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ABSTRACT 

 

Titel: Fastighetsmäklarens personliga varumärke – JAG AB  

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Anna Wassberg & Evelina Eriksson  

Handledare: Per-Arne Wikström 

Datum: 2012 Juni  

 

Syfte: Då en fastighetsmäklares framgång till största del består i hur väl denne sköter 

sina kundkontakter är det viktigt att det budskapet som sänds ut stämmer överens med 

kundens faktiska upplevelse. Eftersom det är fastighetsmäklaren som i första hand 

kommer i kontakt med kunden och inte företaget, är det fastighetsmäklarens personliga 

varumärke som har störst betydelse för om det blir en affär eller inte. Detta är 

anledningen till att studien har genomförts, där syftet är att ta reda på vad ett personligt 

varumärke är och hur man kan använda sig av det i jobbet som fastighetsmäklare.  

 

Metod: Studien baseras på litteratur, vetenskapliga artiklar och intervjuer som alla 

analyserats och redovisats i denna kvalitativa studie.   

 

Resultat & slutsats: Genom studien har det framkommit att alla har ett personligt 

varumärke som måste förvaltas. Samt att ryktet är en av de avgörande faktorerna för om 

man lyckas med det eller inte. Det har även framkommit att den bild som förmedlas till 

kunderna måste stämma överens med hur kunderna uppfattar fastighetsmäklaren. När 

man använder sig av det personliga varumärket leder det till att man kan urskilja sig 

från sina konkurrenter.  

 

Förslag till fortsattforskning: Då det personliga varumärket är ett brett område, finns 

det flera områden som vi inte har behandlat i denna studie. Under studiens gång 

uppkom tankar kring att göra en studie kring personligt varumärke ur kundernas 

perspektiv.  

 

Uppsatsens bidrag: Genom denna studie har det belysts hur viktigt det är för en 

fastighetsmäklare att använda sig av sitt personliga varumärke.  

 

Nyckelord: Personligt varumärke, Varumärken, Fastighetsmäklare, Förtroende och 

Personliga egenskaper 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT  

 

Title: Real estate agents personal brand  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Anna Wassberg & Evelina Eriksson   

Supervisor: Per-Arne Wikström 

Date: 2012 June 

 

Aim: As a real estate agents success in the largest part is in how well it manages its 

customer, it is important that the message being sent out are consistent with the actual 

experience. Then there is the real estate agent who primarily come in contact with the 

client and not the company, it is the estate agent's personal brand that have the greatest 

impact on whether it becomes a business or not. That is why the study was conducted, 

where the objective is to find out what a personal brand is and how to use it for work as 

an estate agent. 

 

Method: The study is based on literature, scientific article and interviews that all 

analyzed and reported in this report. 

 

Result & Conclusions: The study has revealed that everyone has a personal brand that 

must be managed. And that reputation is one of the key determinants of whether you 

succeed or not. It has also emerged that the image you wish to convey to customers 

must be consistent with how customers perceive real estate agent. When the use of the 

personal brand, it follows that one can distinguish themselves from their competitors. 

 

Suggestions for future research: As a personal brand is a wide area, there are many 

areas that we have not treated in this study. During the study raised ideas about doing a 

study of the personal brand from the customer perspective. 

 

Contribution of the thesis: By this study it has been highlighted how important it is for 

a real estate agent to use their personal brand. 

 

Key words: Personal Brand, Brand, Real estate agent, Confidence and Personal 

characteristics
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1 Inledning 

Första kapitlet i denna studie presenterar inledningsvis bakgrunden till 

undersökningsområdet för att vidare behandla studiens huvudproblem. I dispositionen 

framgår det hur studien är uppbyggd.   

1.1 Bakgrund 

Hur framgångsrik en fastighetsmäklare blir beror till största del av hur väl han eller hon sköter 

sina kundkontakter. Om kunden har en bra bild av det företag som fastighetsmäklaren arbetar 

på, är detta en fördel då han eller hon redan innan är positivt inställd.  

 

En fastighetsmäklare måste ta alla chanser för att fånga en kunds uppmärksamhet. För att 

klara av det krävs det att företaget och fastighetsmäklaren har någonting extra att erbjuda 

kunden. Dagens kunder blir fyllda med olika budskap, därför gäller det för fastighetsmäklaren 

att använda sig av en så kallad marknadskommunikation. Marknadskommunikation innebär 

att samma budskap kommuniceras i olika medier ett flertal gånger. Det är viktigt att det 

budskap som sänds ut stämmer överens med kundens faktiska upplevelse. Genom den reklam 

som ett fastighetsmäklarföretag sänder ut vill de bilda en så positiv bild av företaget som 

möjligt, detta för att kunden ska känna sig lockad att bjuda hem fastighetsmäklaren. Det är 

dock viktigt att tänka på att reklam aldrig kan skapa mer än en förväntan om vad tjänsten 

innebär, detta då det först är efter avslutad affär som kunden kan tala om hur tjänsten 

upplevdes. Den mäktigaste typen av kommunikationsverktyg är ”word of mounth”, vilket 

handlar om rekommendationer. En fastighetsmäklare som är riktigt bra kan i stort sett 

överleva enbart på sina rekommendationer. 

 

Vem vi är, vad vi tycker, vad vi gör och varför vi gör det är frågor som ska kunna besvaras 

genom företagets varumärkesplattform. Varumärkesplattformen ska vara utgångspunkten för 

företagets all kommunikation och man ska genom den kunna utläsa företagets värdegrund. En 

viktig del i att kunna förmedla företroende är att medarbetarna vet vilka värden som de ska 

förmedla och hur dessa värden hänger ihop med den vision, mission och strategi företaget har. 

Detta är viktigt för att kunden ska känna att de möter samma företag som företagets reklam 

förmedlar. 

 

Det är inte bara företagets varumärke som kommuniceras i mötet med kunden utan även 

fastighetsmäklarens personliga varumärke. Detta hänger ihop med att det är 
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fastighetsmäklaren och inte enbart företaget som kunden ska välja. Det är därför viktigt att 

fastighetsmäklaren ställer sig frågorna: Vem är jag? Vad vill jag? Vad står jag för? I 

fastighetsmäklarens arbete ingår det även att vara kunnig, påläst och ha vetskapen om hur han 

eller hon säljer sig själv och sin tjänst. Desto tydligare detta budskap är ju lättare är det att 

inge och skapa ett förtroende. Som fastighetsmäklare bör man också tänka på att man alltid är 

fastighetsmäklare, då man aldrig vet vart eller när man träffar sin nästa kund.  

 

Förmågan att förstå andra människors känslor och kunna sätta sig in i andra personers 

situationer handlar om förmågan att känna empati, vilket är en viktigt bit i arbetet med 

kundrelationer. För att kunna känna empati är det viktigt att man är trygg i sig själv, det vill 

säga, att man har en god självkänsla. God självkänsla visar sig i form av att personen har en 

inre utstrålning vilket uppfattas genom en persons kroppshållning, handslag och ögonkontakt. 

Detta leder till en känsla av trygghet vilket hjälper till att skapa ett förtroende. En 

fastighetsmäklare som känner empati och som har en god självkänsla har lättare att förstå 

varför en kund beter sig på ett visst sätt. Det gör att fastighetsmäklaren kan hålla sig neutral 

och inte ta åt sig personligen för kundens agerande.  

 

Att låta både säljaren och köparen utvärdera fastighetsmäklarens arbete leder till att 

fastighetsmäklaren utvecklas samtidigt som han eller hon kan säkerställa att kunden är nöjd 

eller rentav gottgöra en missnöjd kund. Genom detta kan man förhindra att kunden pratar illa 

om fastighetsmäklaren eller om företaget. Genom att fastighetsmäklare bjuder in sina gamla 

kunder till föreläsningar, temakvällar eller liknande saker kan fastighetsmäklaren stanna i 

kundens medvetande under en längre tid, under förutsättningen att kunden känner sig nöjd 

med fastighetsmäklarens arbete. Detta kan leda till att kunden rekommenderar 

fastighetsmäklaren vidare till sina bekanta (Jingryd och Segergren, 2010). 

 

Det blir allt fler fastighetsmäklare på marknaden och konkurrensen hårdnar (Jingryd och 

Segergren, 2010). Enligt fastighetsmäklarnämndens statistik var antalet registrerade 

fastighetsmäklare per den 31 december 2011, 6770 stycken. Under de senaste fem åren har 

antalet registrerade fastighetsmäklare ökat med 862 stycken. Går man tio år tillbaka i tiden har 

antalet registrerade fastighetsmäklare ökat med hela 2254 stycken 

(fastighetsmaklarnamnden.se, 2012).  
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I fastighetsmäklarbranschen som i så många liknande branscher är det inte bara företagets 

varumärke som kunderna kommer i kontakt med utan även det varumärke som den anställde, 

fastighetsmäklaren sänder ut, det vill säga, hans eller hennes personliga varumärke. Då det i 

slutändan är den enskilde fastighetsmäklaren kunden väljer, är det otroligt viktigt att alla 

fastighetsmäklare arbetar med och vårdar sitt personliga varumärke (Jingryd och Segergren, 

2010). 

 

Vår studie vänder sig till de som vill skapa sig ett starkt personligt varumärke.   

1.2 Problemformulering 

Vår problemformulering uppkom när vi började diskutera vår framtida fastighetsmäklarkarriär 

och kom att tänka på hur vi själva vill bli uppfattade av våra kommande kunder. Vi kom fram 

till att vi ville ta reda på hur man kan använda sig av ett personligt varumärke. I denna studie 

kommer vi därför att utgå från huvudfrågan ”Hur kan en fastighetsmäklare använda sig av ett 

personligt varumärke?” En jämförelse kommer göras mellan hur företag bygger upp sitt 

varumärke och hur man som fastighetsmäklare kan använda sig av sitt personliga varumärke.  

 

Huvudfråga; 

- Hur kan en fastighetsmäklare använda sig av ett personligt varumärke? 

1.3 Syfte 

Syftet är att ta reda på vad ett personligt varumärke är och hur fastighetsmäklaren kan 

använda sig av detta i sitt arbete. 
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1.4 Disposition 
Vi har valt att dela in vår studie i sex huvudrubriker för att ge en överblick över studien samt 

för att underlätta läsningen. Den första rubriken, Inledning, syftar till att presentera 

bakgrunden till undersökningsområdet för att vidare behandla studiens huvudproblem.  

Den andra rubriken, Metod, beskriver de utgångspunkter, tillämpningar och tillvägagångssätt 

som vi valt att göra inför studiens undersökning samt de källor och material som använts.  

Den tredje rubriken, Teori, här beskrivs relevant forskning och relevanta teorier inom 

varumärke och personligt varumärke, som sedan kommer att fungera som stöd för studiens 

analys och sammanfattande slutsatser. Under den fjärde rubriken, Empirin, presenteras och 

redovisas resultaten från det insamlade empiriska materialet. Empirin är insamlad via ett antal 

intervjuer. Under den femte rubriken, Analys, genomförs en analys kopplat till det insamlade 

materialet från teorin och empirin. Under den sjätte och sista rubriken, Reflektion och 

slutsats, kommer studiens problemformulering att besvaras utifrån den redan behandlade 

teorin, empirin och analysen av materialet samt våra egna funderingar, tankar och slutsatser. 

Under denna rubrik finns även förslag på vidare forskning inom ämnet.  
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs de utgångspunkter, tillämpningar och tillvägagångssätt som denna 

studie utgått ifrån för att beskriva hur man som fastighetsmäklare kan använda sig av ett 

personligt varumärke för att lyckas inom branschen. Samt de källor och material som 

använts. 

2.1 Val av ämne 

Från början hade vi många olika alternativ och tankar kring vad vi skulle skriva om och kom 

fram till att vi vill rikta in oss på någonting som vi kan ha användning för i vår framtida 

karriär som fastighetsmäklare. Då det blir allt fler fastighetsmäklare på marknaden gör det att 

konkurrensen hårdnar (Jingryd och Segergren, 2010). Därför bestämde vi oss för att ta reda på 

om man med hjälp av att man tänker på sitt personliga varumärke kan få en mer framgångsrik 

karriär, än de som inte gör det.  

