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Sammanfattning  
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Handledare: Jonas Kågström 
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Syfte: Syftet med denna studie är att analysera vilka utmaningar en fastighetsmäklare ställs inför i 

skapandet av ett personligt varumärke, inom en franchiseorganisation. 
 

Metod: I denna studie har data genererats genom att en webb-baserad enkätundersökning skickats 

ut via e-mail. Enkäten skickades ut till 1 700 verksamma fastighetsmäklare inom fyra olika 

franchiseorganisationer. Det insamlade materialet analyserades sedan i statistikprogrammet SPSS, 

de analyser som genomfördes var korrelationsanalys, faktoranalys och klusteranalys.  
 

Resultat & slutsats: Denna studie har funnit att det finns två grupperingar inom den berörda 

urvalsgruppen. Den ena gruppen föredrar att marknadsföra det personliga varumärket och den andra 

gruppen föredrar att marknadsföra företaget de representerar. Studien har även uppmärksammat att 

förtroende från arbetsgivaren har främst inverkan på hur väl den enskilde fastighetsmäklaren kan 

arbeta med sitt personliga varumärke samt att ett personligt varumärke växer starkare med tiden.  
 

Förslag till fortsatt forskning: Denna studie undersökte fenomenet på ett översiktligt sätt för att 

skapa en grund i detta forskningsområde. Förslagsvis bör resultatet från denna studie undersökas 

med en kvalitativ metod för att gå in djupare på fenomenets inverkan i franchiseorganisationer.  
 

Uppsatsens bidrag: Denna studie ger ett bidrag genom att framställa en vägledning för hur 

franchiseorganisationerna och den enskilde fastighetsmäklaren ska ta till sig fenomenet personligt 

varumärke. Studien syftar till att analysera vilka utmaningar fastighetsmäklaren ställs inför i arbetet 

med det personliga varumärket och i samband med detta identifiera hur de aktiva 

fastighetsmäklarnas inställning gentemot ämnet ser ut. 
 

Nyckelord: Franchise, företagsidentitet, personligt varumärke, personlig marknadsföring, 

förtroende. 
 

  



 

Abstract 
Title: A brand within a brand  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
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Aim: The purpose of this study is to analyze the challenges that a real estate agent faces in creating 

a personal brand, within a franchise organization. 
 

Method: In this study, data generated by a web-based questionnaire survey has been sent out by 

email. The questionnaire was sent to 1,700 active real estate agents in four different franchise 

organizations. The collected material was then analyzed in SPSS, the analyzes that were conducted 

are correlation analysis, factor analysis and cluster analysis. 
 

Result & Conclusions: This study has found that there are two groups within the sample group. 

One group prefers to promote the personal brand and the other group prefers to promote the 

business they represent. The study has also highlighted that trust from the employer primarily 

impact on how well the individual real estate agent can work with their personal brand as well as a 

personal brand grows stronger with time. 
 

Suggestions for future research: This study was made to investigate the phenomenon in a clear 

way to create a foundation in this research area. It is suggested that the results from this study 

should develop by a qualitative method to go deeper into the phenomenon's impact in 

franchiseorganisations. 
 

Contribution of the thesis: This study makes a contribution by presenting a guide to how franchise 

organizations and the individual real estate agent should take on the phenomenon of a personal 

brand. The study aims to analyze the challenges of the real estate agent faced in the work of the 

personal brand and in this context identify how the active real estate agents attitude towards it. 
 

Key words: Franchise, corporate identity, personal brand, personal branding, trust. 
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1. Inledning 
 

I följande kapitel presenteras studiens syfte utifrån den bakgrund och problemdiskussion som 

inleder kapitlet. Kapitlet avrundas genom en presentation av studiens avgränsningar. 

Företagsrepresentanterna som har uttalat sig i följande kapitel har valt att vara anonyma, därför 

har inte deras namn eller från vilket företag de kommer ifrån, skrivits ut. 

 

1.1. Bakgrund 

Uttrycket ”personligt varumärke” förekommer allt oftare i sammanhang där karriär och personlig 

utveckling diskuteras enligt Nina Jansdotter, beteendevetare och expert på sociala medier (Busck, 

2013). Hon menar vidare att i dagens samhälle har det blivit extra viktigt att ha ett starkt personligt 

varumärke då konkurrensen på marknaden är hög. Företagare är på så sätt beroende av att ha ett 

starkt varumärke för att få uppdrag som säkrar en inkomst, påtalar Jansdotter (Busck, 2013). Mats 

Lövgren  (2014-02-28), som är lärare på fastighetsmäklarutbildningen på Högskolan i Gävle, 

berättar i en intervju att representanter från fastighetsmäklarbranschen föreläser regelbundet på de 

svenska lärosäten som erbjuder en fastighetsmäklarutbildning. Detta menar han är för att ge 

studenterna en bild av vad de har att vänta av yrket då de är färdigutbildade. Vidare menar Lövgren 

(2014-02-28) att ett återkommande ämne hos samtliga företag är problematiken i att som 

nyutexaminerad skapa sig en stabil inkomst då det kan vara svårt att i början av karriären få 

förmedlingsuppdrag. 

 

Företagsrepresentant 1 (2014-02-24), 2 (2014-02-27) och 4 (2014-02-27), har yttrat sig i ämnet 

genom intervjuer genomförda via e-post inför denna studie. De menar att i relationen mellan 

arbetsinsats och genererad inkomst kommer den tyngsta vikten länge ligga på arbetsinsatsen, tills 

det att förmedlingsuppdrag böjar komma av återkommande kunder och rekommendationer. De 

menar vidare att när dessa två faktorer blir aktuella i fastighetsmäklarens arbetsliv kommer 

arbetsinsatsen i förhållande till den genererade inkomsten minska, mindre arbete för mer pengar. 

Statistik från Mäklarsamfundet & Sveriges Byggindustrier (2013) visar på att det byggs för lite 

bostäder och att vi flyttar allt för sällan för att uppnå jämvikt mellan utbud och efterfrågan på 

bostadsmarknaden. Återkommande affärer är något att eftersträva enligt tillfrågade representanter 

från fastighetsmäklarföretagen (2014-02-27; 2014-02-24; 2014-02-27; 2014-02-24), men enligt 

ovanstående statistik kan det dröja länge innan fastighetsmäklaren får en återkommande kund.  

 



 

 

2 

 

	  
”Ett	  varumärke	  inom	  ett	  varumärke”	  J.	  Jansson	  &	  L.	  Mohlén	  maj	  2014	  

	  
	   	  

Enligt Lövgren  (2014-02-28) kommer en stor del av de rekryteringsansvariga som är i kontakt med 

studenterna från franchisestyrda organisationer. Lindblom och Tikkanen (2010, s. 179) definierar 

franchise som ett företag som har en laglig affärsöverenskommelse med ett annat företag rörande att 

de får låna exempelvis ett koncept, en produkt eller en service mot en viss avgift. Samma författare 

skriver att varje franchisekontor representerar franchiseorganisationens varumärke och varje 

anställd representerar sitt kontor. Företagsrepresentant 4 (2014-02-27), 2 (2014-02-27) och 1 (2014-

02-24) är övertygade genom erfarenheter i branschen att kunderna inte väljer vem de ska anlita att 

sköta deras bostadsaffär enbart beroende på vilket företag mäklaren representerar, utan även på vem 

fastighetsmäklaren är och på vilket intryck denna förmedlar. Detta kan tolkas som att 

fastighetsmäklaren även har ett eget varumärke att ansvara över, det blir ett varumärke inom ett 

varumärke. Företagsrepresentant 4 (2014-02-27), 2 (2014-02-27) och 1 (2014-02-24), och Lövgren 

(2014-02-28) vid Högskolan i Gävle är överens i att varje mäklare är sitt eget varumärke utöver det 

företagsnamn de representerar, därför lägger de till att som mäklare bör man alltid tänka på vad man 

representerar och hur man representerar sitt varumärke, även på fritiden.  

 

Företagsrepresentant 1 (2014-02-24), berättar att de arbetar aktivt och systematiskt för att hjälpa 

sina anställda att skapa sina egna varumärken samt att hitta de egenskaper som särskiljer dem från 

andra fastighetsmäklare. Företagsrepresentant 1 (2014-02-24), är övertygad om att det är mäklaren 

som person som avgör vem som får försäljningsuppdraget och inte varumärket personen 

representerar. Vidare kan företagets varumärke vara till stor hjälp då det handlar om att bli bokad på 

besök till potentiella kunder, detta resonemang återfinnes även hos företaget som representant 2 

(2014-02-27) och 1 arbetar på. Samma represent bedömer att deras fastighetsmäklares varumärke 

präglas av 20 % företag och 80 % den enskilda individen. Företagsrepresentant 1 (2014-02-24) 

påpekar dock att det finns en risk i att bygga individerna starkare än företaget då det kan vara 

förödande om personalen avslutar sin anställning för att istället bli en konkurrent på marknaden. 

Företagsrepresentant 3 (2014-02-24) berättar att det är en ständigt aktuell diskussion angående vad 

man som företag bör lägga fokus på i sin marknadsföring, mäklaren eller företaget? 

 

1.2. Problemformulering 

Sedan slutet på 1960-talet har intresset för att marknadsföra sig själv stigit och ämnet har blivit 

populärt i diverse böcker, webbsidor och konsultations tjänster centrerat kring personlig utveckling, 

främst i USA. Det är dock lite av detta ökade intresse som tycks ha genomsyrat disciplinen inom 

marknadsföring, såväl i form av formell forskning och innehåll i kursböcker som i akademiska 
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kursplaner (Shepherd, 2005, s. 1). Begreppet ”personal branding” myntades av Tom Peters (Peters, 

2007, s. 83) i artikeln “The Brand Called You” och har blivit allt viktigare i den digitala tidsåldern 

vi befinner oss i. Begreppet ”personal branding” kan enligt innehållet i artikeln beskrivas med att 

den egna personen görs till ett varumärke, ett personligt varumärke (Shepherd, 2005, s. 1). Sedan 

dess har det varit en jämn ström av populära själv-förbättrings böcker i ämnet riktat mot företagare 

och yrkesprofessionella, oräkneliga webbsidor samt självhjälpskurser och konsulter (Shepherd, 

2005, s. 2; Lair, Sullivan, & Cheney, 2005, s. 1). En av de mest fundamentala delarna i teorin kring 

det personliga varumärket är att alla har rätt till att vara sitt eget varumärke och en persons 

viktigaste jobb är att vara sin egen marknadsförare (Labrecque, Markos, & Milne, 2011, s. 38). Att 

skapa ett personligt varumärke handlar om att bygga den externa identitetsbild en individ som 

yrkesprofessionella vill uppvisa och förknippas med (Montoya & Vandehey, 2002). Processen i att 

skapa ett varumärke kring den egna personen börjar med att definiera en varumärkesidentitet och 

sedan aktivt kommunicera denna till marknaden genom varumärkespositionering (Labrecque et al., 

2011, s. 38). En av de viktigaste föreskrifterna inför att skapa och utveckla ett personligt varumärke 

är att ett varumärke ska vara enkelt, tydlig och konsekvent (Montoya & Vandehey, 2002). Denna 

betydande samt grundläggande punkt betonas av tidigare nämnda författare genom förslaget 

gällande en "lag om specialisering" för personlig varumärkes-utveckling, vilket tyder på att det är 

nödvändigt för individer att fokusera på ett område av prestation eller förmåga (Shepherd, 2005, s. 

7).  

 

I den befintliga litteraturen har dock ett antal hinder samt utmaningar kunnat fastställas i skapandet 

och utvecklandet av ett personligt varumärke. Det kan uppstå en spänning mellan organisationens 

representanter och de anställdas vilja att marknadsföra sig själva som ett varumärke vilket kan 

resultera i olika former av varumärkeskonflikter. Ett exempel på detta är då en anställd offentliggör 

ett personligt varumärke under sitt arbete som strider mot det varumärket som fastställts av 

arbetsgivarna. Om en organisations varumärke betonar en mycket professionell service, och en 

anställds personliga varumärke betonar en ledig och avslappnad inställning till livet kan förvirring 

uppstå hos konsumenterna (Shepherd, 2005, s. 6). Har individen möjlighet att bygga ett personligt 

varumärke så innefattar det identifikation och markering av ett särskiljande värdeerbjudande och det 

är svårt att leva upp till detta unika varumärke. Eftersom ett personligt varumärke oundvikligen 

fokuserar på utvalda personliga förmågor och egenskaper, och utesluter andra mindre önskvärda 

egenskaper i sammanhanget, kan det leda till uppkommandet av spänningar hos de individer som 

försöker leva upp till, och leva med, en begränsad version av sig själva. Arbetet med ett personligt 
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varumärke bör levas med varje dag för att uppnå sin fulla potential och denna bör aktivt tänka på 

hur värderingar och personlighet kommer till uttryck (Shepherd, 2005, s. 10). För den enskilde som 

vill nå framgång i affärer är omfattningen på marknadsföringen en vitalitet och kan inte överskattas. 

