid efter att överträffa mina egna och mina 

uppdragsgivares mål. Mäklaryrket är för mig en livsstil och jag skulle inte byta ut den mot något 

annat. 

 

Vem är jag då? – Henning var namnet och är uppvuxen och bosatt norr om Stockholm, Täby och 

Danderyd för att vara exakt, områden inom vilka jag har svart bälte för övrigt. Jag har alltid arbetat 

inom service och försäljning vilket tillsammans med mitt förflutna på handbollsplanen i Täby HK 

har bidragit till min tävlingsinstinkt och hunger efter goda resultat! 

 

Om du skall sälja din bostad, vill prata bostadsmarknad eller är intresserad av en kostnadsfri 

värdering över en kopp kaffe så tveka inte att slå mig en signal! 

 

Allt gott, 

Med vänliga hälsningar, 

Henning Andersson 

 

Självpresentation 3. 

Sebastian är uppväxt i Täby och har god kännedom om området. Sebastian har flera års erfarenhet 

från att ha jobbat i bank. Sebastian har även en magister i ekonomi. Kombinationen att vara uppväxt 

i Täby och Sebastians intresse för ekonomi bidrar när han hjälper sina köpare och säljare. Sebastian 

anser att Täby är ett spännande område eftersom att kommunen växer så att det knakar. Täby 

erbjuder mycket naturområden och även härlig shopping. Sebastian gillar att hjälpa människor att 

hitta sitt drömboende, bostadsaffären är oftast den största affären som en person kan göra. Som 

mäklare är Sebastian engagerad, hängiven och serviceinriktad. Det är viktigt att kunderna hittar det 

rätta boendet! 
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Självpresentation 4. 

Evelina Rasmusson nyckelord är noggrannhet, trygghet och nöjda kunder. Hon har sedan hon blev 

registrerad Fastighetsmäklare tagit sig an många olika typer av försäljningsprocesser och alltid givit 

det lilla extra för den unika affären. Evelina har en stor förståelse för säljarens otroligt stora affär. 

Med trygghet och ett förtroendeingivande arbete leder Evelina er fram i processen och håller högsta 

kvalitet. Med sitt norrländska lugn tar hon sig an förmedlingsuppdrag för att överträffa 

förväntningar. Evelina bor idag i söderort men har större delen av familj och släkt i Täby/ 

Danderyd. 

 

Självpresentation 5. 

- UTMÄRKELSEN NÖJDAST KUNDER 2018 

 

Jag har jobbat i branschen i 3 år och fick min registrering sommaren 2017. Dålig timing är nog det 

första man tänker med tanke på att vi under hösten 17 hade en av de största kriserna på 

bostadsmarknaden någonsin med ett prisras upp till 15 %. De flesta mäklare visste inte vilket ben 

dem skulle stå på överhuvudtaget, hur skulle man få ihop affärerna nu? 

 

Idag kan man säga att detta var det absolut bästa som kunde hända för min egen del yrkesmässigt. 

Jag är idag en av de mäklare som omsätter allra högst på företaget och dessutom har jag fått 

utmärkelsen ”Nöjdast kunder”. Jag är extremt engagerad i alla mina uppdrag jag tar mig an, jag 

jobbar detaljerat steg för steg och lämnar ingenting åt slumpen. 

Jag har fått gå den hårda skolan och detta har gjort mig till en av de starkaste fastighetsmäklarna 

med högsta möjliga kvalité på försäljningarna dessutom, vilket jag anser är det viktigaste i 

slutändan – att du som kund är så nöjd som det bara går. 

 

Självpresentation 6. 

”Jag har alltid en unik strategi och plan.” 

 

Som specialist på Täby sedan många år tillbaka gillar jag att prata om Täbys små smultronställen, 

grannföreningarna och din förening. Jag är mån om våra intressenter; vilket gör att de får förtroende 

och trygghet hos mig, som resulterar i ett högre bud. Som en utav de bäst säljande mäklarna i 

kedjan har jag lyckats nå flera rekord i Täby och har god kontakt med de kunder som söker i 

området. Jag har alltid en unik strategi och plan för just din försäljning med smarta genomtänka 

idéer för att förträffa både era och mina förväntningar. När jag är ledig påtar jag gärna i min 
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pallkrage, målar med akvarell eller testar att laga nya maträtter. Kontakta mig i god tid inför din 

försäljning! 
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