2.2 Tillvägagångssätt 

Hur vi har gått tillväga i denna studie framgår av punkterna nedan. I dessa punkter motiverar 

vi även varför vi valt att använda oss av respektive metoder.  

2.3 Vetenskaplig ansats  

Man talar ofta om två vetenskapliga huvudinriktningar, positivism och hermeneutik inom de 

vetenskapliga ansatserna. Positivisterna tror på absolut kunskap, med det menas att man tar 

bort allt man redan tror sig veta men som man inte har belägg för. Detta leder till att man får 

en huvudsaklig säker kunskap. Enligt positivismen ska man inte ägna sig åt lösa spekulationer 

utan kritiskt undersöka och stödja sig på fakta som anses trovärdig. Den trovärdiga faktan 

analyseras för att man därefter ska kunna dra slutsatser (Thurén, 2009). Till skillnad från 

positivismen handlar hermeneutiken om att skapa förståelse. Att skapa förståelse innebär att 

man först måste förstå helheten för att sedan kunna förstå de olika delarna (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011).  Vi har till stor del använt oss av hermeneutikens tankesätt, då vi 

avsåg att skapa en förståelse för hur man kan använda sig av det personliga varumärket i sin 

yrkeskarriär. Samtidigt är den fakta vi använt oss av trovärdig vilket gjort att vi kunnat 

analysera och dragit slutsatser, detta ledde även in oss på det positivistiska tankesättet.  

 

För att beskriva verkligheten finns två olika angreppssätt, vilka är deduktiv och induktiv. I 

den deduktiva ansatsen utgår man från redan befintliga teorier och begrepp för att sedan samla 

in information från verkligheten. Fördelen med denna ansats är att man först skaffar sig en 

bild av tidigare forskning för att sedan studera om det stämmer överens med verkligheten. Det 
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vill säga, man går från teori till empiri. Till skillnad från den deduktiva ansatsen utgår man i 

den induktiva ansatsen ifrån empirin till teorin, det vill säga först samlar information om 

verkligheten, vilket man sedan analyserar för att komma fram till sina teorier. Fördelen med 

denna typ av ansats är att forskaren inte blir begränsad i sin insamling av information 

(Jacobsen, 2002). I vår studie har vi använt oss av ett deduktivt angreppssätt, då vi har utgått 

från teori till empiri. Detta har vi gjort genom att först läsa relevant litteratur för att sedan 

kunna göra en jämförelse med hur det stämmer överens med verkligheten. Vi valde detta 

angreppssätt då vi först ville se vad som fanns skrivet inom ämnet samt bli mer insatta. Detta 

för att vi ville få ut så mycket relevant information som möjligt av intervjuerna.      

 

Det finns dock en nackdel med denna typ av angreppssätt då det kan tendera till att forskaren 

blir begränsad i sin informationssökning. Detta då han letar information som passar till de 

teorier han redan har (Jacobsen, 2002). Trots detta valde vi ändå att använda oss av en 

deduktiv ansats då vi ansåg att detta passar bäst i vår studie, men även för att vi först ville bli 

mer insatta i ämnet innan vi påbörjade vår studie. 

2.4 Vetenskaplig metod 

Med denna studie har vi tagit reda på hur man som fastighetsmäklare kan använda sig av ett 

personligt varumärke. Då vi ville veta hur man kan använda sig av ett personligt varumärke 

valde vi en kvalitativ metod som utgångspunkt. Detta för att man i en kvantitativ metod avser 

att mäta den data som fås fram genom att man arbetar med numeriska uppgifter, vilket inte 

var vårt syfte utan vi ville istället eftersträva en djupare förståelse, vilket fås genom en 

kvalitativ studie (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Genom att vi har använt oss av en 

kvalitativ metod har vi fått en djupare och mer detaljerad förståelse för hur man använder sig 

av ett personligt varumärke och hur man kan använda sig av det i praktiken.  

2.5 Datainsamling 

Vi har byggt denna studie på tidigare forskning inom områdena varumärken och personliga 

varumärken. I studien har vi använt oss av vetenskapliga artiklar, vilka vi hittade genom att 

söka i databaserna Academic Search Elite, Discovery, Emerald och Google Scholar. För att 

hitta lämplig litteratur till vår studie använde vi oss av Gävle stads-/högskolebibliotek, Örebro 

stadsbibliotek samt egen kurslitteratur i form av Sveriges Rikes Lag, metodkursböcker samt 

fastighetsförmedlingsböcker. Sökorden som vi främst använde oss av i våra sökningar var 

varumärke, personligt varumärke, personal brand, marknadsföring och fastighetsmäklare. 

Dessa sökord kombinerade vi även med varandra för att få en bättre litteratursökning. Redan 
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insamlade uppgifter kallas sekundär data vilket innebär att den information som erhållits från 

litteraturen inte enbart är insamlat för detta ändamål (Jacobsen, 2002). Anledningen till att vi 

har använt oss av sekundär data är för att vi ville hitta modeller och teorier som vi kunde 

använda oss av i vår studie av verkligheten för att sedan jämföra detta i vår analys. 

Vi har valt att ta med historien för att introducera läsaren till hur ett varumärke och ett 

personligt varumärke kom till. Historien är inte till för att analyseras tillsammans med empirin 

utan för att introducera läsaren till ämnet. Vi har även valt att ha med ett stycke gällande 

marknadsföring. Då ett personligt varumärke innefattar en mängd olika områden har vi valt 

att inte lägga så stor vikt om detta i vår studie. Men vi kände ändå att det var relevant att ta 

med för att ge läsaren en bredare bild av det personliga varumärket.  

 

När man går direkt från den primära informationskällan det vill säga när man samlar in 

upplysningar för första gången från personer eller grupper av personer kallas det primär data. 

En av de vanligaste metoderna av primärdata är intervju men även observation och 

frågeformulär (Jacobsen, 2002). Då vi ville veta hur fastighetsmäklarna arbetar med sitt 

personliga varumärke valde vi att göra intervjuer med två coacher och med ett antal utvalda 

fastighetsmäklare. Vi ansåg att intervjua var den metod som vi skulle få ut mest kvalitativ 

information från för att få en klarare bild av verkligheten.  

 

Vi använde oss av personliga intervjuer i intervjuerna med karriärcoachen David Tivemark 

och säljcoachen Per Lange. Anledningen till att vi valde dessa personer var för att de har 

koppling till fastighetsmäklarbranschen samt för att de är specialiserade inom sina 

coachområden. För att få kvalité och för att få ut så mycket som möjlighet av intervjuerna 

valde vi att spela in dem. (Gillham, 2008) 

I litteraturen fann vi att det var viktigt att man alltid presterar på topp och att man ska 

fokusera på sina styrkor istället för på sina svagheter (Frykman & Sandin, 2011). För att se 

om den teori vi fått fram via litteraturen stämde överens med verkligheten valde vi att 

intervjua Tivemark då han genom sitt arbete träffar individer som både lyckas och misslyckas 

inom sina respektive karriärer. En viktig del i en fastighetsmäklares vardag är försäljning 

(Jingryd och Segergren, 2010), därför valde vi att intervjua säljcoach Lange.  

För att få en djupare studie valde vi även att intervjua ett antal fastighetsmäklare för att se om 

dessa arbetar och tänker på deras personliga varumärke. Intervjuerna med fastighetsmäklarna 
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gjorde vi via e-post då vi ansåg att det var ett bra och tillförlitligt sätt för att få kvalité samt få 

ut mycket information. E-post intervjuerna passade även fastighetsmäklarna bra då de flesta 

var upptagna och inte hade tid att träffas. 

Vi valde att använda oss av både sekundärdata och primärdata då författaren till boken ”Vad, 

hur och varför?” (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011) anser att det är idealiskt, då 

metoderna kan stödja varandra vilket leder till att det resultat man kommer fram till blir mer 

hållbart. 

2.6 Urval 

Vi har i vår studie valt att inte avgränsa oss till något specifikt område, företag eller kontor då 

vi vill få en bild av hur fastighetsmäklarna i Sverige förhåller sig till det personliga 

varumärket.  

 

Då vi varken hade tid eller resurs att intervjua alla registrerade fastighetsmäklare i Sverige, 

gjorde vi ett urval. För att få fram våra respondenter valde vi att göra ett slumpmässigt urval. 

Vi valde ut ett antal fastighetsmäklare vilka vi ringde upp och frågade om de ville medverka i 

vår studie. En del av fastighetsmäklarna ville vara anonyma och därför har vi valt att varken 

namnge någon av fastighetsmäklarna eller deras företag. Det enda kriteriet vi hade med i vårt 

urval var att vi ville ha en jämn könsfördelning. I och med detta fick vi fram ett representativt 

urval (Trost, 2007).  Respondenterna som vi till slut fick möjlighet att intervjua via e-post 

bestod av åtta stycken registrerade fastighetsmäklare som alla är verksamma runt om i 

Sverige. Genom vårt slumpmässiga urval fick vi en spridning från Gävle i norr till Göteborg i 

söder. Urvalet resulterade även i en spridning mellan de olika verksamma 

fastighetsmäklarföretagen i branschen. 

2.7 Intervjumetod 

Med karriärcoachen och säljcoachen valde vi att ha personliga intervjuer ansikte mot ansikte, 

detta på grund av att vi ville få till en diskussion kring ämnet. I intervjuerna valde vi att ställa 

samma frågor till båda coacherna samt att använda oss av öppna frågeformuleringar. Detta 

gjorde även att vi fick chansen att ställa följdfrågor om vi ansåg att vi inte fått alla frågor 

besvarade samtidigt som vi kunde säkerställa att intervjuerna blev så likvärdiga som möjligt. 

Denna typ av intervjumetod kallas för den halvstrukturerade intervjun (Gillham, 2008).  
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När det gäller intervjuerna med fastighetsmäklarna valde vi att göra de via e-post på grund av 

att fastighetsmäklarna hade svårt att få tid till att träffas samt att vi själva inte hade möjlighet 

att åka runt till alla. Bill Gillham som skrivit boken ”Forskningsintervjun” (2008) hävdar även 

han att det är en bra anledning till att använda sig av en e-postintervju. En annan fördel av att 

använda sig av e-postintervju är att intervjumaterialet inte behöver transkriberas vilket spar 

tid, vilket även vi såg som en fördel. Nackdelen med e-postintervju är dock att människor har 

lättare att uttrycka sig i tal än i skrift (Gillham, 2008). Vi ansåg att fördelarna övervägde 

nackdelarna vilket gjorde att vi valde denna typ av intervju. Vi använde oss av en strukturerad 

intervju med en öppen frågeformulering trots att man ofta använder sig av slutna frågar i en 

sådan typ av intervju (Gillham, 2008). Anledningen till detta var att fastighetsmäklarna 

arbetar på olika sätt, vilket gjorde att vi kände att det var nödvändigt att använda oss av öppna 

frågor för att få en bra kvalité på svaren.  

 

Det finns även en intervjumetod, vilken vi inte använt oss av, som kallas för den 

ostrukturerade intervjun. I denna intervjumetod är det intervjupersonen som leder och 

bestämmer strukturen på intervjun. En ostrukturerad intervju används främst i början av en 

forskningsstudien då forskaren inte är insatt i ämnet och inte riktigt vet vad hon eller han vill 

få reda på. (Gillham, 2008). Vi ansåg att den strukturerade- och den halvstrukturerade 

intervjun passade vår studie bättre, därför valde vi att inte använda oss av den ostrukturerade 

intervjun.  

2.8 Genomförande 

I vår studie valde vi att utgå från två teorier, den ena inom varumärkesuppbyggnad och den 

andra inom personlig varumärkesuppbyggnad.  

 

Melins (1999) varumärkesplattform behandlar varumärkesuppbyggnad för ett varumärke. 