Det finns hundratusentals organisatoriska märken och miljontals produktvarumärken som redan 

konkurrerar om uppmärksamhet, samt tiotals miljoner människor som vill skapa sig en personlig 

verksamhetsnisch på marknaden. Att konkurrensen är hög återspeglas i att jakten på synlighet inom 

personlig marknadsföring kanske är den enskilt viktigaste drivkraften för utvecklandet och 

skapandet av ett personligt varumärke. Den framväxande trenden med internet och mobiltelefoner, 

utgör en alltmer konkurrensutsatt marknad vilket innebär en stor utmaning för dem i näringslivet 

som vill få sin röst hörd (Shepherd, 2005, s. 8). Att synas är idag något som anses avgörande för ett 

företags framgång i den moderna uppmärksamhetsekonomin och ett etablerat personligt varumärke 

erbjuds som en metod för att öka synligheten (Shepherd, 2005, s. 9).   

 

Genom teorin om det personliga varumärket kan två huvudsakliga utmaningar fastställas. Risken 

med uppkommandet av varumärkeskonflikter, såväl yrkesmässiga som privata, och svårigheten att 

göra sig sedd i en konkurrensutsatt marknad. Gällande användningsområdet av det personliga 

varumärket har tre möjliga perspektiv upptäckts. I det första perspektivet används det personliga 

varumärket professionellt med avsikt att marknadsföra sig själv gentemot överordnade för att 

avancera i karriären (Morgan, 2011, s. 13; Labrecque, Markos, & Milne, 2011, s. 39). I perspektiv 

nummer två skapas det personliga varumärket för att marknadsföra sig själv gentemot 

konsumenterna (Morgan, 2011, s. 14; Lair et al., 2005, s. 322; Hearn, 2008, s. 198) och i det tredje 

perspektivet handlar det om hur en individ marknadsför sina egenskaper inom sociala och privata 

sammanhang (Labrecque et al., 2011, s. 1). I denna studie kommer perspektiv nummer två, 

individens personliga marknadsföring riktat mot konsumenten användas. Då studien genomförs 

med avsikt att undersöka fenomenet kring det personliga varumärket inom fastighets-

mäklarbranschen finns ytterligare ett perspektiv att ta ställning till. Detta gäller vilken typ av 

organisation som kommer ligga till bakgrund och eventuellt påverka studiens resultat och 

respondenterna förutsättningar. 

 

Det finns en hel del tidigare forskning som separat beskriver olika sätt att driva verksamheter på, 

men det har ännu inte forskats mycket gällande skillnaderna i de olika sätten (Combs, Michael, & 

Castrogiovanni, 2004, s. 912). Sätten att driva en verksamhet kan delas in i tre delar; 

franchisekoncept, kedja ägd av ett företag och eget företag. Det finns fördelar och nackdelar med 



 

 

5 

 

	  
”Ett	  varumärke	  inom	  ett	  varumärke”	  J.	  Jansson	  &	  L.	  Mohlén	  maj	  2014	  

	  
	   	  

vartdera sätten och de olika strukturerna är representerade i varierad utsträckning i olika branscher. 

I figur 1.1 nedan, sammanfattas de olika sätten att driva en verksamhet (Michael, 1996, s. 63).  

 

Figur 1.1. Självständighet (Egen) 

 

Inom fastighetsmäklarbranschen är en väsentlig del av de ledande aktörerna i Sverige franchiseägda 

företag enligt Lövgren (2014-02-28). Detta styrks även av Mäklarsamfundets (Eiken, 2014) 

uppgifter, vilka redovisar att 84 % av alla registrerade fastighetsmäklare är medlemmar i deras 

samfund, av dessa är 70 % verksamma genom en franchiseorganisation. Figur 1.1, ovan påvisar den 

lägsta graden av självständighet inom de franchisestyrda organisationerna vilket blir en tydlig 

motpol till det personliga varumärkets fokus på den enskilda individen.  

 

Franchising innebär att en organiseringsfirma (franchisegivaren) säljer en beprövad affärsidé till en 

annan part (franchisetagaren), med rätten till att marknadsföra produkter eller tjänster under 

organisationens varumärke (Davies, Lassar, Manolis, Prince, & Winsor, 2011, s. 1). I utbyte mot 

denna rättighet betalar franchisetagaren en startavgift vid avtalstillfället samt en regelbunden avgift 

till franchisegivaren.  Denna avgift kan vara bunden till en viss procent av försäljningsintäkterna 

och benämns vanligtvis som ”royalties” (Dant, Grünhagen, & Windsperger, 2011, s. 253). 

Franchisetagaren betalar även en särskild avgift som ska täcka de gemensamma marknads-

föringskostnaderna för organisationen, denna avgift benämns som reklamavgift. (Michael, 1996, s. 

59). På så sätt får de två parterna ett ekonomiskt samarbete där båda gynnas om det går bra för 

franchisetagaren (Felstead, 1991, s. 48; Lindblom & Tikkanen, 2010, s. 180). Kontraktet mellan 

franchisegivaren och franchisetagaren medför en indirekt kontroll som kan delas in i två kategorier, 

de riktlinjer som styr det dagliga arbetet och de som styr hur franchisetagaren ska arbeta på lång 

sikt. Hur strikta och specifika dessa riktlinjer skiljer sig från fall till fall (Felstead, 1991, s. 43). Ett 

franchisekoncept med en tydlig standardisering innebär att kunderna förväntar sig att få samma 

kvalitet oavsett vilken franchisetagare de kommer till, det vill säga en likformighet mellan kontoren 

eller butikerna (Felstead, 1991, s. 44). För att skydda värdet av varumärket, kräver franchisegivaren 

att varje franchisetagare ger allt för att bevara kvaliteten (Michael, 1996, s. 62). Efter att en 

Franchise	  

låg	  självständighet	   hög	  självständighet	  

Kedja	  ägd	  av	  ett	  företag	   Eget	  företag	  
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franchisetagare har öppnat ett kontor alternativt butik ger franchisegivaren återkommande kontroller 

av verksamheten för att se att de angivna riktlinjerna angående driftstandar och marknadsföring 

följs. (Michael, 1996, s. 59). 

 

Det kan uppstå konflikter inom franchiseorganisationer om det finns skillnader mellan parternas 

intresse gällande företaget, vilka kan leda till potentiella eller falska hinder som hämmar en eller 

båda parterna från att förverkliga sina mål (Frazer, Weaven, Giddings, & Grace, 2012). De främsta 

orsakerna till dessa konflikter är brister i franchisetagarens sätt att följa systemet, kommunikations-

problem mellan parterna samt brist på franchisetagarens lönsamhet (J. Giddings, Frazer, Weaven, & 

Grace, 2009, s. 24). Franchise är dessutom ett affärssystem som är väldigt beroende av internt 

personal- och organisationsförtroende (Davies et al., 2011). I överlag är det väldigt viktigt i ett 

franchisesystem att franchisetagarna känner tillfredställelse och förtroende för franchisegivarna 

(Frazer, Merrilees, & Wright, 2007, s. 1039). Det ömsesidiga förtroendet gäller inte enbart mellan 

franchisegivare och franchisetagare utan mellan alla delaktiga i organisationen. Att arbeta 

tillsammans involverar ofta ömsesidigt beroende, och de delaktiga inom organisationen måste 

därför bero på andra på olika sätt för att uppnå sina personliga och organisatoriska mål (Mayer, 

Davis, & Schoorman, 1995, s. 710). 

 

Den teoretiska referensramen gällande franchiseorganisationer förstärker de redan fastställda 

hindren i skapandet av ett personligt varumärke och identifierar ytterligare ett, vikten av förtroende 

mellan de som är en del av organisationen. Detta sammantaget med att den dominerande delen av 

fastighetsmäklarbranschen styrs genom franchiseorganisationer, vilket tidigare nämndes, leder till 

studiens andra perspektiv. Det räcker dock inte att bara se till utmaningarna att skapa ett personligt 

varumärke mot konsumenter genom perspektivet ur en franchiseorganisation, detta bör utvecklas 

ytterligare då teorin påvisar att ytterligare fyra perspektiv kan urskiljas. Dessa behandlar vilket 

franchiseperspektiv som antas i studien, franchisegivarens, franchisetagarens, den anställde inom 

organisationen eller konsumenten gentemot organisationen. Då studien rör utmaningarna i att skapa 

ett personligt varumärke mot konsument har två perspektiv antagits. Perspektivet med anställda 

fastighetsmäklarna inom organisationen då de ständigt är i kontakt med konsumenterna och därför 

har möjligheten att skapa ett personligt varumärke med det utvalda användningsområdet. 

Perspektivet med franchisetagarna antogs också då det på majoriteten av företagens hemsidor 

tydligt klargjordes att även många franchisetagare arbetar aktivt som fastighetsmäklare och 
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stämmer därför också in på det första perspektivet gällande det personliga varumärkets 

användningsområde. Figur 1.2.a och 1.2.b tydliggör nedan de antagna perspektiven i studien: 

 

 
Figur 1.2.a. Perspektiv inom personligt varumärke (Egen) 

 

 
Figur 1.2.b. Perspektiv inom franchise (Egen) 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera vilka utmaningar en fastighetsmäklare ställs inför i 

skapandet av ett personligt varumärke, inom en franchiseorganisation. 

 

1.4 Avgränsning 

Studien är avgränsad till att innefatta de variabler som kan påverka skapandet av ett personligt 

varumärke riktat mot en konsument. De faktorer som enligt teorin enbart anses påverka varumärkets 

skapande inom individens privatliv eller med i avsikt avancera i karriären kommer inte behandlas i 

denna studie. Undersökningen utformades och utfördes med syfte att rikta sig mot de individer som 

i sitt dagliga arbete som fastighetsmäklare aktivt jobbar mot konsument. Studien berör därför inte 

anställda inom organisationerna som inte har möjligheten i samma utsträckning att vid kundkontakt 

PerspekTv	  inom	  personligt	  
varumärke	  

Kund	  

Karriär	  

Privatliv	  

PerspekTv	  inom	  franchise	  
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Anställd	  
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påverka sitt personliga varumärke, detta utesluter franchisegivare inom organisationer, 

franchisetagare som inte längre är aktiva som fastighetsmäklare och övriga anställda inom 

organisationen som inte uppfyller kraven.  

 

Att franchise blev studiens organisatoriska perspektiv gjorde att den heller inte kommer beröra 

några utmaningar som möjligt kan uppkomma om det personliga varumärket undersökts med en 

företagsägd kedja eller ett eget företag som organisatorisk bakgrund. Studien är avgränsad till 

faktorer som påverkar det personliga varumärket utifrån dessa perspektiv, den berör endast 

franchiseorganisationer på den svenska marknaden.  
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1.5. Disposition 

 

Modell 1.1. Disposition (Egen)  

INTRODUKTION 
Presentation av bakgrund, problematisering, syfte och 

avgränsning. 

TEORI 
Presentation av teoretisk bakgrund för denna studie, State-

of-the-art, forskningsmodell och forskningsfrågor. 

METOD 
Presentation av metodval och hur arbetet har gått till väga. 

RESULTAT/ANALYS 
Presentation av insamlad data, resultat och de statistiska 

analyser som genomfördes. 

SLUTSATSER 
Presentation av studiens slutsatser, begränsningar, förslag 

till vidare forskning och reflektioner gällande studiens 
bidrag. 

DISKUSSION 
Presentation av en diskussion om samtliga analyser, där 
de ställs emot varandra och besvarar forskningsfrågorna. 
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2. Teori 
 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund för denna studie. 

Teorin är indelad i två teoriblock, block 2.1 innefattar teorier angående franchiseorganisationer 

och block 2.2 presenterar teori runt ämnet personligt varumärke. Teorins kvalité utvärderas med 

hjälp av State-of-the-art och kapitlet avrundas sedan med en presentation av denna studies 

forskningsmodell och forskningsfrågor.   

 

2.1. Val av källor 

Vi har baserat vår teoretiska referensram främst på vetenskapliga artiklar. Vi har noggrant valt ut ett 

antal huvudartiklar genom att först överskådligt undersöka de tidigare studier som genomförts inom 

ämnena personligt varumärke, företagsidentitet samt franchising. Med detta arbetssätt har vi sedan 

haft möjlighet att specificera oss på de teorier och åsikter som verkar dominanta inom ämnena. då 

syftet med vår undersökning fokuserar på det personliga varumärket har även det den dominerande 

delen av teorin, vi fann det även nödvändigt att skapa en djupare förståelse kring franchising för att 

kunna identifiera möjliga faktorer som kan resultera i potentiella hinder för fastighetsmäklarna och 

skapandet av det personliga varumärket. De teorier som vi fokuserat vår teoretiska referensram 

kring bedömer vi som validerade och dominanta inom ämnet. Övriga artiklar har alla något 

samband med de huvudsakliga artiklarna för att belysa olika existerande synsätt och perspektiv.  