Varumärkesplattform är uppbyggd i sex olika steg där varje steg i processen är en viktig del i 

uppbyggandet av ett starkt varumärke. Denna valde vi att ha med i vår studie då vi ville ta 

reda på om man kunde applicera denna typ av plattform på det personliga varumärket.  

 

Då vi även ville ha med en teori som behandlar det personliga varumärket valde vi att ta med 

Gad´s (2000) teori Brand Mind Space. Teorin består av fyra stycken olika dimensioner vilka 

är den funktionella-, sociala-, mentala- och den spirituella dimensionen och bygger på att det 

bara är i människans sinne som ett varumärke existerar. Alla dessa dimensioner är lika viktiga 
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i byggandet av ett personligt varumärke och syftar till att beskriva hur en person uppfattas i 

andras ögon (Gad, 2000).  

 

Efter det att vi hittat relevant litteratur har vi gjort intervjuer med åtta stycken verksamma 

fastighetsmäklare. Detta för att se om fastighetsmäklarna tänker på och arbetar med sitt 

personliga varumärke, men även för att se om teorin stämmer överens med verkligheten. När 

vi gjort urvalet för att få fram de åtta fastighetsmäklarna som vi slutligen intervjuade fick vi 

fram att dessa kommer från sju olika orter samt från fyra olika företag runt om i landet. Till 

varje E-postintervju skickade vi med ett missivbrev vilket är ett slags följebrev till 

frågeformuläret. Tanken med missivbrevet är att väcka intresse hos respondenterna för att 

dessa ska motiveras att besvara frågeformuläret (Trost, 2007). I missivbrevet förklarade vi 

kort vad vår studie handlade om och även vad som förväntades av de svarande. Frågorna till 

intervjuerna utarbetades från den teori som vi har med i studien, detta för att kunna göra en 

jämförelse mellan teori och empiri.  

 

Coacherna valdes efter det att vi kommit i kontakt med dem under vår studietid på Högskolan 

i Gävle. Vi ansåg att de kunde ge oss bra svar på våra frågor, då de är bra insatta i 

fastighetsmäklarbranschen samt specialiserade inom sina coachområden.  Vår första kontakt 

med coacherna var via e-post, där vi presenterade oss själva samt förklarade vad studien 

skulle komma att handla om. Vi fick positiv respons från de båda och bokade därefter in 

möten samt skickade i förväg ut intervjufrågorna då detta var ett önskemål från våra 

respondenter. 

 

Efter att vi hade haft de personliga intervjuerna transkriberade vi materialet. Tillsammans med 

de transkriberade intervjuerna med coacherna och e-postintervjuerna med fastighetsmäklarna 

utarbetade vi vår empir. Då vi ansåg att vissa svar inte var relevanta till vår studie valde vi att 

inte ha med dessa.  

 

När teorin och empirin var klar jämförde vi dessa i vår analys för att se om teorin stämmer 

överens med verkligheten. 

2.9 Tillförlitlighet 

För att bli mer insatta i ämnet läste vi i början av vår studie mycket litteratur för att få en 

djupare inblick i ämnet samt för att kunna hitta jämförbara teorier. Detta gjorde att det blev 
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lättare att konstruera intervjufrågor som passade ihop med vårt syfte. För att säkerställa att 

intervjufrågorna var rätt konstruerade utifrån de svaren vi ville få samt att de var lätta att 

förstå, valde vi ute tre individer i vår närhet som vi testade intervjufrågorna på. Efter att ha 

testat intervjufrågorna valde vi att göra några små förändringar för att säkerställa att 

intervjufrågorna tolkades så som vi önskade att de skulle tolkas.  För att intervjuerna med 

coacherna skulle bli så tillförlitliga som möjligt valde vi att spela in dessa, för att sedan kunna 

transkribera materialet. De val av undersökningar vi har gjort i denna studie syftar till att 

uppfylla Thuréns (2007) begreppsförklaring av validitet. Det vill säga att undersökningen har 

gjorts på ett sätt som gett författarna till studien den information som det haft till syfte att 

undersöka (Thurén, 2007).  

 

Då varken möjlighet eller tid fanns att fråga alla registrerade fastighetsmäklare runt om i 

landet, valde vi att göra ett slumpmässigt urval för att få fram våra åtta respondenter. Trots att 

vi hade vetskap om att för att få en hög tillförlitlighet i studien måste den bygga på ett 

representativt urval. Thurén påpekar i sin bok ”Vetenskapsteori för nybörjare” (2007), att för 

att få hög reliabilitet är tillförlitligheten viktig samt att studien skall vara korrekt genomförd. 

Dock valde vi ändå att göra ett slumpmässigturval på grund av tidsbrist. Då vi har genomfört 

intervjuerna så likvärdigt som möjligt ansåg vi att de är korrekt genomförda.  

 

Vi har använt oss av sex stycken vetenskapliga artiklar vilka är tillförlitliga då de granskats 

vetenskapligt. Vi har valt att använda oss av detta tillsammans med litteraturen för att få en 

mer tillförlitlig och mer akademisk tyngd på vår studie.  

2.10 Källkritik 

När det gäller de sex vetenskapliga artiklarna som vi använt oss av ansåg vi att dessa källor är 

trovärdiga i och med att de har granskats. De teorier vi använt oss av som är utarbetade av 

Frans Melin (1999) och Thomas Gad (2000) är båda kända inom sina respektive områden. Då 

vi ansåg att dessa var trovärdiga valde vi att ha med dem i vår studie.   

 

På grund av de geografiska avstånden blev vi begränsade och svårigheten för 

fastighetsmäklarna att ta sig tiden att träffa oss för en personlig intervju gjorde att vi blev 

tvungna att ha E-postintervjuer. Detta resulterade i att vi inte kunde ställa följdfrågor, inte 

heller kunde säkerställa vem som svarade samt missade fastighetsmäklarnas uttryck och 
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tonläge. Kvalitén på svaren kan ha blivit lidande, då Gillham (2008) menar att individer har 

lättare att uttrycka sig i tal än i skrift.  
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3 Teori  

I detta kapitel beskrivs relevant forskning och relevanta teorier som sedan kommer att fungera 

som ett stöd för studiens analys och sammanfattande slutsatser. För att kunna åskådliggöra och 

ge en så bra bild som möjligt av empirin är detta kapitel mycket relevant.  

3.1 Varumärke  

3.1.1 Historia 

Redan i de grekiska och romerska kulturerna återfinns användningar av varumärken. Genom 

att skriva meddelande om sina färdigheter och sätta upp på anslag försökte människor dra 

uppmärksamheten till sig. Under sena medeltiden var människorna inte läskunniga och på 

grund av det skedde märkningen i form av symboler, dessa märken fungerade som dagens 

varumärken. (Melin, 1999). Genom att köparen hittade märkningen så kunde de få sig en 

uppfattning om kvaliteten på den vara som han eller hon funderade på att köpa. (Håkansson & 

Wahlund,1996) 

 

Det som idag kallas för varumärke kan kopplas till den ursprungliga formen av märkning 

genom det engelska ordet för varumärken, ”brand”. Ordet brand härstammar från det 

fornnordiska namnet för brännmärkning, ”brand” som även idag har kvar sin ursprungliga 

betydelse. Den första typen av märkning skedde genom brännmärkning av boskap men den 

första medvetna märkningen var på romerska oljelampor, detta för att visa varans ursprung. 

Utvecklingen av märkning ökade kraftigt när handeln i medelhavsområdet ökade, detta för att 

behovet av ursprungsmärkning blev allt viktigare då konsumenter på avlägsna marknader ville 

försäkra sig om vem som tillverkat vad.  

 

I början av 1980-talet och framåt har varumärken vuxit fram som ett starkt konkurrensmedel 

vid marknadsföring av tjänster och industriprodukter. Detta för att det visat sig att människor 

inte endast fattar beslut om vilka varor och tjänster det ska köpa enbart på rationella grunder 

utan människor är även mottagliga för känslomässiga argument. Starka varumärken har då en 

fördel på grund av att kunden vid dessa tillfällen föredrar ett välkänt varumärke med ett gott 

rykte framför ett okänt. I tjänsteföretag är det företagets anställda som är varumärkets främsta 

identitetsbärare och det är därför väldigt viktigt att de är goda ambassadörer för varumärket 

(Melin, 1999).  
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3.1.2 Vad är ett varumärke? 

I Varumärkeslagens (1960:644) 1 §, definieras varumärkets funktion samt ger en redogörelse 

av de objekt som kan utgöra ett varumärkeskännetecken.  

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt 

ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen 

eller utstyrelsen på en vara eller dess förpackning förutsatt att tecken kan 

särskilja varor som tillhandhålls i en näringsverksamhet från sådana som 

tillhandhålls i en annan” (Sveriges Rikes Lag, 2011, s. B41).  

 

Det finns många olika definitioner av vad ett varumärke egentligen är, allt från rent tekniska 

definitioner, till definitioner som innefattar psykologiska aspekter. Ett varumärke kan tjäna 

många olika syften, vilket man kan se genom varumärkets historiska utveckling. Det kan till 

exempel vara en enkel association som gör det möjligt för köparen att hitta det han eller hon 

vill ha (Håkansson & Wahlund, 1996). Varumärken ska inte längre enbart ses som en produkt 

utan det kan även innefatta hela länder, sportlag som till exempel Manchester United FC och 

nu även individer. I den vetenskapliga artikeln ”Building a personal brand through social 

network” har författarna intervjuat Chris Morgan som säger att, ett starkt varumärke innefattar 

en mix av rykte, pålitlighet, uppmärksamhet och utförande (Harris & Rae, 2011). 

 

 Det är i alla företag och organisationer nödvändigt att bygga upp ett starkt varumärke. Syftet 

med det är enligt Katarina Widoff som skrivit boken ”Marknadsför dig med personliga 

kontaktnät” (2011) att människor snabbt ska bli medvetna om vad företaget sysslar med och 

att de associerar företaget med det företaget vill bli associerat med. För att skapa ett starkt 

band mellan varumärket och kunderna, är det viktigt att man försöker skapa en hållbar 

relation till en viss kundgrupp (Alreck & Settle, 1999). I begreppet varumärke är det inte 

enbart företaget eller organisationens namn som ingår utan även logotyp, symbol, slogan, 

domännamn, produktens eller förpackningens form, ljud och färger samt lukt ingår (Widoff, 

2011).  
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3.1.3 Melins Varumärkesplattform 

För att ett varumärke ska kunna utvecklas och bli ett strategiskt konkurrensmedel krävs det att 

varumärket har förmågan att skapa värde för märkesinnehavaren och även för konsumenten.  

Melin har utarbetat en modell för framgångsrik varumärkesuppbyggnad. Modellen är 

uppbyggd i sex olika begrepp som alla är sammankopplade med varandra på ett eller annat 

sett, dessa är: produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, positionering, 

marknadskommunikation och intern märkeslojalitet. Alla dessa begrepp utgör en kritisk punkt 

i den varumärkesuppbyggande processen. Den varumärkesuppbyggande processen är 

framtagen för att bygga upp, utveckla och vårda ett starkt varumärke (Melin, 1999).  

3.1.3.1 Produktattribut 

Det som märkesinnehavarens produkt konkret präglar är menat att förmedla ett mervärde till 

kunden, det är detta som kallas för produktattribut. Enlig Melin kan man dela in 

produktattribut i produktskydd och produktkvalitet samt i förpackningsdesign och visuell 

identitet.  

  

Produktskydd och produktkvalitet  

Varje produkt som utvecklas bygger antingen på en innovation eller på en imitation. En 

innovation innebär att märkesinnehavaren utvecklat en ny produkt som är nyskapande och 

som därför kan leda till patent och således ge märkesinnehavaren ett produktskydd. 

Produktens kvalitet är mycket viktig ur konkurrenssynpunkt och då framförallt den kvalitet 

som konsumenterna upplever. Det är viktigt att skapa en hållbar produktkvalité, då detta 

skapar tillförlitlighet vilket är A och O för en produkts konkurrensförmåga. Den faktiska 

kvalité kan inte ses som en långsiktig konkurrensfördel på grund av den snabba utveckling 

som råder idag vilket leder till att ”dagens konkurrensfördelar är morgondagens 

konkurrensförutsättningar”(Melin, 1999. s.211). 

  

Förpackningsdesign och visuell identitet 

Val av förpackning är en viktig del då det oftast är det första som kunden möts av. Man bör 

därför tänka på att förpackningen ska ge produkten ett positivt intryck då detta är produktens 

ansikte utåt. Andra egenskaper som är av stor vikt ur konkurrenssynpunkt är, val av färg och 

logotype. Anledningen till att man vill ta fram en unik förpackningsdesign är att man genom 

det vill skapa en tydlig visuell identitet. Den visuella identiteten som kan komma i och med 

förpackningsdesignen är egentligen en del av märkesidentiteten (Melin, 1999). 
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3.1.3.2 Märkesidentitet 

Märkesidentitet har på senare år vuxit fram som en viktig punkt i uppbyggandet av 

varumärken. Den främsta orsaken till det beror på att konkurrensen hårdnar då skillnaderna 

mellan olika företags produkter blir allt mindre och inget företag vill konkurrera med priset. 

Förmågan att med hjälp av märkesidentiteten särskilja sig gentemot sina konkurrenter är en 

fördel då det räknas som en immateriell tillgång vilken är svår att kopiera. För att på bästa 

möjliga sätt förmedla vad en märkesprodukt står för är det viktigt att man i ett tidigt stadium i 

uppbyggnaden av märkesidentiteten bestämmer vilken eller vilka identitetsbärare som ska 

prioriteras. För att en identitetsbärare ska generera konkurrensfördelar måste den vara unik i 

något hänseende.  

  

Det krävs att den märkesidentitet som utvecklats är trovärdig för att den 

identitetsuppbyggande processen ska blir framgångsrik. Det är även viktigt att det görs en 

identitetsanalys där man undersöker vad kunderna har för uppfattning om varumärket samt att 

man undersöker vad konkurrenternas varumärke står för (Melin, 1999).  

3.1.3.3 Kärnvärde 

Ett varumärkes kärnvärden ska tillfredsställa grundläggande behov hos dess kunder vilket 

leder till att det skapar värde. Vid val av kärnvärde bör man ha som målsättning att de ska 

vara värdefulla och kommunicerbara ur kundernas perspektiv och ur konkurrenternas 

perspektiv bör kärnvärdena vara unika och svåra att imitera. Ett varumärkeskärnvärde kan ses 

som den kommunikativa länken mellan märkesinnehavaren och dess kunder. Vid 

uppbyggandet av ett starkt varumärke måste det finnas både konkurrensförutsättningar och 

konkurrensfördelar. Vid analys av kärnvärdena är syftet att identifiera de långsiktiga 

konkurrensfördelarna. (Melin, 1999). 

3.1.3.4 Positionering 

 Positionering är den process där märkesinnehavaren vill skapa en plats för det egna 

varumärket i kundens medvetande. Enligt Melin (1999) är den absoluta fördelen med 

positionering att man använder sig av unika erbjudanden som grundar sig i varumärkets 

kärnvärden. De unika erbjudandena utrycks oftast i form av en slogan som associeras till 

varumärket. Genom positioneringen kan man skapa en stark mental position i kundernas 

medvetande vilket i sin tur kan leda till att konkurrenterna får svårare att ta sig in på 

marknaden, det är detta som kallas för marknadspositionering (Melin, 1999).  
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3.1.3.5 Marknadskommunikation 

Det blir allt svårare för märkesinnehavarna att nå ut med sitt budskap till kunderna. Det är 

därför viktigt att man använder kvalitet istället för kvantitet vid användandet av reklam. Ju 

mer kraft som läggs på reklam i syftet att bygga upp varumärket desto större chans är det att 

marknadsinnehavaren uppnår en hög marknadskännedom vilket är en förutsättning för att få 

kunderna lojala till varumärket. Detta kan i sin tur leda till att högre marknadsandelar uppnås 

vilket kan öka märkesinnehavarens marknadsposition. Ett annat syfte med att använda sig av 

en märkesuppbyggande reklam är att den kan generera ett extra kommunikativt mervärde till 

varumärket, kravet är dock att budskapet som förmedlas måste vara enhetligt (Melin, 1999).  

 

3.1.3.6 Intern märkeslojalitet 

För att kunna vidhålla en märkeslojalitet är det viktigt att man investerar i 

märkesuppbyggande reklam. Detta belyses i en amerikansk studie som visar att effekten av 

reklam endast består i att attraherar 30 procent nya kunder att testa en märkesprodukt medan 

70 procent av dess effekt består i av att stärka lojaliteten hos befintliga kunder. Anledningen 

till detta är att kostnaden för att attrahera nya kunder är mycket högre jämfört med vad det 

kostar att behålla en lojal kund. Det är viktigt att ha i åtanke att en lojal kund inte är detsamma 

som en nöjd kund, man bör därför sträva efter att erbjuda kunden ett väsentligt mervärde, och 

det mervärdet bör uppfylla konsumentens behov (Melin, 1999). 

3.2 Personligt varumärke 

3.2.1 Historia 

Parallellt som marknader och marknadsföring växte i takt med tekniken, skapades ett behov 

av personliga varumärken. Den stora bredden som skapades på 70- och 80-talet då flera tv-

kanaler infördes vilket genererade i en större kommunikationskanal, kom att ge möjligheten 

att skräddarsy ett programutbud för en mer nischad konsumentgrupper, vilket kom att skapa 

behov för mer framstående personligheter. Självhjälpsteorin har en stor grund i att bygga 

personliga varumärken, teorin består av att ordna och presentera sina färdigheter på bästa sätt 

istället för att ändra på själva individen för att uppnå framgång (Lair, Sullivan & Cheney, 

2005). 

Första gången begreppet personligt varumärke kom att användas var för ungefär tio år sedan, 

då Tom Peters skrev ”A brand called you”. Peters tillsammans med många andra experter 

uttalar sig på samma sätt nu, det vill säga att framgång handlar om att ta reda på, utveckla och 

leva upp till sitt professionella rykte. Dock hänger det inte ihop med din titel, då det är en 
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”färskvara” och kan snabbt förändras beroende på vad du presterar. Det professionella ryktet 

skapar grunden för ditt personliga varumärke. Frykman och Sandin som skrivit boken ”Ditt 

professionella rykte” (2011) menar att den stora utmaningen är att leva sitt varumärke, varje 

dag, i varje uppdrag och kundmöten, då det kommer att handla om vem du är och hur du vill 

uppfattas. 

 

Att lägga fokus på det som står utanför sitt inflytande samt att utveckla sina svaga sidor så 

man blir lagom bra på allt, är benägenheter man ser mycket av i Sverige. Istället för att 

fokusera på sina styrkor och ta dem ett steg till, vilket ger mer energi och kraft. I USA och i 

stora delar av Europa har man haft en enorm utveckling inom detta i flera år, där begrepp som 

personal branding verkligen har vart i fokus och prioriterats medans vi i Sverige endast har 

skrapat på ytan av dessa områden. Att börja jobba med personliga varumärken kommer att 

skapa stora konkurrensfördelar för dem som verkligen förstår och tar tag i denna möjlighet, 

både individuellt och på företagsnivå. (Frykman & Sandin 2011) 

 

3.2.2 Det personliga varumärket 

Ett företags logotyp ska förmedla företagets själ, som personligt varumärke är man sin egen 

logotyp och man företräder sig själv i alla möjliga sammanhang. Det är därför viktigt att man 

för att bli ett personligt varumärke förmedlar det som man vill att människor ska uppfatta om 

en. Ett personligt varumärke är i huvudsak en uppseendeväckande enhet, och är ofta nyckeln 

till att hjälpa individen för att uppnå konkurrensfördelar i en fullsatt marknadsplats (Adlén, 

2007). Utgångspunkten för ett personligt varumärke är att alla har ett personligt varumärke. 

Peters (1999) menar att personligt varumärke signalerar ”ett tecken på skillnad” (Shepherd 

D.H. Ifan, 2010). Den yttre bilden, det vill säga, hur man ser ut, hur man klär sig, vilken 

parfym man använder och hur man sminkar sig är oerhört viktig att tänka på då den yttre 

bilden kan hjälpa en att bli någonting utöver det vanliga. Göran Adlén som skrivit boken 

”Konsten att bli något utöver det vanliga” (2007) tipsar om att man ska försök sticka ut 

genom att inte klä sig precis så som kollegorna klär sig eller så som det förväntas att man ska 

klä sig i branschen. Man ska istället försöka hitta en stil där personligheten lyser igenom även 

i det yttre.  

 

I uppbyggandet av det personliga varumärket är det även viktigt att man har förmågan att 

berätta om sig själv så att det blir intressant, samt att individens värderingar lyfts fram så att 
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människor kommer ihåg en. Det är viktigt att det yttre stämmer ihop med de inre 

värderingarna som man har. Det är även viktigt att dessa sitter i ryggmärgen så man vet vad 

man står för och kan ha en bestämd uppfattning om vad man tycker utan att egentligen tänka 

efter speciellt mycket. I uppbyggandet av det personliga varumärke måste man bestämma sig 

för vilka värden man vill definieras med. Man måste bestämma sig för vilka egenskaper som 

ska lyftas fram. De egenskaper som man lyfter fram måste vara äkta, detta på grund av att det 

är svårt att gå in i en roll under en längre tid och hålla egenskaperna trovärdiga. (Adlén 2007) 

 

Adlén (2007) framhåller att det är viktigt att man skiljer sig från mängden genom att försöka 

bli riktigt bra på någonting. Det man är riktigt bra på ska man sedan lyfta fram ännu mer 

medan man försöker fokusera mindre på det som man inte är lika bra på, exempelvis att man 

specialiserar sig likt hur en idrottare gör. En stor del handlar om viljan och att man är 

fokuserad på ett mål, samtidigt som man kartlägger sina styrkor och svagheter. Det är även 

viktigt att man har en plan för hur man ska nå sina mål (Adlén, 2007). Att känna passion för 

det man gör är alltid nummer ett, samtidigt som det är viktigt att nischa in sig och bli extremt 

duktig på det man gör. Att göra det man älskar och få kunderna att älska det man gör menar 

Frykman och Sandin (2011) är världens effektivaste och enklaste marknadsföring. 

Passionerade människor genererar uppmärksamhet, attraherar andra och väcker mest intresse 

hos andra samtidigt som passionen skapar handling och handling skapar resultat.  

 

Hines. A, (2004) påpekar i sin vetenskapliga artikel ”The personal brand in futures”, att ett 

bra varumärke handlar om förtroende det vill säga, att ett varumärke är ett löfte som man 

erbjuder kunden, men även det kunden förväntar att man ska leverera. Levererar man det 

kunden förväntar sig byggs ett förtroende. I artikeln belyser Hines. A (2004) följande 

exempel. Kunderna vet att varumärket X ger Y och ifall de köper varumärket Y kommer de 

att få Y. Det vill säga hu mer Y stämmer överens med kundens förväntningar desto större 

förtroende får varumärket X. Hines. A, (2004) påpekar även att ett personligt varumärke 

handlar om att komma på vad man gör bäst och samtidigt erkänna vilken typ av person man är 

för att sedan kommunicera detta till kunderna. En stor fördel med att ha ett varumärke är att 

skilja sig från andra som arbetar på samma marknad. 
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3.2.3 Thomas Gad – Personliga varumärkesteori - Brand Mind Space 

Personal Brand Mind Space är en teori som innefattar personliga varumärken. Teorin består 

av fyra stycken olika dimensioner vilka är den funktionella, sociala, mentala och spirituella 

dimensionen och bygger på att det bara är i människans sinne som ett varumärke existerar. 

Teorin kan tillämpas på både människor och produkter. Alla dessa dimensioner är lika viktiga 

i byggandet av ett personligt varumärke och syftar till att beskriva hur en person uppfattas i 

andras ögon (Gad, 2000).  