 

Samtliga källor i form av vetenskapliga artiklar, kommer närmare redovisas och förtydligas i en 

tabell senare i arbetet, se State of the art, gå tillbaka till kapitel 2.3. Vi har i största möjliga mån med 

våra tidsmässiga förutsättningar och tidigare erfarenhet inom forskningsprocesser arbetat med 

bildandet av en teoretisk referensram efter rekommendationerna och riktlinjerna i artikeln “State of 

the art” (Philipson, 2014-04-23). I den teoretiska referensramen har vi även valt att inkludera tre 

böcker. Detta då stor del av tidigare studier, teorier och diskussioner kring ämnet om personlig 

marknadsföring och det personliga varumärket baseras på just böcker. De böcker vi valt att fördjupa 

oss i är skrivna av författare vilka nämns frekvent genom den tidigare forskningen och vi ansåg att 

vår teori behövde kompletteras med dessa källor för att få en korrekt helhet.  

 

I detta arbete har refereringssystemet APA använts och vi har utgått ifrån vad som sägs i den sjätte 

upplagan.  För att få förståelse för hur refereringen ska gå till, har vi använt oss av APA-bloggen 
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(Becker, 2014), som är skriven av personer som arbetar med refereringssystemet varje dag och är 

författare till APA-manualen.  

 

2.2. Franchise  

“. the franchise offers a lot more than being a sole trader. Franchising is working for yourself but 

not by yourself ...you would not make a living if you were on your own” – Franchisetagare från 

Frazer et als., (2007, s. 1046) studier. 

 

Franchising innebär att en organiseringsfirma (franchisegivaren) säljer en beprövad affärsidé till en 

annan part (franchisetagaren), med rätten till att marknadsföra produkter eller tjänster under 

organisationens varumärke. Parterna är juridiskt oberoende av varandra men de har ett gemensamt 

ekonomiskt intresse. Davies, Lassar, Manolis, Prince & Winsor (2011, s. 322) samt Giddings et al., 

(2011, s. 48) anser att franchise är två företag som binds samman genom ett kontrakt och söker både 

enskild och gemensam lönsamhet. Gillis & Castrogiovanni (2012, s. 48) och Rubin (1978, s. 225) 

har en liknande tolkning men de tycker att franchise däremot är två helt separata företag som binds 

samman via ett kontrakt. Lindblom & Tikkanen (2010, s. 179) tar upp att det är många andra 

författare som definierar franchise genom:  

”Franchising can be defined as a legal business arrangement in which the owner of a 

product, process, or service (the “franchisor”) licenses another party (the 

“franchisee”) to use it in exchange for some sort of payment. ” 

 

Combs et al., (2004, s. 908) tar i deras artikel upp att redan för tio år sedan var det över en miljon 

franchiseföretag i världen. Det var år 1948 ett första fastighetsmäklarföretaget som valde att 

använda sig av en franchisestruktur enligt Anderson & Fok (1998, s. 386) och på senare år har det 

blivit en gynnsam och väletablerad affärsstruktur inom branschen enligt Anderson & Fok (1998, s. 

394) samt (Gillis & Castrogiovanni, 2012, s. 48). Lindblom & Tikkanen (2010, s. 179) även de 

framhäver 

 att franchise har blivit ett populärt val av affärsstrategi för företag från olika branscher runt om i 

världen. (Dant et al., 2011, s. 254) har noterat att denna utveckling även har resulterat i ett ökat 

forskningsintresse om ämnet franchise. (Frazer et al., 2007, s. 1040) säger att många investerare 

väljer en franchiseorganisation på grund av att det är ett väletablerat varumärke. Det finns två 

väletablerade teorier inom franchiseforskning; Rescource scarity och Agency theory. Rescource 

scarity ser franchising som en mekanism för att minska ekonomiska och administrativa 
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begränsningar för tillväxt. En forskare som arbetar med Agency theory tycker att franchising är en 

mekanism för att förbättra anpassningen mellan företaget och de lokala 

kontoren/försäljningsställena. En relation inom denna teori existerar då huvudmannen 

(franchisegivaren) delegerar rättigheter till en annan part (franchisetagaren) Combs et al., (2004, s. 

909). Synen på franchise påverkas av vilken teori forskaren arbetar utifrån (Gillis & 

Castrogiovanni, 2012, s. 85).  

 

Felstead (1991, s. 39) anser att det finns fyra gemensamma särdrag som återfinns i alla 

franchiseorganisationer: 

1. Franchisegivaren är ägaren av ett namn, en affärsidé, en skyddad process, en produkt, tjänst 

eller en speciell utrustning, samt goodwillen som är associerat med det. 

2. Franchisetagaren får rätten att utnyttja och ta del av det som nämns i punkt 1, med 

bestämmelser enligt det kontrakt som upprättas mellan parterna. 

3. Franchisegivaren utför regelbundna kontroller för att se att franchisetagaren håller sin del av 

kontraktet.  

4. Franchisetagaren betalar en avgift för att få nyttja det som nämns i punkt 1 och 

franchisegivaren ska finnas tillgänglig för att ge franchisetagaren den service som är 

nödvändig. 

 

Michael (1996, s. 59) och Rubin (1978, s. 224) har en liknande förklaring för vad franchise är, de 

beskriver att det är ett juridiskt avtal mellan en franchisetagare, som är en lokal användare, och en 

franchisegivare som är varumärkesägare. De ovan nämna författarna menar sammantaget att avtalet 

innebär att franchisetagaren har rätt att sälja varor eller tjänster under ägarens varumärke och efter 

det koncept som franchisegivaren har utvecklat. I utbyte av denna rättighet betalar franchisetagaren 

en startavgift vid avtalstillfället samt en regelbunden avgift till franchisegivaren.  Denna avgift kan 

vara bunden till en viss procent av försäljningsintäkterna och benämns vanligtvis som ”royalties” 

enligt (Dant et al., 2011, s. 253). Michael (1996, s. 59) poängterar att franchisetagaren även betalar 

en särskild avgift som ska täcka de gemensamma marknadsföringskostnaderna för organisationen, 

denna avgift benämns som reklamavgift. På så sätt får de två parterna ett ekonomiskt samarbete där 

båda gynnas om det går bra för franchisetagaren menar Felstead (1991, s. 39) samt Lindblom & 

Tikkanen (2010, s. 180). Felstead (1991, s. 48) påpekar även att det inte finns någon rättslig länk 

mellan parterna. Franchise är en nyckel till expansion säger Combs et al., (2004, s. 908), i tidigare 

forskning finns dock en delad mening gällande vilken sorts företag som gynnas mest av att ingå i en 
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franchiseorganisation (Combs & Ketchen, 2003, s. 444) Viss forskning som bland annat är skriven 

av Michael (1996, s. 58) samt (Gillis & Castrogiovanni, 2012, s. 85) visar att franchisekonceptet är 

det mest fördelaktiga alternativet för små och nystartade företag som vill satsa på att växa. Annan 

forskning visar den raka motsatsen. Något som många forskare dock är överens om är att expansion 

genom franchising är positivt associerat med tillväxt (Gillis & Castrogiovanni, 2012, s. 85). 

 

2.2.1. Franchisegivare 

Franchisegivaren äger varumärket och är beslutsfattare för att utveckla affärssystemets varumärke, 

strategier och arbetsrutiner för att producera en standardiserad produkt eller tjänst. Dessa beslut 

sammanfattas i en manual som franchisetagaren måste följa i sin verksamhet Michael (1996, s. 60; 

Frazer et al., 2007, s. 1039). Dessa riktlinjer har franchisegivaren rätt till att ändra under 

kontraktstiden i de flesta franchisesamarbeten Felstead (1991, ss. 43-44). Franchisegivare får 

indirekt legitim makt över franchisetagare, dock kan en allt för stor maktanvändning leda till ett 

minde produktiv process. Ibland kan det även resultera i bland annat intrång och missbruk av deras 

gemensamma varumärke. Dessa negativa effekter kan på ett motsättande vis även inträffa om 

franchisetagaren får allt för hög självständighet (Frazer et al., 2007, s. 1040). På grund av att det 

finns så många företagare som vill blir franchisetagare har franchisegivarna möjligheten att 

upprätthålla avtal som gynnar dem väl (Rubin, 1978, ss. 225-226). Franchisetagare kan dock skada 

franchisegivaren genom att lämna ut franchisegivarens patentskyddade information, vägra att betala 

avgifter och inte nå upp till de kvalitetsstandarder som franchisegivaren sätter upp, vilket gör att 

valet av franchisetagare för franchisegivaren är väldigt viktigt Combs et al., (2004, s. 911).   

 

Franchisegivare som deltog i studier av Frazer et al. (2007, ss. 1045-1046) beskrev att deras 

viktigaste stödtjänster för franchisetagare var: tillhandahållande av centraliserade bokningstjänster, 

grundläggande utbildning och fortbildning, fortlöpande marknadsstöd, tillhandahållande av teknisk 

rådgivning och utveckling av nya produkter, råd för affärsutveckling och stöd för oförutsedda 

omständigheter. Franchisegivare kan även skada franchisetagaren, detta genom exempelvis att: 

placera franchiseområden för tätt, säga upp franchisetagare i syfte att göra ett gynnsamt område 

franchiseägt, förskingra reklam avgifter och skriver franchiseavtalen så det gynnar franchisegivaren 

i tvister (Combs et al., 2004, s. 911). Franchisegivaren är beroende av franchisetagarens expertis 

och kunskap om den lokala marknaden, vilket i sin tur leder till att de vill skapa en god relation till 

franchisetagaren (Felstead, 1991, s. 44; Lindblom och Tikkanen 2010, s. 182). Lokalkännedomen är 

ett av franchisings viktigaste konkurrensfördelar gentemot andra verksamhetssätt (Lindblom och 
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Tikkanen 2010, s. 186; Oxenfeldt & Kelly, 1969, s. 71) Ett franchisesamarbete är väldigt 

fördelaktigt för en franchisegivare då affärsrisken är låg och den största risken ligger hos 

franchisetagaren (Rubin, 1978,  ss. 225-226;  Giddings et al., 2009, s. 27). 

 

2.2.2. Franchisetagare 

Franchisetagaren får ensam fatta beslut angående lokala operativa strategier såsom läge, 

prissättning, timmar av service och anställningar (Michael, 1996, s. 59; Combs et al., 2004, s. 908). 

Franchisetagaren har inga rättigheter i företaget utan ”lånar” idén och varumärket (Felstead, 1991, s. 

53). Det är dock viktigt att franchisetagaren ”lever” varumärkets normer och värderingar för att 

samarbetet ska bli så gynnsamt som möjligt (Lindblom och Tikkanen 2010, s. 180). De flesta 

franchisetagare ser ändå sig själva som egna förtagare inom affärssamarbetet (Davies et al., 2011, s. 

332 ). Franchisetagaren får ett geografiskt territorium där den får driva sin verksamhet under 

franchisegivarens varumärke (Felstead, 1991, s. 47). Vissa av franchiseavtalen innefattar klausuler 

som innebär att franchisetagaren inte kan öppna en liknande verksamhet på det område de bli 

tilldelade under ett annat varumärke under de kommande åren (Rubin, 1978, s. 231). Anledningen 

till dessa klausuler är enligt samma författare att franchisegivaren satsar mycket tillgångar för att 

styrka humankapitalet i firmorna och de vill inte att den satsningen ska göras på anställda som 

sedan går över till en konkurrerande firma. Några av respondenterna från Frazer et al. (2007, s. 

1046) studier påtalade att de tillbringade ofta mycket tid med en företagare som var intresserade av 

att bli franchisetagare inom deras organisation. Problemet med detta var att de sedan upptäckte att 

dessa företag hade öppna liknande egna verksamheter och att de använde franchise-givaren som 

resurs för att utveckla sitt eget företag.  

 

Rubin (1978, s. 230) har reflekterat över att det finns fyra faktorer som är utmärkande i valet av att 

ingå i en franchiseorganisation för en företagare istället för att öppna en egen firma. Det är först att 

franchisetagaren ser ett värde i deras varumärke samt deras produkt och är på så sätt villiga att 

betala för att få vara en del av detta. För det andra så innebär ett franchisesamarbete att 

franchisetagaren kan få ledarskapsassistans av franchisegivaren. Denna faktor är dock inte något 

som återfinns i alla franchiseavtal. För det tredje så ger ofta franchisegivaren ekonomiskt stöd till 

franchisetagaren, de kan inte stå med som dellåntagare eller liknande avtal men stödjer i regel en 

företagares ekonomiska ståndpunkt. Den sista faktorn innefattar de som helt enkelt inte kan öppna 

en enskild firma med det kapital som är tillgängligt och väljer därför att gå in i ett samarbete. 

Avgiften som franchisetagaren är bunden att betala till franchisegivaren och den bristande 
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självständigheten är faktorer som kan leda till att franchisetagaren väljer att lämna organisationen 

(Frazer et al., 2007, s. 1045) En respondent från studierna gjorda av Frazer et al. menade på att 

verksamheten upplevdes som likadan då de var en del av franchiseorganisationen och när de var en 

egen firma. Den enda skillnaden var att de gick under olika namn. De använde till och med samma 

telefonnummer under tiden i franchisesamarbetet och efter och menade på att kunderna var lojala 

mot dem oavsett varumärket. 