 

 

Figur 1: Brand Mind Space (Gad, 2000) 

 

3.2.3.1 Den funktionella dimensionen  

Den funktionella dimensionen handlar om att man ska generera nytta till någon annan, det 

handlar inte om vad man gör utan hur det man gör uppfattas av andra. De personliga 

egenskaperna som en person har kommer inte ha någon betydelse i byggandet av det 

personliga varumärket så länge individen inte kan visa eller kommunicera nyttan med det. 

Den funktionella dimensionens syfte handlar om att individiden vill ta en plats i en andra 

personers medvetande samt att kunna skilja sig gentemot sina konkurrenters personliga 

varumärken (Gad, 2000) 

3.2.3.2 Den sociala dimensionen 

I byggandet av det personliga varumärket ligger en stor del i att vara en förebild för andra 

människor. Den sociala dimensionen handlar om förmågan att kunna leda och organisera 

andra människor med hjälp av dina sociala färdigheter.  En person som har en stark karisma 

och är socialt begåvad, får andra personer att trivas och må bra. En sådan person lämpar sig 

till att vara ett personligt varumärke. Om man blir omnämnd av många personer så att ens 
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namn sprids menar Gad (2000) att man har en stark social dimension. De vanligaste 

personerna som har en stark och ledande social dimension är oftast en arbetsledare eller en 

försäljare. 

3.2.3.3 Den mentala dimensionen 

Det är viktigt att kunna visa empati, att ha förmågan att inspirerar och skapa relationer till 

andra människor vilket kan leda till att man kan påverka en individs handlande genom att de 

mött det personliga varumärket. Den mentala dimensionen handlar dessutom om att man 

genom det personliga varumärket skall kunna anpassa sig efter olika tillfällen och även kunna 

styra andra människors handlande. En person som har en stark mental dimension är även en 

person som har en inre personlig trygghet (Gad, 2000).  

 

3.2.3.4 Den spirituella dimensionen 

Ett personligt varumärke handlar om att definiera vem man är och hur man vill att ens 

personliga varumärke ska uppfattas av andra. En person som vill ha ett personligt varumärke 

bör ha stora visioner i allt de gör samt att ha förmågan att kommunicera denna vision till 

andra. Enligt Gad (2000) kan bara ett fåtal personer bli ett personligt varumärke dessa 

personer måste ha en talang som de kan kommunicera. Den spirituella dimensionen syftar 

alltså till att man sätter det personliga varumärket i fokus både på arbetsplatsen och privat.  

 

3.3 Marknadsföring  

Det yttersta målet med marknadsföring är att skapa ett starkt band mellan konsumenten och 

varumärket. För att lyckas med att skapa detta band måste konsumenten känna trygghet och 

tillit till varumärket. Det finns vissa bevis för att tillit till ett varumärke inte behöver komma 

från egna erfarenheter utan genom rekommendationer från vänner och familj. (Richard Elliot 

och Natalia Yannopoulou, 2007) 

 

Vad som avgör om man föredrar ett varumärke framför ett annat beror på det visuella intryck 

som varumärket förmedlar. Det som i sin tur avgör om man väljer att spendera pengar på 

varumärket beror på de fördelar som varumärket kan generera (Ian Phau och Edith Cheong, 

2009).  
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras och redovisas resultaten från det insamlade empiriska materialet, 

vilka är insamlad genom de intervjuer som genomförts. 

4.1 Intervju med Per Lange och David Tivemark 

4.1.1 Varumärken 

De två coacherna, Per Lange och David Tivemark som vi intervjuat har två snarlika 

definitioner om vad ett personligt varumärke är för dem. Lange menar att ett personligt 

varumärke är hur man uppfattas av andra, exempelvis hur kunderna uppfattar dig. Tivemark 

väljer däremot att dela in personligt varumärke i personligt och varumärke och han menar att 

när man sätter personligt framför handlar det inte längre om företaget utan om dig själv. Han 

håller med Lange om att det handlar om hur andra ser på dig och även om vilka egenskaper 

du har, hur du beter dig mot andra och hur andra människor talar om dig.  ”Jag vill att andra 

ska se mig på ett visst sätt och då försöker jag bete mig så att andra ser mig på det sättet, så 

att jag får det rykte som jag vill ha”. Så anser Tivemark att man bör tänka om sitt personliga 

varumärke.  

För att bygga upp sitt personliga varumärke ska man enligt Lange vara lite personlig samtidigt 

som man imponerar och skiljer sig från mängden genom att göra det som han kallar, ”det lilla 

extra”. Det lilla extra behöver som det låter inte vara speciellt stort utan det kan handla om att 

ringa upp säljare och köpare två veckor efter tillträdet för att höra hur allt har gått och hur det 

känns. Han nämner även att man ska använda sig av rekommendationsmetoden, vilket innebär 

att man hela tiden ska vara så bra att kunderna vill rekommendera en vidare. Han framhåller 

även att det är viktigt att man återkopplar till de kunder som rekommenderat en genom att 

exempelvis, att åka hem till dem med en flaska vin som tack. Genom att synas och sälja 

mycket byggs det personliga varumärket upp automatiskt. Andra saker som bygger ett 

personligt varumärke är att skriva böcker, artiklar eller vara med i radio.  

En viktig del i byggandet av det personliga varumärket är enligt Tivemark att man inser att 

det inte finns någon av och på knapp. De värderingarna som man laddar sitt varumärke med 

måste man leva efter i alla situationer. Att måla upp fejkade värderingar fungerar inte i 

längden, det leder till att du upplevs som en bluff vilket i sin tur gör att du inte blir trovärdig. 

Det bästa sättet att skapa ett personligt varumärke är att försöka skapa ett rykte kring sig 

genom att hitta något unikt som gör att man sticker ut på något sätt. Det kan vara genom att 

vara lite trevligare, lite socialare, lite bättre. Tivemark framhåller även att man ska tänka på 
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att göra ”det lilla extra” samtidigt som man ska vara personlig och bjuda på sig själv. Han 

säger även att ”så som du sår i början får du skörda” och menar med det att man inte bara ska 

tänka på pengarna eller på att det ska bli en affär. Det leder till att man i början av byggandet 

av det personliga varumärket får slita lite extra och att det i längden kommer att löna sig då 

man kommer få bra referenser, vilket leder till att alla vill anlita just dig. 

De personer som lyckas med att bygga ett personligt varumärke gillar det de gör och är 

motiverade, detta anser både Lange och Tivemark. De egenskaper som Lange anser att man 

måste ha för att lyckas är driv, motivation, kommunikationsförmåga och en viss struktur i sitt 

arbete. Han menar att det handlar om att öva på det som man vill bli bra på och säger således 

att allt går att träna upp bara man har viljan. Tivemark tycker att de viktigaste egenskaperna 

som man behöver för att lyckas är målmedvetenhet, social kompetens, mod, men att man även 

bör vara förändringsbenägen och slutligen ha förmågan att känna empati. Det vill säga att ha 

förmågan att sätta sig in i andra människors situationer. Det är även viktigt att vara sig själv 

och försöka lyfta fram de bitar som man är bra på menar Tivemark. 

Både Lange och Tivemark framhåller att det är viktigt att ha ett bra rykte om man ska lyckas 

med att bygga upp sitt personliga varumärke. Ett bra rykte får man enligt Lange genom att 

man återkopplar till kunderna, exempelvis genom att man ringer efter tillträdet. Tivemark 

tycker att man ska behandla kunderna utefter hur man skulle behandla sin bäste vän och att 

det kanske är det som gör det hela mer personligt. Genom att vara trevlig, personlig, 

kompetent, trovärdig och att man står för det man säger får man enligt Tivemark ett rykte, ett 

professionellt rykte. 

Det är viktigt att man lyckas förmedla förtroende till kunden och för att man ska lyckas med 

det anser både Lange och Tivemark att man måste bygga upp ett gott självförtroende. Lange 

framhåller att det är viktigt att man sprider ut bra energier och att man har förmågan att 

berätta saker med pondus, detta kommer att bygga förtroendet. Tivemark anser att för att 

bygga ett gott självförtroende måste man vara ärlig och inte försöka lova saker som man inte 

kan hålla. Om man inte har ett gott självförtroende är det viktigt att man försöker utstråla att 

man har det, annars är det svårt att kunna förmedla förtroende, vilket kommer att avspegla sig 

i kroppshållningen och i blicken. Ett gott självförtroende kommer av att man har kontroll att 

själv styra över de situationer som man hamnar i. Kontroll får man enligt Tivemark genom att 

sätta mål.  
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Både Lange och Tivemark betonar vikten av att vara målinriktad, en del i att vara målinriktad 

är att man sätter mål. Tivemark framhåller vikten av att veta varför man vill uppnå målet. – 

”Vad kommer hända när jag nått målet? Hur kommer jag känna mig då? Vad ska jag unna 

mig då?” Vet man varför man vill nå målet vågar man gå på avslut och allt man gör är bara en 

väg fram till målet. Allt handlar om att man vet vart man är på väg, då kommer drivkraften 

och passionen, vilket gör att det inte spelar någon roll om man presterar sämre en dag. Lange 

säger att det är viktigt att man har passion för det man gör, att man har mål och en brinnande 

önskan att nå målet Det mål man sätter upp måste bottna i en själv och komma inifrån. Det är 

viktigt att aldrig tveka eller skjuta saker framför sig, att fokusera på målet eller för att citera 

Lange – ”All kraft framåt!”. 

4.2 Intervjuer med Fastighetsmäklare 

4.2.1 Varumärken 

När vi intervjuade fastighetsmäklarna fick vi många olika definitioner av vad ett varumärke är 

för dem. De flesta ansåg att ett varumärke handlar om identifiering och igenkännande status 

av ett företag eller en produkt. Varumärket ska även spegla verksamheten. En av 

fastighetsmäklarna menar att man med hjälp av ett varumärke vill få allmänheten att associera 

till ett visst företag eller en produkt när man hör företagsnamnet eller ser loggan.  

Fastighetsmäklaren påpekar även att om man hör ordet fastighetsmäklare så vill man att 

kunden ska associera till det företag som man jobbar på. En annan fastighetsmäklare menar 

däremot att det viktigaste för ett varumärke är att det syns och hörs samtidigt som det ska vara 

enkelt att förstå och ta till sig varumärket.  

När det gäller definition av det personliga varumärket blev svaren ganska likartade. De 

definierade det som hur man uppfattas av andra, vilket genom det ska visa vem du är. En av 

fastighetsmäklarna vill att kunderna ska associera till fastighetsmäklaren som person när de 

hör ordet fastighetsmäklare och inte bara till företaget, detta är hans egen tolkning av ett 

personligt varumärke. För en annan fastighetsmäklare innebär personligt varumärke något 

unikt och inte massproduktion. En annan fastighetsmäklare försöker förmedla sitt personliga 

varumärke genom att synas mycket på orten, tar varje tillfälle som finns att bygga nya 

kontakter. Samma fastighetsmäklare gör även allt för att denne ska bli ihågkommen, då 

fastighetsmäklaren vill vara ”top of mind”.  
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4.2.2 Personliga egenskaper 

Lyhörd, kunnig och social är de egenskaper som fastighetsmäklarna gemensamt anser att de 

har. De anser även att dessa egenskaper är nödvändiga för att lyckas i deras karriärer. Alla 

fastighetsmäklare poängterar också att man bör vara extra resultatinriktad när man jobbar som 

fastighetsmäklare, då arbetet inte garanterar någon fast lön utan endast en provision baserad 

på lön per sålt objekt. De säger även att det är viktigt att vara öppen samt att aldrig lova något 

som man inte kan hålla. Många av fastighetsmäklarna försöker också skapa ett förtroende till 

kunderna, då detta gör att kunderna känner sig trygga, vilket förhoppningsvis leder till att 

kunderna vågar ta det första steget mot en försäljning. En av fastighetsmäklarna nämner att 

man måste vara flexibel och inte rädd för att lösa problem då man kan komma att hamna i 

många olika situationer. En annan fastighetsmäklare bygger upp sitt personliga varumärke 

genom alltid ha hög ambitionsnivå, det vill säga alltid ha högt uppsatta mål Andra nämnda 

egenskaper är driftig, noggrann, förmågan att hantera stress och att vara förstående gentemot 

kund. Många poängterar även att det är viktigt att förmedla till kunderna att man älskar sitt 

arbete, vilket i sin tur smittar av sig på kunderna.  