 

2.2.3. Standardisering 

Den indirekta kontrollen som styrs via kontraktet kan delas in i två kategorier, de riktlinjer som 

finns för det dagliga arbetet och hur franchisetagaren ska arbeta långsiktigt. Hur strikta och 

specifika dessa riktlinjer är skiljer sig från fall till fall, Felstead (1991, s. 43) tar upp Mc Donalds 

restauranger i USA som exempel på ett företag som har en väldigt lång manual hur arbetet ska 

skötas på restaurangen. Den manualen är på 600 sidor och innefattar allt från vilka metoder som ska 

användas vid matlagningen till hur de ska utföra kvalitetskontroller på den mat de serverar 

(Felstead, 1991, s. 53). Gillis & Castrogiovanni ( 2012, s. 93) tar upp att centraliserade tjänster ett 

vanligt förekommande för både franchisetagare och företagsägda företag, exempelvis centraliserade 

inköp, databehandling, kommunikationstjänster och lagerstyrning. Författarna har även funnit ett 

samband mellan de stora franchiseföretagen som infört sådana centralstyra tjänster och en minskad 

felfrekvens. Ett franchisekoncept med en tydlig standardisering innebär att kunderna förväntar sig 

att få samma kvalitet oavsett vilken franchisetagare de kommer till, det vill säga en likformighet 

mellan kontoren eller butikerna (Felstead, 1991, s. 44). För att skydda värdet av varumärket, kräver 

franchisegivaren att varje franchisetagare ger allt för att bevara kvaliteten (Michael, 1996, s. 62). 

Dock finns det en del franchisetagare som utnyttjar detta och benämns i teorin som freeriders, det är 

de som inte lägger lika mycket energi på att stå för kvalitet utan utnyttjar varumärkets rykte och 

goodwill. Detta kan motarbetas genom fler kontroller av franchisegivaren men blir i sin tur väldigt 

kostsamt (Combs et al., 2004, s. 911). Kraven på standardisering inom ramen för det gemensamma 

varumärket begränsar franchisetagare från att fullt ut utnyttja deras humankapital, inklusive deras 

kunskap om den lokala marknaden. Vissa anpassningar till den lokala marknaden är förbjudna av 

det krav på standardisering och det blir inte lika enkelt att satsa på humankapitalet i företaget 

(Michael, 1996, s. 57).   
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2.2.4. Kontroll 

Franchisetagaren förväntas som tidigare nämnt att strikt följa en detaljerad manual som upprättas av 

franchisegivaren (Dant, Grünhagen, & Windsperger, 2011, s. 253). Efter att en franchisetagare har 

öppnat ett kontor/butik ger franchisegivaren återkommande kontroller av verksamheten för att se att 

de angivna riktlinjerna angående driftstandar och marknadsföring efterföljs (Michael, 1996, s. 59). 

Det finns en rad olika sätt hur en franchisegivare kan kontrollera att franchisetagaren når upp till de 

efterfrågade kraven.  En del franchiseavtal ger franchisegivaren möjlighet att oanmält dyka upp på 

kontoret/butiken för att kontrollera franchisetagaren. I till exempel Mc Donalds skickar de ut 

kontrollanter som ser över rutinerna efter ett formulär med över 500 punkter och lämnar sedan en 

lista över de anmärkningar de har noterat. Franchisetagaren kan även kontrolleras genom ”mystery 

shopping”, där anställda från franchisegivaren går ut i verksamheten och påstår sig att vara kunder 

för att se hur de blir bemötta (Felstead, 1991, s. 45). Om en franchisegivare upptäcker att en 

franchisetagare bryter mot de riktlinjer som avtalas om i kontraktet under en sådan kontroll, kan det 

leda till att avtalet sägs upp och franchisetagarens rätt att använda varumärket förfaller (Michael, 

1996, s. 60). Kontor och butiker som är belägna på landsbygden har en större kvot med 

återkommande kunder och det är vanligt att de är franchiseägda. Dock är det svårare för 

franchisegivaren att kontrollera dessa områden (Combs et al., 2004, s. 912).    

 

2.2.5. Konflikter 

En konflikt är då bakomliggande skillnader mellan parternas intresse leder till potentiella eller 

faktiska hinder som hämmar en eller flera partner från att förverkliga sina mål enligt (Frazer et al., 

2012, s. 89; Oxenfeldt & Kelly, 1969, s. 72). Det har uppmärksammats att med den ökade 

populariteten av att organisationer övergår till franchiseenheter, växer det fram ett akut behov av 

franchiselagar för att skydda både franchisetagaren och franchisegivaren (Dant et al., 2011, s. 257). 

Australien som ibland benämns som ”huvudstaden för franchise i världen” är ett land som ligger i 

framkant inom detta område. Redan år 1998 infördes en ”franchise-kod” för hur ett 

franchisesamarbete ska gå till  (Giddings et al., 2009, s. 25). Australien är även landet som har drivit 

frågan om hur en konflikt inom en franchiseorganisation löser sig bäst. De tror bland annat på att 

det borde inrättas en ombudsman för franchisebranschen som opartiskt kan hjälpa till för att hitta en 

lösning på konflikterna som uppstår  (Giddings et al., 2009, s. 32). Det har uppmärksammats genom 

tidigare studier att de främsta orsakerna till dessa konflikter berör brister i franchisetagarens sätt att 

följa systemet, kommunikationsproblem samt brister i franchisetagares lönsamhet (Giddings et al., 

2011, s. 42). Det har även lyfts fram att finansiella frågor, affärsval, oförutsedda omständigheter 
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som påverkar franchisetagare och hur franchise-system hantera innovation och förändring är 

vanliga källor till en konflikt. Vidare är tredje parter, exempelvis jurister, konsulter och revisorer, 

alla faktorer som kan förvärra en konflikt och därför måste man hålla sig i god hand med dem också  

(Giddings et al., 2009, s. 24).  

 

Som tidigare nämnts innebär ett franchisesamarbete en ekonomisk koppling mellan parterna, men 

enligt Gillis & Castrogiovanni ( 2012, s. 81) arbetar de båda för att få den lösningen som gynnar 

dem själva mest. Detta kan enligt författarna leda till att parterna håller inne information för 

varandra, exempelvis så kan franchisetagaren hålla inne information om de lokala 

marknadsförhållandena och franchisetagaren om den överskådliga marknaden. Lindblom & 

Tikkanen (2010, s. 183) menar att i många fall så vet inte franchisegivaren vilken information som 

franchisetagaren har samt hur informationen kan vara av värde för franchiseorganisationen. Felstead 

(1991, s. 46) skriver att om franchisetagaren och franchisegivaren har olika målsättningar för 

verksamheten kan det leda till en konflikt, därför måste man enligt Davies et al. (2011, s. 329) ha 

gemensamma mål för att förebygga en konflikt. Enligt Dant & Gundlach, 1999, s. 36) samt Davies 

et al. (2011, s. 322) är det just att hitta en balans mellan parternas mål och intressen som är den 

största utmaningen inom franchise. Dant & Gundlach (1999, s. 36) förklarar att franchisegivaren 

vill ha standardiserade arbetsrutiner för franchisetagarna, kontroller över hur de följer dessa och 

bevarar varumärkets goodwill och kvalitet. Franchisetagaren har enligt samma författare en strävan 

att trots detta få känna en självständighet och därför är det viktigt att hitta en nivå där båda parterna 

är nöjda så att inte en konflikt urartas. Davies et al. (2011, s. 322) tror att nyckeln till att hantera 

dessa risker är en grundlig förståelse för hur relationskonflikter och förtroende påverkar hur 

franchisetagare kan följa de regelverk och normer franchisegivaren sätter upp.  Davies et al. (2011, 

s. 329) menar att det är därför viktigt att franchisetagare upplever att den får sin röst hörd och 

inflytande i verksamheten. Det är även enligt föregående författare viktigt att franchisetagaren 

känner sig rättvist behandlad i fördelningen av intäkter och kostnader i förhållande mot den tid och 

ansträngningar den lägger ner på verksamheten. 

 

Ytterligare en källa till en konflikt är om parterna är oense om hur standardiseringen är uppställd för 

franchisetagaren. Det kan till exempel handla om hur produkterna köps in och säljs, prissättningen, 

utseendet på franchisetagarens lokaler och de begränsningar som medföljer av dessa 

standardmanualer (Davies et al., 2011, s. 329; Frazer, Weaven, Giddings, & Grace, 2012, s. 89). Ett 

ytterligare problem som utvecklas av att de inte är överens är att franchisetagarna har en bristande 
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efterlevnad av de utsatta riktlinjerna givna av franchisegivaren. Detta kan till exempel vara 

användning av otillåtna produkter eller aktiviteter som kan skada varumärket och tendensen att 

vissa franchisetagare att arbeta på en oacceptabel nivå (Frazer et al., 2007, s. 1046). Det är svårt att 

kontraktera alla möjliga händelser i ett kontrakt och på så sätt är det svårt att förebygga alla dessa 

möjliga konflikter (Davies et al., 2011, s. 324). Franchisegivarens metoder och nivåer av kontroll av 

hur franchisetagaren håller avtalet dem emellan leder även ofta till konflikter (Davies et al., 2011, s. 

329). 

 

2.2.6. Tillit 

Franchise är ett affärssystem som är väldigt beroende av internt personal- och 

organisationsförtroende (Davies et al., 2011, s. 324). I överlag är det väldigt viktigt i ett 

franchisesystem att franchisetagarna känner tillfredställelse och förtroende för franchisegivarna 

(Frazer et al., 2007, s. 1039). Tidigare forskning visar att franchisegivarna bör lägga kraft på att visa 

ett stort engagemang i sitt ledarskap för att generera tillit istället för att lägga tid och pengar på det 

vanliga operativa ledarskapet, med de tidigare nämnda kontrollerna. Ett franchisesamarbete som 

fokuserar på att bygga en bra relation är den som kommer att får en längre livslängd och bli mest 

lönsam (Davies et al., 2011, s. 325).  

 

När en franchisetagare tappar förtroendet för en franchisegivare kan det leda till att franchisetagaren 

inte anser att de förbindelser som antagits i kontraktet är i linje med deras egen verksamhet längre. 

Det kan leda till att franchisetagaren inte anstränger sig för att göra det som gynnar båda parterna 

och på så sätt skadas varumärket och goodwillen (Davies et al., 2011, s. 324). Om franchisetagaren 

istället känner sig tillfredsställd i franchisesamarbetet genereras tillit (Davies et al., 2011, s. 328). 

Tillit är en faktor som förebygger konflikt (Davies et al., 2011, s. 325). Tidigare forskning visar på 

att franchisetagare som inte har upplevt någon konflikt med franchisegivaren hade starkare tillit och 

relation till sin franchisegivare. Dessa franchisetagare upplevde även att franchisegivaren var ett bra 

stöd i relationen, hade god kommunikations kvalitét samt hade gett dem bra med information innan 

ett avtal tecknades mellan dem vilket ledde till att de fick realistiska förväntningar på samarbetet (J. 

M. Giddings et al., 2011, s. 47). Författaren fortsätter med att förklara att de som har upplevt många 

konflikter lätt skyller på franchisegivaren än att agera själv.  Detta beroende på att när tilliten till 

franchisegivaren brutits så kommer det påverka hur franchisetagaren uppfattar kommande 

handlingar av den andra parten. 
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När tilliten inom organisationen är hög kommer beslut gällande avtal och förhandlingar sannolikt 

att nås snabbare. Förtroende främjar effektiviteten i förhandlingarna genom att varje 

förhandlingspartner blir mer flexibel i att bevilja affärsförlag på grund av en förväntan om att den 

andra partnern kommer återgälda detta i framtiden (Zaheer, McEvily, & Perrone, 1998, s. 144). 

Även den sociala delen av utbytet är viktigt, tidigare forskning indikerar på att mellanmänsklig tillit, 

i samband med tillit inom organisationen, spelar en unik roll i utvecklandet av organisationens 

relationer samt i hur väl ledningsstrukturen fungerar (Zaheer et al., 1998, s. 156).  

 

Betydelsen av förtroende har nämnts i områden som kommunikation, ledarskap, målstyrning, 

förhandling, game theory, utvärdering, arbetsmarknad förvaltning relationer och genomförandet av 

självförvaltande arbetsgrupper (Mayer et al., 1995, s. 709). Arbeta tillsammans involverar ofta 

ömsesidigt förtroende, folk måste därför kunna förlita sig på andra för att uppnå sina personliga och 

organisatoriska mål (Mayer et al., 1995, s. 710). Ofta har inte den anställda möjlighet att fatta ett 

beslut gällande förtroendet denna upplever gentemot sin arbetsgivare förrän den anställda blivit satt 

i en sårbar situation. Det är i denna situation individen får uppleva hur arbetsgivaren hanterar 

sårbarheten och påverkar om ett förtroende kan fastställas. Innan detta har individen haft en typ av 

blind tro gällande det upplevda förtroendet gentemot arbetsgivaren, det är en sådan sårbar situation 

som avgör och bekräftar för den anställda om förtroendenivån var korrekt eller bör justeras (Mayer 

et al., 1995, s. 730).  