Genom att känna sig påläst och kunnig i möten med kunderna får man automatiskt bättre 

självkänsla vilket leder till att man känner sig trygg. När man är påläst kan man svara på 

kundernas frågor vilket leder till att självkänslan ökar. Att samtidigt ha inställningen att man 

aldrig blir fullärd är även det viktigt för en bra självkänsla, detta anser alla de tillfrågade 

fastighetsmäklarna.  

Alla de tillfrågade fastighetsmäklarna påpekar att det är viktigt att fråga köpare och säljare hur 

de upplever fastighetsmäklaren detta för att kunna utvecklas i sitt arbete. De säger även att 

man bör tänka på det som varit positivt med intaget istället för att hänga upp sig på vad som 

gått dåligt. Det positiva ska man sedan ta med sig för att sedan fortsätta i samma riktning. En 

av fastighetsmäklarna nämner att det är vanligt att man som fastighetsmäklare får kritik och 

det är då viktigt att man har förmågan att ta till sig den och vända den till något konstruktivt. 

För att bygga upp de starka sidorna är de viktigt att träna på det som man redan är bra på för 

att bli ännu bättre på just det. En av fastighetsmäklarna nämnde även att det är viktigt att träna 

upp det man är mindre bra på, för att få en högre lägsta nivå. En annan fastighetsmäklare 

försöker visa sina starka sidor och dämpa dem ibland, detta med anledning av att 

fastighetsmäklaren vill vara personlig i sin roll samtidigt som det inte få ge avkall på 

proffsigheten.  
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Genom att lyssna på vad kunden anser är viktigt för att sedan återkoppla till det som tidigare 

sagts kan man göra varje förmedling unik efter kundens behov, detta är något som de flesta av 

de intervjuade fastighetsmäklarna nämner. Samtidigt menar de att det är viktigt att vara sig 

själv, att vara ärlig och försöka överträffa kundens förväntningar när det gäller service och 

tillgänglighet.  

De flesta fastighetsmäklarna nämner att de ställer många frågor och lyssna på kundens 

önskemål och behov, för att sedan komma med en lösning som passar kunden. En annan 

fastighetsmäklare menar att det kan vara en fördel att förklara vilken service kunderna kan 

förvänta sig och även referera till tidigare försäljningar eller kunder genom att namnge 

tidigare säljare för att hitta gemensamma nämnare.  

En av fastighetsmäklarna anser att det är viktigt att få igång en konversation med säljaren. 

Men att det absolut viktigaste är att få säljaren att prata, vilket är A och O för att kunna skapa 

förtroende och för att få kunden att i sin tur lyssna på fastighetsmäklaren. Detta ser även 

fastighetsmäklaren som en konkurrensfördel. Samma fastighetsmäklare säger även att det 

gäller att ta reda på vad kunden har för syfte med mötet, därför är det väldigt viktigt att ha 

förmågan att lyssna på vad kunden har att säga. Fastighetsmäklaren gav som ett exempel att 

alla säljare inte är ute efter att i detalj få veta hur en försäljning går till, utan en del är bara ute 

efter att får reda på värdet på bostaden. Att i det läget gå in och börja förklara 

försäljningsprocessen bygger inte ett företroende. Detta gör att inte heller det personliga 

varumärket gynnas, då kunden får ett negativt intryck. En annan av fastighetsmäklarna tycker 

att det är viktigt att tydliggöra för kunden att det är den som bestämmer över alla beslut, men 

att de kommer få vägledningar med hjälp av fastighetsmäklarens rekommendationer och 

erfarenheter.  

Alla av de fastighetsmäklare vi intervjuade ansåg att det är viktigt att vara påläst om bostaden 

samt att det första intrycket är viktigt. Att vara välvårdad är därför ett måste om man vill ge 

ett gott intryck. Det är på visningen man träffar sina framtida eventuella kunder det är därför 

viktigt att försöka prata med alla och kunna ge svar på de frågor som ställs, vilket är en 

självklarhet för alla de tillfrågade fastighetsmäklarna. En av fastighetsmäklarna lägger stor 

vikt vid att försöka förmedla sitt personliga varumärke genom att hålla en så kallad 

vardagsrumsvisning vilket innebär att ha en kortare presentation om bostaden med 

information som kan vara till nytta.  Att jobba aktivt under visningar genom att mingla runt, 

ställa frågor och prata om bostaden är ett sätt som en annan fastighetsmäklare använder sig av 
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för att bygga upp sitt personliga varumärke. Syftet med detta är för fastighetsmäklaren att alla 

visningskunder ska få en bild av vem fastighetsmäklaren är. Att ta namn och telefonnummer 

på visningskunderna är viktigt då alla kanske inte är intresserade av att köpa bostaden men 

någon gång i framtiden ska sälja sin egen bostad. Denna fastighetsmäklare vill även bli ihåg- 

kommen som den glada och trevliga fastighetsmäklaren.  En fastighetsmäklare på en mindre 

ort anser att man inte behöver sälja in sig själv alls, utan att det är bostaden som är syftet med 

visningen. Fastighetsmäklaren påpekar att det inte är denne som ska synas utan bara verka för 

att få till en affär.  

En av fastighetsmäklarna påpekar att för att skapa goda kundrelationer och få kunden lojal till 

varumärket och fastighetsmäklaren så bör man vara trevlig och visa kunden att man verkligen 

vill hjälpa till att göra en bra affär. Detta kan i sin tur leda till rekommendationer som kan 

genererar framtida försäljningar. En av fastighetsmäklarna använder sig av rekommendationer 

genom att på intagen ha med en referenslista/rekommendationspärm där andra kunder har 

lämnat sin åsikt kring fastighetsmäklarens arbete. På detta sätt vet fastighetsmäklaren att 

kunderna är nöjda och nöjda kunder medför ett gott rykte. För att inte kunderna ska känna att 

det inte har kontroll på situationen är det viktigt att man under försäljningen har regelbunden 

kontakt med säljarna och hela tiden uppdaterar dem om läget. Samma fastighetsmäklare säger 

även att det är väldigt viktigt att aldrig lova någonting som man inte kan hålla, detta för att 

man då framstår som oengagerad.  

 

Efter avslutad affär säger alla fastighetsmäklare att det är viktigt att återkoppla till kunden för 

att visa att man fortfarande är intresserad och att man bryr sig. Detta gör de alla genom att 

återkoppla en till två veckor efter tillträdet. En av fastighetsmäklaren är extra noga med att 

återkoppla till säljaren. Denne ringer en vecka efter kontraktskrivningen, en vecka innan 

tillträdet samt en vecka efter tillträdet. Detta för att säljarna ska ges möjlighet att ställa frågor 

så att det inte behöver gå och fundera på om det ska ringa fastighetsmäklaren själva. Varje 

gång fastighetsmäklaren ringer dessa samtal så ställer denne frågan om de är så nöjda att det 

skulle kunna tänka sig att rekommendera fastighetsmäklaren vidare till sina nära och kära. För 

en annan fastighetsmäklare innebär återkoppling en viktig del av förmedlingsprocessen, och 

för att skilja sig från mängden så skickar denne blommor alternativt biobiljetter till sina 

säljare och köpare. Detta för att de inte ska glömma bort fastighetsmäklaren direkt efter 

avslutad affär. Då en av fastighetsmäklarna jobbar på en mindre ort träffar denne på många 
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kunder ute i vardagen, fastighetsmäklaren menar då att det är viktigt att man hälsar och pratar 

lite snabbt med kunden för att bygga på sitt personliga varumärke. 

 

Alla fastighetsmäklare arbetar i stort sett på samma sätt vilket gör att man måste försöka skilja 

sig mot sina konkurrenter på något sätt. En av fastighetsmäklarna anser att denne skiljer sig 

mot sina konkurrenter genom att vara otroligt duktig på det han/hon gör och att 

fastighetsmäklaren genom det kan ta bra betalt. På intagen framhåller fastighetsmäklaren att 

alla fastighetsmäklarföretag erbjuder samma tjänst men att den enda skillnaden är att du får 

mig. 

En annan skiljer sig mot sina konkurrenter genom att vara resultatinriktad och en säljande 

person utan att kunden upplever fastighetsmäklaren som för påstridig. En av 

fastighetsmäklarna försöker skilja sig gentemot sina konkurrenter genom att vara mer 

personlig och alltid göra det lilla extra. Fastighetsmäklaren ger sig inte innan dennes kunder är 

supernöjda så dessa vill berätta om fastighetsmäklaren för alla de känner. Samma 

fastighetsmäklare försöker även bli ”kompis” med sina kunder, så att dessa inte ska gå till 

någon konkurrent.  
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5 Analys 

I detta kapitel genomförs en analys samt en koppling av det insamlade materialet från teorin 

och empirin.  

 

5.1 Varumärken 

Enligt varumärkeslagen är definitionen av ett varumärke; 

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt 

ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen 

eller utstyrelsen på en vara eller dess förpackning förutsatt att tecken kan 

särskilja varor som tillhandhålls i en näringsverksamhet från sådana som 

tillhandhålls i en annan” (Sveriges Rikes Lag, 2011, s. B41).  

 

Varumärkeslagens definition skiljer sig gentemot de intervjuade fastighetsmäklarna, vilka 

ansåg att ett varumärke handlar om identifiering och igenkännande status av ett företag eller 

en produkt. De nämnde även att varumärket ska spegla verksamheten. Håkansson och 

Wahlund (1996) menar även de att ett varumärke ska vara en enkel association som ska göra 

det möjligt för kunderna att hitta det han eller hon vill ha. Detta belyser även A Hiens (2004) i 

sin vetskapliga artikel ”The personal brand in futures” genom hans exempel med varumärket 

x vilket skulle ge kunden produkten y. Även Widoff (2011) påpekar detta och säger att det är 

viktigt att företaget blir associerat med det företaget vill bli associerat med. Hon menar även 

att i begreppet varumärke innefattas också logotyp, symbol, slogan, domännamn, produktens 

eller förpackningens form, ljud och färg samt lukt, det är alltså inte enbart företagets eller 

organisationens namn som ingår. En av fastighetsmäklarna menar att syftet med ett varumärke 

är att få allmänheten att associera till ett visst företag eller produkt via företagsnamnet eller 

logotyp. Fastighetsmäklaren vill att kunden ska associera till det företag som 

fastighetsmäklaren jobbar på när kunden hör ordet fastighetsmäklare. En annan av 

fastighetsmäklarna säger att det är viktigt att ett varumärke syns och hörs, denna 

uppmärksamhet påpekar även Chris Morgan som blivit intervjuad av Harris och Rae (2011) i 

den vetenskapliga artikeln ”Building a personal brand through social network”. Morgan 

anser att det är en viktig del i att bygga ett starkt varumärke. Håkansson och Wahlund (1996), 

Widoff (2011) samt de intervjuade fastighetsmäklarna har angående definitionen av ett 

varumärke sagt, att det viktigaste är att varumärket stämmer överens med vad kunderna 

förknippar företaget och dess produkt med. Men även att varumärket är ett brett begrepp 

vilket gör att det är svårt att få en tydlig och klar definition av.  
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Enligt Harris och Rae (2011) ska varumärket inte enbart ses som en produkt utan det kan även 

innefatta individer. Då ett företags logotyp avser att förmedla företagets själ är man i det 

personliga varumärket sin egen företrädare i alla möjliga sammanhang. Det är därför viktigt 

att man förmedlar det man vill att människor ska uppfatta om en (Adlén, 2007). Detta 

framhåller även Tivemark som säger; ”Jag vill att andra ska se mig på ett visst sätt och då 

försöker jag bete mig så att andra ser mig på det sättet, så att jag får det rykte som jag vill 

ha”. Hur man ser ut, hur man klär sig, vilken parfym man använder och hur man sminkar sig 

enligt Adlén (2007) är detta viktiga faktorer som kan hjälpa en att bli något utöver det vanliga. 