 

2.3. Varumärke 

2.3.1 Corporate Identity 

Ett varumärke är en del av en organisations företagsidentitet. Företagsidentitet eller som det även 

benämns ”Corporate identity” har sitt ursprung ur tidigare forskning inom marknadsföringsområdet 

där de relaterat till de faktorer som påverkar utformningen av det egenskaper som användes för att 

beskriva en organisation för omvärlden (Melewar & Saunders, 1998, s. 327). Corporate identity kan 

delas upp i fem huvudsakliga konstruktioner: kommunikation, design (visual identity), 

företagsbeteende, produkt eller service och marknadsförhållanden (Melewar & Saunders, 1998, s. 

327). Oavsett konstruktion är företagsstrukturen en viktig komponent gällande ett företags identitet. 

Det finns två typer av strukturer, den organisatoriska strukturen och den visuella strukturen (inte att 

förväxla med visuell identitet). I den organisatoriska strukturen ligger fokus på 

kommunikationslinjer och rapportansvar medan den visuella strukturen fokuserar på 
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marknadsföringen av produkter och hur företaget uppfattas utåt (Melewar & Saunders, 1998, s. 

292).   

 

Kommunikation: 

Den första av de fem huvudsakliga konstruktionerna i företagets identitet, vilken behandlar 

kommunikationen, berör olika specialområden som exempelvis PR, medierelationer, reklam och 

bokslut. Kommunikationen innefattar hur en organisation kommunicerar med sina intressenter 

direkt och genom media (Bosch, de Jong, & Elving, 2004, s. 139). Detta förutsätter att ledningens 

kommunikation är effektiv och att de anställda tar till sig och följer det önskade beteendet företagen 

vill uppvisa (Melewar & Saunders, 1998, s. 330). Kommunikationen inom ett företag kan delas upp 

i tre huvudsakliga kommunikationstyper, dessa definieras som: ledning, marknadsföring samt 

organisation (Melewar & Saunders, 1998, s. 328).  

 

Visuell identitet:  

Den andra konstruktionen, den visuella identiteten (design), är den överlägset mest diskuterade 

aspekten i litteraturen gällande företags identitet. Ett företags visuella identitet eller design kan även 

benämnas som ”Corporate visual identity” (Melewar & Saunders, 1998, s. 329). Corporate visual 

identity (CVI) har en betydande roll i hur organisationer presenterar sig själva, såväl internt som 

externt (Bosch et al., 2004, s. 1). Huvuddelarna av ett företags CVI är dess namn, symbol, logotyp, 

färgpalett, typografi och slogan (Bosch et al., 2004, s. 139; Melewar & Saunders, 1998, s. 291) 

(Bosch, Jong, & Elving, 2005, s. 108; Melewar & Saunders, 1998, s. 329). Att standardisera 

företagets CVI förmodas ha en positiv effekt på kundernas medvetenhet gällande marknadsföring, 

rekrytering och deras trogenhet med den gällande organisationen och dess produkter/tjänster. Det 

stärker även konsumenternas uppfattning om organisationens marknadsandelar och dess existens på 

den lokala marknaden (Bosch et al., 2004, s. 139) Melewar & Saunders 1998). CVI ger synlighet 

och ökar identifierbarheten hos ett företag eller en organisation genom att symboliskt representera 

företaget eller organisationen i fråga enligt (Bosch, de Jong, & Elving, 2004, s. 139). Ett konsekvent 

och välarbetat CVI bidrar till att minska konsumenters ångest vid inköpandet av en ny produkt eller 

tjänst, det kan även hjälpa till att identifiera olika kundgrupper (Bosch, de Jong, & Elving, 2004, s. 

139). Ett multinationellt företags personlighet och identitet kommer därför att bli den största faktor i 

konsumenternas val mellan produkter (Melewar & Saunders, 1998, s. 291). Ett CVI:s beståndsdelar 

kan delas upp i tre huvudkomponenter: organisationens beteende, kommunikation och symbolism 

(Bosch, de Jong, & Elving, 2004, s. 139). Den starkaste av dessa influenser är det organisatoriska 
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beteendet, sättet ett företag eller en organisation agerar samt hur det uppfattas av dess intressenter 

(Bosch, de Jong, & Elving, 2004, s. 139). Ett Företagets CVI kan påverka i vilken utsträckning de 

anställda identifierar sig med organisationen (Bosch, de Jong, & Elving, 2004, s. 140) och 

värderingar behöver först införlivas internt, förstås och accepteras av de anställda innan de kan 

uttryckas externt. För många visuella ledtrådar kan orsaka förvirring och ett ofokuserat intryck av 

företagets image (Bosch, de Jong, & Elving, 2004, s. 140). 

 

Organisatoriskt beteende:  

Begreppet ”Organisatoriskt beteende” behandlar företagets, ledningens och de anställdas beteende. 

Det beteende genom vilket anställda påvisar de externa intressenterna avspeglar hur företaget 

tänker, känner och beter sig (Melewar & Saunders, 1998, s. 330). Inom organisationen bör en 

överenskommelse finnas vare sig formellt eller informellt om hur organisationens mål skall uppnås. 

Feltolkningar eller obalans i hur man skall nå slutmålen kan existera eller uppkomma på flera 

organisatoriska nivåer, det kan vara motsättningar mellan ett företags chefer och ledning, mellan 

ledning och anställda, eller ibland mellan de anställda. Feltolkningar eller underlåtenhet att 

internalisera och identifiera sig med företagets krav kan leda till inkonsekventa beteenden och 

ibland uppvisar ledning eller anställda egenskaper som en organisation inte skulle godkänna som 

representativt för företaget. Detta är skäl som anställda blir uppsagda av varje dag (Melewar & 

Saunders, 1998, s. 330). Kongruens krävs mellan det förväntade organisatoriska beteendet och de 

anställdas beteende och uppstår när de enskilda medarbetarna uppfattar att organisationens attribut 

stämmer överens med de egna. När detta inträffar kan den anställda komma att identifiera sig med 

den organisation där de är delaktiga, och de egna övertygelserna resulterar i att beteendet skapas 

kring organisationens normer, värderingar och övertygelser (Melewar & Saunders, 1998, s. 330). 

 

Produkt/Service och marknadsförhållanden:  

De beteendemässiga aspekter som beskrivits ovan ger inga tvingande skäl till att deltagarna inom en 

organisation nödvändigtvis skulle dela identiska värderingar. Anställdas beteende beror på hur 

delegeringen av organisationens mål påverkar dem och alla kulturella influenser kommer från det 

kollektiva beteendet hos medarbetarna. Det är inte möjligt för organisationer att ha en helt enhetlig 

företagskultur eftersom varje deltagare tolkar organisationens historia och ledningens 

kommunikation på olika sätt. Detta tyder på att företagskulturen inte lätt kan manipuleras, och är 

ofta en vanlig orsak till misslyckandet bakom många organisationers identitetsförändringsprogram 

(Melewar & Saunders, 1998, s. 331). 
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Företags identitet påverkas slutligen av olika marknadsförhållanden. Det finns en koppling mellan 

arten av deras industrier och hur de väljer att forma sitt varumärke. Företag spenderar enorma 

summor på att försöka förbättra sitt eget rykte och därigenom bidra till att förbättra uppfattningen 

om sina industrier och bekämpa dåliga marknadsförhållanden. Detta görs via varumärkesaktiviteter 

som omfattar alla intressenter, från anställda till konsumenter (Melewar & Saunders, 1998, s. 332). 

Skapandet av ett varumärke kring en produkt eller service är starkt relaterad till 

marknadspositionering. Marknadsföringsstrategin är därför sammanvävd med produkten eller 

tjänstens produktionsprocesser och slutmål gällande prestation.  Alla tidigare faktorer som 

diskuterats hittills kommer från den produkt eller tjänst som är en del av företagets strategi eller 

kultur, det har talats i termer om hur saker görs, uppförande och kommunikationen av 

marknadsmixen. Det är strukturen på företaget som vid denna tidpunkt avgör vilken 

varumärkesstrategi som ska antas, ska strategin bygga kring ett enskilt varumärke eller ska en mer 

ensidig varumärkesstrategi med fokusering på företaget användas (Melewar & Saunders, 1998, s. 

333). 

 

2.3.2. Skapandet av ett varumärke/en identitet som företag 

Ett varumärke är en samling av funktionella och emotionella värden som utlovar ett unikt och 

välkomnande löfte. De funktionella värden som presenteras är kognitivt baserade, till exempel 

kvalitet, tillförlitlighet, och prestanda. Ett varumärke har även emotionella värden som exempelvis 

sinnesro, trygghet, ambition, stolthet och inflytande (Lynch & de Chernatony, 2007, s. 124). 

Forskare hävdar att det är när ett varumärke utvecklas bortom de funktionella värdena och upprättar 

en emotionell anknytning till konsumenten som konkurrensfördelar kan uppstå (Lynch & de 

Chernatony, 2007, s. 125). Den positiva effekt som uppstår av att skapa emotionella band med 

konsumenterna är allmänt accepterat inom forskning kring varumärkesmarknadsföring med 

inriktning mot konsumenter (Lynch & de Chernatony, 2007, s. 125). Vissa anställda som är 

välbekanta med företagets varumärke och skapar ett bra externt uttryck åt företaget kan även kallas 

för varumärkesambassadörer (Kaputa, 2010, s. 46). 

 

En produkts fördel på en marknad definieras av kundens uppfattning om produktens överlägsenhet i 

förhållande till alternativen på den konkurrerande marknaden. Den upplevda överlägsenheten hos 

en produkt hänvisar vanligtvis till skillnader mellan alternativ i viktiga attribut och egenskaper 

dessa produkter har (Huang & Huddleston, 2009, s. 978). Nya eller förbättrade funktionella värden 
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hos en produkt, såsom kvalitet, nytänkande, och särskiljande egenskaper för konsumenterna med 

bättre alternativ. Att ha en produkt som har starka fördelar på konkurrensmarknaden har visats vara 

den viktigaste faktorn i antagande och framgång av nya produkter (Huang & Huddleston, 2009, s. 

978). Enligt befintlig litteratur är varumärket ett av företagens mest värdefulla tillgångar. Fördelarna 

som uppstår vid ett framgångsrikt varumärkesbyggande för ett företag är många och långtgående 

och inbegriper att skapa en differentierad fördel mot konkurrenterna vilket gör att beslut gällande 

varumärken blir allt mer viktiga (O’Loughlin & Szmigin, 2005, s. 9). I en värld av 

företagskommunikation innebär arbetet med att utveckla ett varumärke ett försök att göra direkta, 

tydliga och ihållande obligationer mellan uttryck eller symboler och produkter eller tjänster. Som en 

kommunikationsstrategi, är skapandet av ett varumärke mest traditionellt förknippat med 

konsumentprodukter. Varumärkesprodukter marknadsfördes förr som unika varor vilka kunde ge 

unika fördelar för konsumenterna; det var varumärket som utmärkte en produkt (Lair et al., 2005, s. 

311).  

 

Idén om ett konsumentvarumärke uppstod i slutet av 1900-talet, för konsumentprodukter med ett 

lättidentifierbart varumärke (Lair et al., 2005, s. 311). Märkesprofiliering har varit tydlig i 

produktutveckling och marknadsföring sedan mitten av 1900-talet genom kopplingar av vissa 

butiker och fabriker till särskilda produkter genom exempelvis tryckt reklam (Lair et al., 2005, s. 

309). Märkesprofiliering inom marknadsföring har tydligt nått nya nivåer av marknadspenetration 

under senare år. Märkesprofiliering kan definieras som en programmatisk inställning till försäljning 

av en produkt, tjänst, organisation, orsak, eller en person som är formad som ett proaktivt svar på 

önskad tillväxt av en målgrupp eller marknad (Lair et al., 2005, s. 309). Mellan 1970 och 1980 

upplevdes en ökad konkurrens på en ständigt växande marknad, både gällande konsument-

produkterna samt de medier genom vilka de salufördes. Tillkomsten av kabel-tv skapade nya 

problem och möjligheter för varumärkesutveckling som en kommunikationsstrategi eftersom tv nu 

behandlade bredare och mer specificerade publikgrupper, publiken började organiseras kring 

specifika intressen. Marknaden i dag tycks kräva välskrivna identiteter, vilka kan sticka ut och bryta 

igenom mediebruset. I utvecklandet av ett varumärke är presentationen av bilder väl lämpad som 

förstärkning av produkters identiteter. Varumärkeshantering som strategi har blivit allt viktigare 

som ett flexibelt svar på en fullsatt kommunikationsvärld. Denna flexibilitet har drivit utvecklingen 

av varumärkesmarknadsföring som en kommunikationsstrategi på flera viktiga sätt. Konsument-

varumärken är inte längre i första hand förknippat med produkter, nu representerar varumärken 

även tjänster. Faktum är att tjänstevarumärken verkar vara mer innovativa än många produkt-
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varumärken och blir allt mer dominerande, detta som en följd av ökande utbud av individanpassade 

tjänster (Lair et al., 2005, s. 312). Vi lever i ett samhälle med ökat fokus på internet, för att skapa ett 

hållbart konkurrensmässigt övertag så bör även marknadsföringen anpassas efter samhällets 

utveckling och framföras på ett sätt som är relevant för konsumenten (O’Loughlin & Szmigin, 

2005, s. 11). Den ökade användningen av internet inom marknadsföring är en följd av den ständigt 

ökande tekniska utvecklingen och har blivit ett viktigt forum i fråga om att presentera och uttrycka 

sig. Internet bidrar till att det blir lättare att lära sig mer om människor samtidigt som det blir ett sätt 

att förmedla information om sig själv till andra för att skapa och upprätthålla ett varumärke 

(Labrecque et al., 2011, s. 38). Konventionell reklam via betalda medier upprätthåller en stark 

strategisk närvaro men internet och e-handeln blir mer och mer vanliga och tros bli det ledande 

mediet för marknadsföring (Lair et al., 2005, s. 312).   