Detta är även något som en av fastighetsmäklarna nämner, då denne säger att det är viktigt att 

se välvårdad ut för att ge ett gott intryck.  

 

I den vetenskapliga artikeln ”Meeting the Challenge of Self Marketing and Personal 

Branding” har Shepherd, (2010) citerat Peters (1999) som säger att ett personligt varumärke 

förmedlar ett tecken på skillnad. I artikeln framgår det även att alla har ett personligt 

varumärke. Både coachernas och fastighetsmäklarnas definitioner av ett personligt varumärke 

är snarlika. De definierar det som hur man uppfattas av andra, vilket genom det ska visa vem 

man är. Tivemark väljer att dela upp ett personligt varumärke i personligt och varumärke, där 

han menar att skillnaden är att det inte längre handlar om företaget utan om dig själv. Detta 

säger även en av fastighetsmäklarna genom att denne vill att kunderna ska associera till 

fastighetsmäklaren som person när de hör ordet fastighetsmäklare och inte bara till företaget.  

 

Att försöka sticka ut genom att inte klä sig så som det förväntas utan genom att försöka få sin 

personliga stil att lysa igenom även i det yttre, är något Adlén (2007) framhåller. Detta 

tydliggör även en av fastighetsmäklaren då ett personligt varumärke för denne inte handlar om 

massproduktion utan innebär något unikt.  

 

5.2 Varumärkesuppbyggnad 

5.2.1 Produktattribut 

För att ett varumärke ska kunna skapa värde både för märkesinnehavaren samt för 

konsumenten måste det enligt Melin (1999) kunna utvecklas för att kunna bli ett strategiskt 

konkurrensmedel. En produkt bygger antingen på en innovation eller på en imitation, det är 

bara innovationen som kan leda till patent enligt Melin (1999). Även Tivemark hävdar det, då 

han påpekar att det bästa sättet för att skapa ett personligt varumärke är genom att skapa ett 
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rykte kring sig. Detta rykte skapar man genom att hitta något unikt som gör att man sticker ut 

från mängden. Att vara lite trevligare, lite socialare och lite bättre är något han anser är viktigt 

för att skilja sig mot konkurrenterna. En av fastighetsmäklarna anser att det absolut viktigaste 

är att få säljaren att prata, vilket denne säger är A och O för att bygga förtroendet och för att få 

kunden att lyssna detta kan även ses som en konkurrensfördel. Även Melin (1999) antyder att 

detta är en viktig del i att skapa en tillförlitlighet. Fastighetsmäklarna antyder att genom att 

skapa ett förtroende till kunderna leder till att de känner sig trygga, vilket förhoppningsvis gör 

att de vågar ta steget mot en försäljning.  

 

Enligt Melin (1999) är val av förpackning en viktig del då detta är det första kunden möts av, 

förpackningen ska därför ge produkten ett positivt intryck och skapa en tydlig visuell 

identitet. Det som i sin tur avgör om man väljer att spendera pengar på varumärket beror på de 

fördelar som varumärket kan generera enligt Cheong och Phau (2009). Det är något som även 

fastighetsmäklarna nämner, då även de anser att det första intrycket är viktigt och att det 

därför är ett måste att se välvårdad ut om man vill inge ett gott intryck. Första mötet med 

blivande kunder sker oftast på visningen, därför menar fastighetsmäklarna att det är viktigt att 

prata med alla och kunna ge svar på de frågor som ställs och även att man är påläst om den 

bostad som visas. En av fastighetsmäklarna förmedlar sitt personliga varumärke genom att ha 

vardagsrumsvisningar. En annan fastighetsmäklare bygger upp sitt personliga varumärke 

genom att mingla runt på visningen och försöka prata med så många som möjligt. En av 

fastighetsmäklarna gör ingenting för att synas då det är bostaden som ska synas. Att första 

intrycket är viktigt kan även kopplas ihop med Tivemarks citat ”så som du sår i början får du 

skörda” med det menar han att man i början måste slita lite extra vilket sedan kommer leda 

till att alla vill anlita just dig.  

5.2.2 Märkesidentitet 

Konkurrensen på marknaden hårdnar då skillnaden mellan olika företagsprodukter blir allt 

mindre, detta är enligt Melin (1999) anledningen till att märkesidentiteten blivit en viktig 

punkt i uppbyggandet av varumärken. Fastighetsmäklarna nämner att alla arbetar på samma 

sätt, vilket gör att man måste försöka skilja sig från sina konkurrenter. Med hjälp av 

märkesidentiteten kan man skilja sig från konkurrenterna då detta räknas som en immateriell 

tillgång vilken är svår att kopiera. Det är viktigt att man tidigt förmedlar vad en 

märkesprodukt står för, genom att man bestämmer vilka eller vilken identitetsbärare som ska 

prioriteras och för att detta ska generera konkurrensfördelar måste den var unik (Melin, 1999). 
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Några av fastighetsmäklarna försöker att skilja sig mot konkurrenterna genom att vara otroligt 

duktiga på det de gör vilket leder till att man kan ta bra betalt. Det skiljer sig även genom att 

vara resultatinriktad men samtidigt vara en säljande person utan att kunden upplever detta. 

Från intervjuerna framkom det även att man kan skilja sig genom att vara mer personlig och 

alltid göra det lilla extra, det vill säga att aldrig ge sig innan kunden är så nöjd att de vill 

berätta om fastighetsmäklaren för alla de känner. Det nämns även att man försöker bli 

”kompis” med kunderna så att dessa inte ska gå till någon konkurrent. Det framkom även att 

man skiljer sig från mängden genom att skicka blommor alternativt biobiljetter till sina säljare 

och köpare efter avslutad affär.  

 

Den märkesidentitet som man utvecklar måste vara trovärdig för att den 

identitetsuppbyggande processen ska bli framgångsrik (Melin, 1999). Tivemark påpekar att en 

viktig del av byggandet i det personliga varumärket är att man måste vara medveten om att 

det inte finns någon av och på knapp. Med detta menar han att de värderingar man laddar sitt 

varumärke med måste man leva efter i alla situationer. I annat fall leder det till att man 

upplevs som en bluff vilket i sin tur gör att man inte blir trovärdig. Tivemark delar alltså 

Melins (1999) tankar. Även Adlén (2007) delar dessa tankar, då han påpekar att de yttre 

värderingarna måste stämma överens med de inre. Man måste alltså bestämma sig för vilka 

egenskaper som ska lyftas fram. Med tanke på vad Melin (1999), Tivemark och Adlén (2007) 

påpekar anser vi att det är viktigt att man försöker få de inre värderingarna att stämma överens 

med de yttre och att alltid visa samma bild utåt. Då vi anser att det är viktigt att kunderna 

upplever en fastighetsmäklare som trovärdig. En av fastighetsmäklarna påpekar även att det är 

extra viktigt att aldrig lova något som man inte kan hålla, det för att man då framstår som 

oengagerad.  

 

5.2.3 Kärnvärde 

Kundens grundläggande behov ska tillfredställas genom ett varumärkeskärnvärde, vilket ska 

leda till att det skapar värde (Melin, 1999). Enligt en av fastighetsmäklarna är det viktigt att ta 

reda på vad kunden har för syfte med mötet så att kundens syfte stämmer överens med 

fastighetsmäklarens syfte. Alla potentiella säljare är inte ute efter att veta hur en försäljning 

går till utan kanske enbart är intresserade av en värdering. För att ta reda på syftet måste man 

även ställa många frågor och lyssna på kundens önskemål och behov för att kunna komma 

med en lösning som passar kunden. Ett varumärkeskärnvärde ska ses som den kommunikativa 
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länken mellan märkesinnehavaren och dess kunder (Melin, 1999). Genom att lyssna på 

kunden och sedan återkopplar vad denne tidigare sagt kan man göra varje förmedling unik 

efter kundens behov enligt en av fastighetsmäklarna.  

 

5.2.4 Positionering, intern märkeslojalitet och marknadskommunikation  

Positionering är den process där märkesinnehavaren vill skapa en plats för det egna 

varumärket i kundens medvetande. Genom positionering kan man skapa en stark mental 

position i kundernas medvetande, vilket kan bidra till en konkurrensfördel enligt Melin 

(1999). Alreck och Settle (1999) menar liksom Melin (1999) att för att skapa ett starkt band 

mellan varumärket och kunderna, är det viktigt att man försöker skapa en hållbar relation till 

en viss kundgrupp (Alreck & Settle, 1999). Detta kan man koppla till det som en av 

fastighetsmäklarna gör då denne försöker förmedla sitt personliga varumärke genom att synas 

mycket på orten och ta varje tillfälle att bygga nya kontakter. I detta fall menar Lange att det 

är viktigt att man är lite mer personlig samtidigt som man imponerar och skiljer sig från 

mängden genom att göra det ”lilla extra”.  

 

För att få intern märkeslojalitet det vill säga, kunderna trogna till varumärket är det viktigt att 

man investerar i märkesuppbyggande reklam, vilket man gör i sin marknadskommunikation.  

Syftet med att använda sig av en märkesuppbyggande reklam är att den kan generera ett extra 

kommunikativt mervärde till varumärket (Melin, 1999). Det här gör en av fastighetsmäklarna 

genom att denne alltid hälsar och pratar med alla denne möter på staden vilket 

fastighetsmäklaren anser bygger det personliga varumärket. Desto mer kraft som läggs på 

reklam i syfte att bygga upp varumärket desto större chans är det att marknadsinnehavaren 

uppnår en hög marknadskännedom, vilket kan leda till att högre marknadsandelar kan uppnås 

(Melin, 1999).  

 

Lange nämner att man ska använda sig av rekommendationsmetoden, vilket innebär att man 

alltid ska vara så bra så kunderna rekommenderar en vidare. En av fastighetsmäklarna 

använder sig av detta, genom att denne har en referenslista/rekommendationspärm med på 

intagen, där tidigare kunder har lämnat åsikter kring fastighetsmäklarens arbete. Det är även 

enligt Lange viktigt att man återkopplar till kunder som rekommenderat fastighetsmäklaren. 

Detta skapar även ett bra rykte vilket bygger ens personliga varumärke. Det finns 

vetenskapliga bevis för att tillit till ett varumärke inte behöver komma från egna erfarenheter 
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utan från rekommendationer från familj och vänner (Elliot & Yannopoulou, 2007). Enligt 

Tivemark ska man behandla kunderna utefter hur man skulle behandlat sin bäste vän.  

 

5.3 Personlig varumärkesteori 

5.3.1 Den funktionella och sociala dimensionen 

Enligt Gad (2000) måste de personliga egenskaperna kunna kommuniceras för att de ska vara 

en fördel för det personliga varumärket. Syftet med den funktionella dimensionen är att ha en 

plats i andra personers medvetande. De personer som lyckas med att bygga ett personligt 

varumärke enligt Lange och Tivemark är personer som gillar det de gör och är motiverade. 

Enligt den sociala dimensionen påpekar Gad (2000) att en person är lämpad till att vara ett 

personligt varumärke om den är socialt begåvad, får andra personer att trivas och må bra samt 

har en stark karisma.  De egenskaper som Lange anser att man måste ha för att lyckas bygga 

ett personligt varumärke är driv, motivation, kommunikationsförmåga och en viss struktur. 

Målmedvetenhet, social kompetens, mod, förändringsbenägen och förmågan att känna empati, 

dessa är egenskaper som Tivemark anser att man behöver. Lyhörd, kunnig och social är 

egenskaper som fastighetsmäklarna gemensamt anser är nödvändiga för att lyckas i deras 

karriärer. Många poängterar även att det är viktigt att visa kunderna att man älskar det man 

gör, vilket i sin tur smittar av sig på kunderna. Andra nämnda egenskaper är driftig, noggrann, 

förmåga att hantera stress och vara förstående.  