 

De grundläggande situationsegenskaperna inom varumärkeshantering kräver anpassning till det 

klassiska företag-till-konsument konceptet. Konceptet kännetecknas av standardisering av 

produkten eller tjänsten och en strävan mot en dominans av massmedier i sin marknads-

kommunikationsstrategi (Baumgarth, 2010, s. 654). Konsumenter köper inte produkter enbart av 

rationella anledningar, den slutgiltiga och avgörande faktorn är av emotionell karaktär. 

Konsumenterna tar med faktorer som exempelvis pris, utseende, garantier samt föreställningar om 

andra produkter, dessa variabler kommer värderas av konsumenten men beslutet kommer baseras på 

den emotionella inställningen till produkten. Därför är utvecklingen av ett varumärke betydelsefullt, 

varumärket skapar en emotionell kontakt med konsumenten vilket leder till en upplevd 

trygghetskänsla (Montoya & Vandehey, 2002, s. 3). En viktig aspekt i dagens varumärkeshantering 

är den ökade betydelsen av personalen i genomförandet av en varumärkesstrategi då personalen blir 

en del av marknadsföringen (Baumgarth, 2010, s. 655). Skapandet och utvecklandet av ett 

personligt varumärke applicerar samma effekt på en individ som marknadsföring ger en 

varumärkesprodukt (Montoya & Vandehey, 2002, s. 3). Att profilera en person med hjälp av ett 

personligt varumärke används med fördel för att marknadsföra personer på inresa in i en specifik 

arbetsmarknad eller övergång på arbetsmarknaden (Lair et al., 2005, s. 309).  

 

2.3.3. Det personliga varumärket 

Sedan slutet på 1960-talet har intresset för att marknadsföra sig själv stigit och ämnet har blivit 

populärt i diverse böcker, websidor och konsultations tjänster centrerat kring personlig utveckling, 

främst i USA. Det är dock lite av detta ökade intresse som tycks ha genomsyrat disciplinen inom 
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marknadsföring, såväl i form av formell forskning och innehåll i kursböcker som i akademiska 

kursplaner (Shepherd, 2005, s. 1). Det anses märkligt att marknadsföring med fokusering på den 

egna personen och utveckling av ett personligt varumärke inte kan tillräkna sig stor del i det 

akademiska marknadsföringsmaterialet. Mycket av den litteratur som existerar kring ämnet är 

skrivet i utkanten av det akademiska marknadsföringsområdet och ämnet tycks vara i stort sett 

frånvarande i marknadsföringsplaner inom högre utbildningar trots ett existerande intresse 

(Shepherd, 2005, s. 1). 

 

Begreppet samt konceptet kring ”personal branding” myntades av Tom Peters (Peters, 2007) i 

artikeln “The Brand Called You” och har blivit allt viktigare i den digitala tidsåldern vi befinner oss 

i. Begreppet ”personal branding”: kan enligt innehållet i artikeln beskrivas med att den egna 

personen görs till ett varumärke, ett personligt varumärke (Shepherd, 2005, s. 1). Sedan dess har det 

varit en jämn ström av populära själv-förbättrings böcker i ämnet riktat mot företagare och 

yrkesprofessionella oräkneliga webbsidor samt självhjälpskurser och konsulter. (Shepherd, 2005, s. 

2; Lair et al., 2005, s. 308). Tidigare betraktades marknadsföringstaktiken att skapa ett personligt 

varumärke mest fördelaktigt för celebriteter, ledare inom näringslivet och politiken. Personlig 

marknadsföring har utövats i årtionden inom dessa branscher. I akademiska sammanhang har 

personlig marknadsföring tydligast stöd från karriärspecialister inom utbildningsinstitutioner för 

akademiker som söker arbete eller planerar inför en karriär (Shepherd, 2005, s. 1). Dagens online-

verktyg har gjort det personliga varumärket till en viktig marknadsföringsuppgift även för ”vanligt 

folk” (Morgan, 2011, s. 13; Shepherd, 2005, s. 1). Personlig marknadsföring, i olika skepnader, är 

nu en snabbt växande verksamhet och utbudet av rådgivning inom verksamheten är nu allmänt 

tillgänglig. Personlig marknadsföring som en gång var en tjänst som tillhandahölls av andra är nu 

en verksamhet man uppmuntras att göra för sig själv (Shepherd, 2005, s. 1). 

 

En av de mest fundamentala delarna i teorin kring det personliga varumärket är att alla har rätt till 

att vara sitt eget varumärke och en persons viktigaste jobb är att vara sin egen marknadsförare 

(Labrecque et al., 2011, s. 38). Att skapa ett personligt varumärke handlar om att bygga den externa 

identitetsbild en individ som företagare vill uppvisa och förknippas med som yrkesperson (Montoya 

& Vandehey, 2002, s. 1). Det personliga varumärket framhäver dina unika säljargument och värden 

på konkurrensmarknaden och är ofta källan till första intryck för beslutsfattare (Morgan, 2011, s. 13 

). Det personliga varumärket verkar för att differentiera en individ och öka dennas chanser till att bli 

utvald av till diverse uppdrag och möjligheter (Morgan, 2011, s. 13 ). För att bli framgångsrik måste 
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en fokusering ske på att skapa en positiv bild av sig själv i andras medvetande, till det behövs ett 

personligt varumärke (Kaputa, 2010, s. 14). Metoden som används för att skapa ett varumärke för 

en produkt är snarlik metoden för att skapa ett personligt varumärke. Det går ut på att fånga och att 

främja individens styrka och originalitet riktat mot en målgrupp (Kaputa, 2010, s. 15; Labrecque et 

al., 2011, s. 39). Fenomenet kring det personliga varumärket har i likhet med många 

självhjälpsrörelser, med syfte att hjälpa individer med sin personliga utveckling, erbjudit en 

programmatisk uppsättning strategier för den enskilda individen att bli framgångsrik inom sitt 

företag och i sin karriär. Den radikala skillnaden mellan de tidigare självhjälpsrörelserna och 

rörelsen kring det personliga varumärket som uppstått är att tidigare har fokus kretsat kring 

självförbättring som ett medel till förbättrad prestation vilket det inte längre gör. Rörelsen kring det 

personliga varumärket menar istället uttryckligen att vägen till framgång finns i själva 

förpackningen av individen. Det handlar inte om individens interna uppsättning av kompetens, 

motivation eller intressen utan snarare om hur effektivt de är ordnade, hur de framhävts och hur de 

uppfattas externt (Lair et al., 2005, s. 308; Hearn, 2008, s. 198). Hur du framställer dig som 

fungerande produkt är viktigare än vad det är för egenskaper i innehållet, detta eftersom 

beslutsfattare aldrig kommer uppskatta kvaliteten på vad du bidrar om beslutstagaren inte positivt 

attraheras av presentationen (Morgan, 2011, s. 14). Ett vanligt motiv och en målsättning som får 

många att inleda arbetet med att skapa ett personligt varumärke är i syfte att få en anställning. För 

många människor fungerar det personliga varumärket som en social skärm och skapandet av ett 

personligt varumärke är även vanligt inom dejting, vänskap eller helt enkelt för att uttrycka sig. 

Processen i att skapa ett varumärke kring den egna personen börjar med att definiera en 

varumärkesidentitet och sedan aktivt kommunicera denna till marknaden genom varumärkes-

positionering (Labrecque et al., 2011, s. 39). 

 

Nyttjandet av ett personligt varumärke riktar sig främst mot individer som visar sig självständiga, 

beslutsamma kreativa, framåtsträvande och professionella. Denna person förväntas vara flexibel i 

en varierande arbetsmarknad, reagera på eventuella karriärmöjligheter samt vara kapabel att 

motivera och framhäva sig själv. Detta synsätt innebär att inte alla individer har inom sig vad som 

krävs för att bli effektiva i sin egen marknadsföring. Det folksegment som rörelsen kring personlig 

marknadsföring främst riktar sig mot är de individer som är utbildade och erfarna yrkesmänniskor. 

Det betonas att genom att ge yrkesmänniskor kontroll över sin yrkesidentitet kan individen uppleva 

en ökad trygghet i sin kompetens på arbetsplatsen (Lair et al., 2005, s. 318). Det personliga 

varumärket är viktigt även för personer äldre än 50år som vill behålla och säkerställa sin 
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yrkesmässiga sysselsättning. Dessa individer har en fördel med sin erfarenhet och sakkunskap från 

yrkeslivet, men det gör enbart nytta för det personliga varumärket i den utsträckning det kan 

paketeras och påvisa ett värde för omgivningen (Kaputa, 2010). För kvinnor kan konceptet med det 

personliga varumärket vara lite mer problematiskt än vad det är för män. I skapandet av ett 

personligt varumärke för en kvinna är det fördelaktigt med en feminin identitet men en manlig inre 

identitet (Lair et al., 2005, s. 328). Kvinnorna förväntas arbeta lika hårt som männen men de 

förväntas även ta hand om sitt yttre samt finnas där för sina barn och sin man. Det finns dock en 

uppfattning att om en kvinna finns där för sina barn och sin man kan hon inte ha fullt fokus på 

arbetet och vice versa (Lair et al., 2005, s. 328). Att utveckla ett personligt varumärke sägs utgöra 

det enda sättet att överleva en turbulent ekonomi. För att finna säkerhet i ett jobb måste varje 

individ addera värde till sitt personliga varumärke och genom det addera värde till vad en kund får 

för sina pengar (Lair et al., 2005, s. 322; Hearn, 2008, s. 198). Det handlar om förmågan att genom 

ett starkt personligt varumärke slutligen visa hur den enskilda individen på egen hand ökar ett 

företags värde. Om en person känner kontroll över sin egen framgång och säkerhet i en turbulent 

ekonomi ger det en viss trygghet. Detta är något som upplevs som allt viktigare och leder till att det 

personliga varumärket blir mer populärt. Personlig marknadsföring används som en allt mer 

konkurrenskraftig marknad (Lair et al., 2005, s. 322).  

 

Litteraturen gällande teorierna kring det personliga varumärket positionerar konsekvent individen 

som ansvarig för att styra sin egen framtid. De som arbetar med ett personligt varumärke har stor 

frihet och stort ansvar eftersom de skapar sina egna möjligheter. De som aktivt arbetar med sitt 

personliga varumärke arbetar med sig själv som chef även om de dessutom arbetar för en arbetschef 

(Lair et al., 2005, s. 322). (Huvudpremissen inom personlig marknadsföring är att alla har ett 

personligt varumärke eller vad Peters (1999) kallar "ett tecken på skillnad".  Det finns ett stort 

argument för att locka individer att börja utveckla och lära sig mer om hur det personliga 

varumärket fungerar är att om de inte själva lär sig skapa sitt eget personliga varumärke, så kommer 

någon annan skapa det åt dem. Han menar vidare att om man ger andra makten att avgöra ens 

personliga varumärke om man inte väljer att skapa det på egen hand (Shepherd, 2005, s. 2; Lair et 

al., 2005, s. 308). 

 

2.3.4. Hur det personliga varumärket skapas 

En gemensam nämnare i litteraturen är att processen med att skapa ett eget personligt varumärke 

speglar den process som används för att differentiera en produkt, individen kommersialiseras (Lair 
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et al., 2005, s. 319; Shepherd, 2005, s. 2). Metodologin som ursprungligen utvecklades för 

marknadsföringen av produkter och tjänster appliceras nu istället på människor (Shepherd, 2005, s. 

1). Marknadsföringen består av olika aktiviteter som genomförs av individer med avsikt att ge sig 

till känna på marknaden, vanligtvis (men inte enbart) för att få förvärvsarbete. En av de viktigaste 

föreskrifterna inför att skapa och utveckla ett personligt varumärke är att ett varumärke ska vara 

enkelt, tydlig och konsekvent. Denna grundläggande punkt betecknas av författaren som "lagen om 

specialisering" för personlig varumärkesutveckling, vilket tyder på att det är nödvändigt för 

individer att fokusera på ett område av prestation eller förmåga (Montoya & Vandehey, 2002). 

Kärnan i skapandet av ett personligt varumärke handlar om att definiera en varumärkesidentitet och 

sedan aktivt kommunicera denna till marknaden genom varumärkespositionering. Budskapet som 

varumärket uttrycker ska vara tydligt, konsekvent och autentiskt. Vid försök att skapa fler 

varumärken för olika målgrupper kan svårigheter uppstå. Fel kan även uppstå vid det första mötet 

ansikte-mot-ansikte om en person inte överensstämmer med den andra partens förväntningar 

(Labrecque et al., 2011, s. 39). 