5.3.2 Den mentala och spirituella dimensionen 

Den mentala dimensionen handlar om att man genom det personliga varumärket ska kunna 

anpassa sig efter olika tillfällen och även kunna styra andra människors handlande. En person 

som har en stark mental dimension är även en person som har en inre personlig trygghet (Gad, 

2000). En inre personlig trygghet får man enligt fastighetsmäklarna genom att vara påläst så 

att man kan svara på kundernas frågor samt vetenskapen om att man aldrig blir fullärd. För att 

kunna förmedla förtroende till kunden anser både Lange och Tivemark att man måste bygga 

upp ett gott självförtroende. Har man inte ett gott självförtroende är det viktigt att man ändå 

försöker utstråla det, då det avspeglas i ens kroppshållning och blick detta enligt Tivemark. 

Den spirituella dimensionen syftar till att sätta det personliga varumärket i fokus både på 

arbetsplatsen och privat. Gad (2000) påpekar att för att bli ett personligt varumärke måste man 

ha stora visioner i allt man gör. En av fastighetsmäklarna bygger upp sitt personliga 

varumärke genom alltid ha hög ambitionsnivå, det vill säga alltid ha högt uppsatta mål. Att 

vara extra resultatinriktad när man jobbar som fastighetsmäklare är något alla 
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fastighetsmäklare poängterar, detta på grund av att arbetet inte garanterar fast lön. Även 

Lange och Tivemark påpekar att det är viktigt att sätta mål, så att man vet vart man är på väg. 

Tivemark anser att det är viktigt då drivkraften och passionen kommer utav att sätta mål. 

Lange betonar att det är viktigt att man har passion för det man gör och att de mål man sätter 

upp måste komma inifrån. Även Frykman och Sandin (2011) framhåller hur viktigt det är att 

känna passion för det man gör, då passionerade människor genererar uppmärksamhet och 

attraherar andra.  

 

Att skilja sig från mängden genom att försöka bli riktigt bra på någonting och sedan försöka 

bli ännu bättre på just det är något som Adlén (2007) förespråkar. En stor del handlar om 

viljan och att man är fokuserad på ett mål, samtidigt som man kartlägger sina styrkor och 

svagheter. Fastighetsmäklarna framhåller att man ska ta med det man gjort positivt på intaget 

och sedan fortsätta i samma riktning. Det menar även att det är viktigt att träna upp det som 

man redan är bra på, medan en utav fastighetsmäklarna nämner att det är viktigt att träna upp 

även det man är mindra bra på.  
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6 Reflektion och slutsats 

I detta kapitel kommer vår studies problemformulering att besvaras utifrån den redan 

behandlade teorin, empirin och analysen av materialet samt våra egna funderingar, tanka 

och slutsatser. Samt förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Reflektion och slutsats 

Då slutsatsen ska hänga ihop med vår forskningsfråga väljer vi att upprepa den;  

 

 Hur kan en fastighetsmäklare kan använda sig av ett personligt varumärke? 

 

Genom vår studie har vi sett ett samband mellan varumärkesuppbyggande och personligt 

varumärkesuppbyggande. Då varumärken bland annat innefattar produktens och 

förpackningens form, kan fastighetsmäklaren ses som företagets produkt. Då det är 

fastighetsmäklaren som är företagets ansikte utåt, likt produkten och förpackningens form, 

kan detta jämföras med hur en fastighetsmäklare klär sig.   

 

Man kan även sammankoppla ett företags logotyp med fastighetsmäklarens personliga 

varumärke detta då logotypen ska förmedla företagets själ samtidigt som det personliga 

varumärket avser att förmedla den bild som man vill att människor ska uppfatta om en. Det är 

även viktigt att man som fastighetsmäklare har en förutbestämd bild av hur man vill bli 

uppfattad och att den bilden stämmer överens med verkligheten. En av de fastighetsmäklarna 

vi intervjuade använde sig av en rekommendationslista/rekommendationspärm vilket är ett 

bra sätt att säkerställa att den bilden som kunderna har av fastighetsmäklaren stämmer överens 

med fastighetsmäklarens egen. En rekommendation bekräftar att man gjort ett bra jobb, vilket 

förstärker det personliga varumärket. Tivemark nämnde att om man i början jobbar lite extra 

hårt, så kommer detta framöver genererar i fler affärer. Vilket i sin tur kommer att genererar i 

flera rekommendationer och fler affärer gör även att man syns vilket är en viktig del i 

uppbyggandet av det personliga varumärket. När det gäller uppbyggande av det personliga 

varumärket är visningen ett bra tillfälle att göra reklam för sig själv på. En av de intervjuade 

fastighetsmäklarna marknadsför inte sig själv på visningen, om fastighetsmäklaren skulle 

jobba med att bygga upp sitt personliga varumärke även där skulle det troligen generera i fler 

kundkontakter 
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En annan av fastighetsmäklarna försöker skapa en relation till kunderna genom att försöka bli 

”kompis” med dem. Detta bygger ett gott förtroende då man ska behandla sina kunder som 

man behandlar sin bäste vän. Ett förtroende bygger även det personliga varumärket då kunden 

måste kunna lita på fastighetsmäklaren för att känna sig trygg. I studien framkom det även att 

det är viktigt att man som fastighetsmäklare ska vara kunnig och påläst och att detta leder till 

att fastighetsmäklaren får ett starkare självförtroende vilket lyser igenom till kunden.  

 

Den viktigaste faktorn för att lyckas är att man skapar ett positivt rykte kring sig själv och sitt 

personliga varumärke. Detta är viktigt då en nöjd kund pratar vidare på ett positivt sätt medan 

en missnöjd kund pratar vidare på ett negativt sätt om fastighetsmäklaren. För att ens 

personliga varumärke ska vara till fördel för ens karriär måste man tänka på att aldrig lämna 

en kund missnöjd. Melin (1999) påpekade att det är viktigt att kundens grundläggande behov 

blir tillfredställda för att kunna få och behålla ett starkt personligt varumärke. För att lyckas 

med detta behöver fastighetsmäklarna ställa många frågor och framförallt lyssna på kunden så 

att de har samma syfte med mötet.  

 

Melin (1999) påpekade även att man måste försöka skilja sig från sina konkurrenter och att 

man som fastighetsmäklare bör tänka på hur man kan göra detta till en immateriell tillgång 

vilken enligt Melin (1999) är svår att kopiera. Detta kan fastighetsmäklarna göra genom att 

tänka på sin märkesidentitet genom att försöka skilja sig gentemot sina konkurrenter. 

 

Några av de viktigaste egenskaperna man behöver för att lyckas i sin karriär som 

fastighetsmäklare är målmedvetenhet och motivation, vilket även Lange och Tivemark 

påpekade var viktigt. Är man inte motiverad i sitt arbete som fastighetsmäklare är man inte 

heller motiverad att bygga upp sitt personliga varumärke. För att vara motiverad måste man 

vara målmedveten, detta därför att när man har ett mål att fokusera på gör man allt för att nå 

dit. Är man motiverad och målmedveten blir det lättare att visa att man älskar det man gör, 

vilket även smittar av sig på kunderna. Att imponera genom att göra mer än kunderna 

förväntar sig gör att fastighetsmäklaren får lättare att stanna i kundernas medvetande.  

 

Utifrån studiens analys anser vi att fastighetsmäklarna tänker på sitt personliga varumärke då 

det verkar måna om att få ett gott rykte. Vi anser dock att de skulle kunna använda sig av sitt 

personliga varumärke i en större utsträckning då vi ser att det finns stora konkurrensfördelar 
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med det. Alla fastighetsmäklare vi intervjuade tänker på det ”lilla extra”, dock tror vi att man 

måste göra ännu mer än det ”lilla extra” för att urskilja sig från konkurrenterna och således få 

kunderna medvetna om det personliga varumärket – Jag AB.  

6.2 Vidare forskning 

Då det personliga varumärket är ett brett område, finns det många områden som vi inte har 

behandlat i denna studie. Under studiens gång uppkom tankar kring att göra en studie kring 

personligt varumärke ur kundernas perspektiv.  
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BILAGA 1 - Jag AB – Hur kan man som fastighetsmäklare använda sig av 

ett personligt varumärke?   

 

1. Vad är ett personligt varumärke för dig?  

 

2. Hur ska man gå tillväga för att bygga upp sitt personliga varumärke?  

 

3. Vad tror du skillnaden är mellan de som lyckas och de som inte lyckas? 

- Vad bör den som misslyckas jobba med för att lyckas? 

 

4. Vilka egenskaper behöver man för att lyckas? Går dessa att träna upp? Om ja, hur? 

 

5. Hur viktigt är det att ha en mental förmåga för att lyckas som säljare? 

 

6. Hur bygger man upp ett stort/bra självförtroende så man lyckas förmedla förtroende till 

kunden?   

 

7. Vad kan man göra för att på bästa sätt utveckla sig själv att bli en bättre säljare? 

 – Hur kan man bäst jobba för att utveckla sitt varumärke? 

 

8. Hur tar man sig lättast/bäst ur en svacka? 

– Hur förbereder man sig bäst mentalt om en eventuell svacka skulle dyka upp? 

– Hur vänder man en negativ trend? 

 

9. Hur viktigt är det att ha ett professionellt rykte för att lyckas?  

 - om viktigt, hur gör man? 

 

10. Vad är viktigt att tänka på när man sätter upp sina mål? 

– Hur motiverar man sig i motgångar så man når sina mål ändå? 

 

11.  Sociala medier så som, twitter, facebook, bloggar tar stor plats i dagens samhälle, hur 

viktiga anser du dessa är som marknadsföringskanaler för en säljares personliga varumärke?   

- hur viktigt är det att marknadsföra sig i de sociala medierna?  
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BILAGA 2 – Fastighetsmäklarens personliga varumärke – Jag AB 

Hej, 

 

Här kommer lite information om vårt examensarbete i Fastighetsförmedling. I dokumentet 

finner ni även en kortare vägledning till hur ni svarar på frågorna samt de intervjufrågor som 

vi hoppas att ni vill svara på. 

 

Syftet med denna intervju är att få en inblick i hur fastighetsmäklaren arbetar med sitt 

personliga varumärke. När vi använder dina svar i vår studie kommer ni att vara anonyma, 

inga namn kommer att nämnas.  

 

Frågorna finner ni längre ner i dokumentet och vi vore tacksamma om ni svarar så ärligt som 

möjligt. Svar på frågorna lämnar ni under respektive fråga.  

 

 

Tack för att ni tog er tid att svara på våra frågor! 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar, 

Evelina Eriksson & Anna Wassberg 
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Fastighetsmäklarens personliga varumärke – Jag AB 

 

1. Vad är din definition av varumärken? 

 

 

2. Hur definierar du personligt varumärke? 

 

 

3. Vilka av de egenskaper som du har anser du är de viktigaste egenskaperna för att 

lyckas i ditt arbete som fastighetsmäklare? 

 

 

4. Arbetar du med att bygga upp dina starka sidor? Om ja, hur? Om nej, varför inte? 

 

 

5. God självkänsla är en viktig del för att få kunden att känna sig trygg. Vad gör du för 

att få en bättre självkänsla? 

 

 

6. Att generera nytta till någon annan handlar inte om vad man gör utan hur det man gör 

uppfattas av andra. Hur förmedlar du mervärde till kunden?  

 

 

7. Hur går du tillväga på intaget för att får kunden att välja dig? 

 

 

8. Hur arbetar du på visning för att sälja in dig själv?  

 

 

9. Hur arbetar du med att skapa goda kundrelationer? 

 

 

10. Vad gör du för att kunderna ska komma ihåg dig efter avslutad affär? 

 

 

11. Vad i ditt arbete skiljer dig gentemot dina konkurrenter? 

 

 

12. Slutligen, hur går du tillväga för att bygga upp ditt personliga varumärke?  

 

 

 

 