 

Processen med skapandet av det personliga varumärket bör följa tre breda faser. För det första bör 

individen uppmuntras att söka inom sig själva för att upptäcka sina viktigaste identifierande attribut, 

sitt eget unika löfte om värde. Därefter konstrueras ett övertygande uttalande runt detta det med 

attributen. Slutligen skapas en strategi för att göra varumärket synligt för omvärlden.  Processen 

med differentiering för människor handlar om att hitta sin stora styrka, kärnan i sig själv, vilken ska 

sättas ut i universum för att på egen hand uppfyllas (Peters, 1999).   

 

För den enskilde som vill nå framgång i affärer kan storleken på självmarknadsföringsutmaningen 

inte överskattas. De människor som vill skapa sig en personlig verksamhetsnisch på marknaden står 

inför hundratusentals organisatoriska märken och miljontals produktvarumärken som redan 

konkurrerar om uppmärksamhet vilket kan upplevas som skrämmande. Behovet att synas bland 

antalet konkurrenter på den lokala marknaden återspeglas i marknadsföringen där jakten på 

synlighet är en av den enskilt viktigaste drivkraften för personal marknadsföring. Utvecklandet av 

det personliga varumärket används i huvudsak som nyckel för att hjälpa blivande professionella för 

att uppnå konkurrensfördelar i en fullsatt marknadsplats. Den moderna världen, och i synnerhet de 

framväxande online-miljöer med internet och mobiltelefon, utgör en alltmer konkurrensutsatt 

marknad, vilket innebär en stor utmaning för dem i näringslivet som vill få sin röst hörd (Shepherd, 

2005, s. 8). 
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2.3.5. Kritik mot rörelsen inom personlig marknadsföring 

Förespråkare för personlig marknadsföring vill verka för att stärka utvecklingen av en ideologi om 

individuell effektivitet, identitet och kontroll. Av vissa ses det som att utvecklingen av denna 

ideologi på ett sätt är den ultimata föreningen av marknadsföringskultur och synen av den moderna 

amerikanska individen. Detta då individen, i en värld av förändring och möjligheter, kan skapa och 

återskapa sig själv för att vara herre över sitt eget öde (Lair et al., 2005, s. 314). Det finns forskare 

som ställer sig kritiskt mot utvecklandet av det personliga varumärket. De beskriver de som aktivt 

jobbar med sitt personliga varumärke som irrationella när de försöker bevara och främja det som de 

upplever som sitt sanna eller autentiska jag. Detta leder istället till en individualitet baserad på en 

brist i djupare identitet och självmedvetenhet (Lair et al., 2005, s. 314). 

 

En stark likhet i befintlig litteratur kring det personliga varumärket är att individen uppmuntras att 

upptäcka och utveckla sina unika egenskaper som en produkt och använda dessa kvaliteter som 

säljargument. Även om sådana uttalanden behandlar individen som unik kan det endast göras det på 

en ytlig nivå (Lair et al., 2005, s. 320). Det personliga varumärket kan uppfattas som en cynisk 

produkt då den bygger på en form av upphöjd presentation av den egna personen, fokuserad på att 

dra till sig uppmärksamhet i syfte att förvärva kulturellt och monetärt värde (Hearn, 2008, s. 213). 

Det finns vissa som hävdar att det personliga varumärket inte är du, det är en allmän projektion av 

din personlighet och förmågor. Det betyder inte att du förlorar den person du är, det betyder att du 

styr utformningen av den uppfattning människor har om dig som person fortsätter han. Det 

personliga varumärket framstår som ett proaktivt och personligt alternativ, vilket det även i vissa 

avseenden är. Men det skapar även ett krav på överförpackade individer och ett överdrivet behov av 

självuttryck som inte kräver mycket självreflektion. Det lämnas lite utrymme för omgivningen att 

uppleva ”äkta” personer (Lair et al., 2005, s. 325). 

 

Kritik riktas även mot det faktum att förespråkarna och utvecklarna av det personliga varumärket 

effektivt avvisar kritik. Kritik mot det personliga varumärket besvaras med att en professionell 

yrkesman inte borde känna sig skyldiga att föra en varumärkeskampanj eftersom varumärken är ett 

nödvändigt svar till den hårda ekonomin och konkurrenssituationen i världen. Alla som visar någon 

kritik mot strategin av användandet av ett personligt varumärke bemöts av aktiva förespråkare inom 

ämnet med gensvaret att de är cyniska (Lair et al., 2005, s. 324). 
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Det finns få tecken på utveckling eller utfärdandet av en övergripande konceptuell ram för personlig 

marknadsföring inom den rotade disciplinen av marknadsföring.  Det territorium inom 

marknadsföring som idag upptas av personlig marknadsföring används till största del för närvarande 

av en blandning av ”självhjälp gurus”, jobbrekryteringsspecialister och yrkesvägledare där praktiska 

metoder och arbetsrelaterad rådgivning dominerar.  Däremot har förespråkare för personlig 

marknadsföring samt utvecklandet av det personliga varumärket mer uppenbart försök att överföra 

de principer och praxis för marknadsföring av produkter till marknadsföringen av privatpersoner på 

ett mer sammanhängande sätt (Shepherd, 2005, s. 3). 

 

2.3.6 Fastställda hinder i skapandet och utvecklandet av det personliga varumärket 

Personliga varumärken behöver inte komma i konflikt med företagens varumärken. Det föreslås att 

anställda kan dra nytta av utvecklingen av en samverkan mellan deras personliga varumärke och 

företagets huvudvarumärke (Shepherd, 2005, s. 7). I den befintliga litteraturen har dock ett antal 

hinder och utmaningar kunnat fastställas i skapandet och utvecklandet av ett personligt varumärke. 

 

Det kan finnas en spänning mellan organisationens representanter och de anställdas vilja att 

marknadsföra sig själva som ett varumärke. All kontakt som gjorts av en organisations anställda 

med sina kunder utgör en form av marknadsföring för företaget. Denna kundkontakt utgör också 

marknadsföring för den anställdas personliga varumärke, eller åtminstone ger möjligheter till egen 

marknadsföring. Arbetstagaren är ständigt på marknaden som individ, personer med vilka de 

kommer i kontakt söker hela tiden efter signaler om deras värde och det relativa värdet på andra 

runt dem. Om de observerade egenskaperna upplevs besitta högt värde och anses fördelaktiga kan 

det leda till avancemang inom karriären eller rekrytering till andra organisationer. Detta kan tyda på 

en potentiell intressekonflikt mellan individens inriktning på utvecklingen av sitt personliga 

varumärke och organisationen av vem de är anställdas intressen kring individens utveckling 

(Shepherd, 2005, s. 6). Ytterligare en form av varumärkeskonflikt kan uppstå på arbetsplatsen när 

en anställd offentliggör ett personligt varumärke under sitt arbete som strider mot det varumärket 

som fastställts av arbetsgivarna. Om en organisations varumärke kan betona en mycket 

professionell service, till exempel, kan en anställds personliga varumärke betona en ledig och 

avslappnad inställning till livet (Shepherd, 2005, s. 6). Denna varumärkeskonflikt är något som 

många konsumentriktade organisationer lägger stora resurser på att förebygga, genom att säkerställa 

att personalen som arbetar med personlig försäljning är nära kopplade till varumärkets värderingar. 
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En vanlig metod som används för att åstadkomma detta är diverse introduktionsprogram (Shepherd, 

2005, s. 7). 

 

Även om individer har möjlighet att bygga ett personligt varumärke så innefattar det identifikation 

och markering av ett särskiljande värdeerbjudande och det blir allt svårare att leva upp till detta 

unika varumärke. Eftersom ett personligt varumärke oundvikligen fokuserar på utvalda personliga 

förmågor och egenskaper, och utesluter andra mindre önskvärda egenskaper i sammanhanget, kan 

det leda till uppkommandet av spänningar hos de individer som försöker leva upp till, och leva med, 

en begränsad version av sig själva. Organisationer och politiska partier kan vara framgångsrika i sitt 

arbete med att se till att alla anslutna med varumärket håller sig till budskapet. Detta sker vanligen 

genom en kommunikationsstrategi där all kommunikation går uppifrån och ner. Men för den 

enskilde individen som försöker påtvinga sin affärsrelaterade varumärkesidentitet i andra personliga 

sammanhang. Exempelvis inför föräldrar, vännen eller partnern, är detta inte så lätt (Shepherd, 

2005, s. 8). 

 

Något som återkommande tas upp i litteraturen är att det personliga varumärket inte är du, det är 

allmänhetens uppfattning om din personlighet och dina förmågor. Skapandet av denna uppfattning 

innebär dock att individen måste leva i enighet med det varumärket som har konstruerats för att inte 

riskera en personlig varumärkeskonflikt. Individen bör aktivt tänka på hur denna uttrycker sina 

värderingar och sin personlighet inför alla, den professionella målgruppen, grannarna, familjen, 

kollegorna samt mannen på gatan. Detta ska göras ständigt och konsekvent, arbetet med ett 

personligt varumärke bör levas med varje dag för att uppnå sin fulla potential (Shepherd, 2005, s. 

10). Individens livsstil är en återspegling av ditt personliga varumärke - och bör stämma överens 

med företagets varumärke. I de mer extrema fall ombeds individen att anpassa hela den omgivande 

miljön för att skapa en överensstämmelse med det personliga varumärket (Shepherd, 2005, s. 10).  

Ytterligare forskare nämner att då arbetet med det personliga varumärket sker även utanför 

arbetsmiljön så uppstår en risk att personliga relationer med exempelvis familj och vänner påverkas 

negativt, men menar att om man vill åstadkomma något får man räkna med vissa uppoffringar och 

hänge sig till fullo åt det man vill uppnå (Lair et al., 2005, s. 327). Trots den av experterna uttryckta 

vikten av att utveckla en enhetlig varumärkesprofil, är det normalt för individer att utveckla flera 

roller och självbilder i deras personliga-, sociala- och arbetsliv. Detta väcker frågan om huruvida det 

är acceptabelt för en individ att ha flera personliga varumärken, en för var och en av sina roller. Om 

principerna för vanlig framtagning av ett personligt varumärke ska följas så kommer en sådan 
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strategi oundvikligen att leda till varumärkeskonflikter och en utspädning av varumärkesprofilen. 

Individer som konstruerar olika identiteter för sig själva riskerar att de förorenar eller skadar att 

någon annan bestämmer hur de uppfattas på marknaden. I bästa fall betyder en personlig 

varumärkeskonflikt en oprecis målinriktning, och i värsta fall ineffektiv personlig 

varumärkeshantering (Shepherd, 2005, s. 7).   

 

För den enskilde som vill nå framgång i affärer är omfattningen på marknadsföringen en vitalitet 

och kan inte överskattas. Det finns hundratusentals organisatoriska märken och miljontals 

produktvarumärken som redan konkurrerar om uppmärksamhet, samt tiotals miljoner människor 

som vill skapa sig en personlig verksamhetsnisch på marknaden. Att konkurrensen är hög 

återspeglas i att jakten på synlighet inom personlig marknadsföring kanske är den enskilt viktigaste 

drivkraften för utvecklandet och skapandet av ett personligt varumärke. Den framväxande trenden 

med internet och mobiltelefoner, utgör en alltmer konkurrensutsatt marknad vilket innebär en stor 

utmaning för dem i näringslivet som vill få sin röst hörd (Shepherd, 2005, s. 8). Att synas är idag 

något som anses avgörande för ett företags framgång i den moderna uppmärksamhetsekonomin och 

ett etablerat personligt varumärke erbjuds som ett sätt att öka synligheten. Men eftersom det finns 

ett oräkneligt antal individer som tävlar om topp-statusen på marknaden så kommer den 

darwinistiska urvalsprincipen alltid att gälla. 

 

Ett förslag är att personliga varumärken endast bör skapas efter att konkurrenterna på marknaden 

analyserats, samt att utvecklandet av ett personligt varumärke bör eftersträvas inom en viss 

verksamhetsnisch för att öka möjligheterna till framgång. Detta kan dock bara öka möjligheterna, 

inte garantera några resultat då det helt enkelt redan finna alltför många människor som tävlar även 

inom specifika affärsnischer för att tillåta mer än ett fåtal av dessa individer att dela på hög nivå av 

framgång (Shepherd, 2005, s. 9). Självförtroende eller en uppfattning om att inneha självförtroende 

är något som kan fungera som upplyftande för det personliga varumärket, motsatsvis kan även ett 

dåligt självförtroende skada det varumärket. För att bli framgångsrik i skapandet av sitt varumärke 

måste individen skydda sitt självförtroende i det fall det skulle utsättas för kritik (Kaputa, 2010, s. 

181). Varje individs situation är unik och individen måste våga lita till sin magkänsla i skapandet av 

sitt personliga varumärke (Kaputa, 2010, s. 29). Alla personliga egenskaper som kan ses som 

tillgångar ska tillvaratas, erfarenheter är ett exempel på högt betydande tillgångar (Kaputa, 2010, s. 

42). Den strategi som tas fram i syfte att differentiera sig måste vara autentisk och baseras på just 

den egna individen och dennas erfarenheter (Kaputa, 2010, s. 46). 
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2.4. State-of-the art 

I detta avsnitt kommer de vetenskapliga artiklarna som ligger till grund för detta arbete diskuteras. 

Utifrån Philipsons (2014-04-23) State-of-the-art kommer vi göra en egen bedömning om artiklarnas 

styrka och validitet. Bedömningen av styrkan i teorierna görs genom en kategorisering genom; ny 

teori, växande och dominant och validiteten bedöms utifrån tre olika nivåer; begränsad validerad, 

något validerad och väl validerad. Artiklarna nedan presenteras utifrån vilka fenomen de beskriver i 

sin text, vissa artiklar kan återkomma i flera fenomen då deras validitet och styrka kan variera i 

vartdera stycket. Efter tabellen kommer författarna lämna en kommentar angående resultatet av 

denna. 

State of the art 

Teori Referens Citeringar Validitet Styrka på teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franchise 

Dant, Grünhagen & 

Windsperger 

(2011) 

31 

 

Något validerad 

 

Ny teori 

Michael (1996) 106 Något validerad Ny teori 

Combs, Michael & 

Castrogiovanni 

(2004) 

224 Något validerad Växande 

Anderson & Fok 

(1998) 

43 Begränsad 

validerad 

Ny teori 

Felstead (1991) 62 Något validerad Ny teori 

Davies, Lassar, 

Manolis, Prince & 

Winsor (2011) 

53 Något validerad Ny teori 

Rubin (1978) 1100 Väl validerad Dominant 

Frazer, Merrilees & 

Wright (2007) 

12 Begränsad 

validerad 

Ny teori 

Lindblom & 

Tikkanen (2010) 

40 Begränsad Ny teori 
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Combs & Ketchen 

(2003) 

207 Något validerad Växande 

Oxenfeldt & Kelly 

(1969)  

443 Något validerad Växande 

 

 

 

Standardisering 

Michael (1996) 106 Något validerad Ny teori 

Combs, Michael & 

Castrogiovanni 

(2004) 

224 Något validerad Växande 

Felstead (1991) 62 Begränsad 

validerad  

Ny teori 

Gillis & 

Castrogiovanni 

(2012) 

12 Begränsad 

validerad 

 

Ny teori 

 

 

 

 

 

Kontroll 

Combs, Michael & 

Castrogiovanni 

(2004) 

224 Något validerad Växande 

Felstead (1991) 62 Något validerad Ny teori 

Dant, Grünhagen & 

Windsperger 

(2011) 

31 Begränsad 

validerad 

Ny teori 

Davies, Lassar, 

Manolis, Prince & 

Winsor (2011) 

53 Något validerad Ny teori 

 

 

 

 

 

Konflikter 

Dant, Grünhagen & 

Windsperger 

(2011) 

31 Begränsad 

validerad 

Ny teori 

Giddings, Frazer, 

Weaven, & Grace 

(2009) 

10 Begränsad 

validerad 

Ny teori 

Gillis & 

Castrogiovanni 

(2012) 

12 Begränsad 

validerad 

Ny teori 

Giddings, Weaven, 4 Begränsad Ny teori 
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Grace & Frazer 

(2011) 

validerad 

 

 

 

Davies, Lassar, 

Manolis, Prince, & 

Winsor (2011) 

48 Begränsad 

validerad 

Ny teori 

Frazer, Weaven, 

Giddings & Grace 

(2012) 

2 Begränsad 

validerad 

Ny teori 

Frazer, Merrilees, 

& Wright (2007) 

12 Begränsad 

validerad 

Ny teori 

Dant & Gundlach 

(1999) 

132 Något validerad Ny teori 

 Oxenfeldt & Kelly 

(1969) 

443 Något validerad Växande 

 

 

 

 

 

 

 

Tillit 

Giddings, Frazer, 

Weaven & Grace 

(2009) 

10 Begränsad 

validerad 

Ny teori 

Giddings, Weaven, 

Grace & Frazer 

(2011) 

4 Begränsad 

validerad 

Ny teori 

Davies, Lassar, 

Manolis, Prince & 

Winsor (2011) 

53 Begränsad 

validerad 

Ny teori 

Frazer, Merrilees, 

& Wright (2007) 

12 Begränsad 

validerad 

Ny teori 

Mayer, Davis, & 

Schoorman (1995) 

9365 Väl validerad Dominant 

  

 

 

 

 

 

Van den Bosch, De 

Jong & Elving, 

(2005) 

127 Något validerad Ny teori 

Melewar & 

Saunders (1998) 

74 Begränsad 

validerad 

Ny teori 
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Corporate Identity 

 

 

Melewar & 

Wooldridge (2001) 

47 

 

Något validerad Ny teori 

Van den Bosch, De 

Jong & Elving 

(2006) 

51 Något validerad Ny teori 

 

 

 

 

 

Varumärkes-

skapande  

 

Montoya & 

Vandehey (2002) 

33 Något validerad Ny teori 

Huang & 

Huddleston (2009) 

37 Något validerad Ny teori 

Lair, Sullivan, & 

Cheney (2005) 

125 Något validerad Ny teori 

O’Loughlin & 

Szmigin (2005) 

39 Något validerad Ny teori 

Labrecque, Markos 

& Milne (2011) 

47 Begränsad 

validerad 

Ny teori 

Baumgarth (2010) 60 Begränsad 

validerad 

Ny teori 

Lynch & de 

Chernatony (2007) 

51 Begränsad 

validerad 

Ny teori 

 

 

 

 

Det personliga 

varumärket 

 

 

Morgan (2011) 5 Begränsad 

validerad 

Ny teori 

Lair, Sullivan & 

Cheney (2005) 

125 Begränsad 

validerad 

Ny teori 

Hearn (2008) 129 Något validerad Ny teori 

Labrecque, Markos 

& Milne (2011) 

47 Begränsad 

validerad 

Ny teori 

Shepherd (2005) 52 Begränsad 

validerad 

Ny teori 

Peters (2007)  157 Något validerad Ny teori 

 

 

 

Skapandet av det 

Labrecque, Markos 

& Milne (2011) 

47 Begränsad 

validerad 

Ny teori 

Shepherd (2005) 52 Något validerad Ny teori 

Montoya & 33 Begränsad Ny teori 
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Tabell 2.1. State-of-the-art (Egen) 

 

Kommentar till State-of-the-art 

Teorin för denna uppsats är som tidigare nämnt indelad i två teoriblock, ett om ämnet franchise och 

ett om ämnet varumärke. Nedan kommer kommentaren till ovanstående tabell även ha denna 

uppdelning.  

 

Franchise:  

För att hitta en grund inom franchiseforskning gick vi tillbaka till Rubin (1978) som är en väl 

citerad forskare och bland de första forskarna inom ämnet. Denne forskare har tagit fram teorier 

som andra forskare sedan har utvecklat och är inkluderade i denna uppsats. Dant & Gundlach 

(1999) är två andra författare som citeras återkommande i många studier och är den andra studien 

som är grunden av den teoretiska referensramen för detta arbete. Utifrån dessa två artiklar har 

referensramen utvecklats för att beskriva de olika fenomenen inom franchise. I skrivande stund 

(2014-05-19) finns det totalt ungefär 312 000 resultat på sökmotorn Google Scholar som är 

publikationer som inkluderar ordet ”franchise” vilket visar på att detta inte är ett sådant stort 

forskningsområde. Detta kan vara en av anledningarna till de relativt låga citeringarna till 

författarna inom den teoretiska referensramen för ämnet franchise. I sökandet av vetenskapliga 

artiklar gjordes ett medvetet val i att använda oss av de artiklar med flest citeringar inom vårt 

område, utfallet av detta sökandet blev dock inte detsamma som våra förhoppningar. Detta ledde till 

en teoretisk referensram med något låg reliabilitet. En bra täckning av den teori som var önskad till 

denna studie har ändå uppnåtts. För att styrka vissa delar av teorin har exempelvis ämnet tillit 

personliga 

varumärket 

 

Vandehey (2002) validerad 

Lair, Sullivan & 

Cheney (2005) 

125 Begränsad 

validerad 

Ny teori 

 

Kritik mot 

personlig 

marknadsföring 

 

Lair, Sullivan & 

Cheney (2005) 

125 Begränsad 

validerad 

Ny teori 

Hearn (2008) 129 Något Validerad Ny teori 

Shepherd (2005) 52 Något validerad Ny teori 

 

Fastställda hinder 

Shepherd (2005) 52 Något validerad Ny teori 

Lair, Sullivan, & 

Cheney (2005) 

125 Begränsad 

validerad 

Ny teori 
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förstärkts med författare så som Mayer et al. (1995) som inte direkt pratar om franchise utan 

diskuterar tillit inom organisationer som så väl franchise är. 

 

Personligt varumärke: 

För att finna artiklar till denna studies varumärkeskapitel användes sökord så som ”personal 

branding”, ”Personal marketing” och ”Brand you”. Det som kunde utläsas från sökresultatet var att 

det fanns en klart ökat forskningsintresse efter år 2000 gällande detta ämne. Detta ökade 

forskningsintresse är relativt nytt vilket visas genom att den första sökträffen på Google Scholar 

med sökordet ”personal branding”, påträffades år 2000 med ca 7 sökresultat. I skrivande stund 

(2014-05-19)  finns det 2 910 stycken resultat. För att styrka den teoretiska bakgrund valdes att 

inkludera Peters (1999) samt Montoya & Vandehey (2002) vilka är tre författare som är väl citerade 

i forskning kring ämnet. Dessa författare har inte enbart publicerat artiklar, vilka används i studien, 

utan även böcker. Dessa böcker ingår inte i State-of-the-art ovan. På grund av den låga citeringen 

sjunker realabiliteten i studiens teori men en heltäckande bild har ändå uppnåtts med 

kompletterandet av diverse redovisade böcker inom ämnet, samt att även kritiska teorier inom 

ämnet redovisats. 

 

Gemensamt:  

Enkätfrågorna till denna studie bygger till stor del på teorier från Shepherd (2005), Lair, Sullivan, & 

Cheney (2005) och Kaputa (2010). Dessa referenser är några av de vi anser har fångat upp det 

fenomen som vi har valt att undersöka på bästa sätt. Artiklarna är relativt starka, önskvärt hade dock 

varit att ha starkare studier som styrkt enkätfrågorna. Detta hade ökat reliabiliteten och validiteten i 

detta arbete. Det som har gjorts för att öka kvalitén i enkätfrågorna är att komplettera den teoretiska 

bakgrunden med Kaputa (2010), Peters (1999) samt Montoya & Vandehey (2002). 

Forskningsfrågorna är utformade från den teoretiska referensramen där Davies et al. (2011), 

Shepherd (2005) samt Lair et al. (2005) har varit en stor bakgrund till forskningsfråga 1. Shepherd 

(2005), Montoya & Vandehey (2002), Peters (1999) samt Kaputa (2010) är författare med teorier 

som exempelvis stödjer forskningsfråga två. Dessa teorier är överlag något validerade och växande 

vilket påvisar ett intresse för utveckling. Med en längre tidsram samt större ekonomiska medel för 

att bearbeta fler artiklar inom ämnena franchise och personligt varumärke hade denna studie haft 

förutsättningar till en starkare teoretisk bakgrund samt starkare validering.  
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2.5. Forskningmodell 

Utifrån den teoretiska referensramen för detta arbete har vi indikerat fem olika påverkande 

grupperingar av faktorer. Dessa är förtroende, demografiska frågor, individens inställning till 

företagets marknadsföring, individens inställning till personlig marknadsföring och en grupp som i 

detta arbete benämns som övriga påverkningsfaktorer. Under varje rubrik i forskningmodellen följer 

olika faktorer som bygger upp vardera gruppering. För att se hur vardera gruppering har fastställs 

och vilken teori som stödjer detta se kapitel 3.3 Operationalisering. Detta arbete har för avsikt att 

kontrollera hur vardera gruppering förhåller sig och på så sätt påverkar fastställandet och 

utvecklingen av det personliga varumärket, som kan ses som centrum i modellen. Denna modell 

som är framtagen ur den teoretiska referensramen kommer fortsättningsvis ligga till grund för den 

empiriska undersökningen och dess analyser, diskussioner och slutsatser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 2.1. Forskningmodell (Egen) 

Förtroende 
- Uppmuntran 
- Värderingar/ Normer 
- Standardisering 
- Företagsbeteende  

Övriga 
påverkningsfaktorer 
- Erfarenhet 
- Teknik 

Demografi-/ 
Kontrollfrågor 
- Företag 
- Ålder 
- Kön 
- Verksamhetsort  
  

Individens inställning till personlig 
marknadsföring 
- Engagemang 
- Marknadsföringsstrategi 
- Kritik 
- Konkurrens 
- Omsättning  
  

Personligt Varumärke 

Individens inställning till företagets 
marknadsföring 
- Marknadsföringsstrategi 
- Kritik 
- Standardisering 
- Omsättning  
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2.6. Forskningsfrågor  

Inom den teoretiska referensramen finns ett antal faktorer som potentiellt skulle kunna verka som 

utmaningar eller hinder, i skapandet av det personliga varumärket inom en franchiseorganisation. 

Det kan genom teorin lyftas fram tre teman på dessa faktorer, dessa är varumärkeskonflikter 

(Davies et al., 2011, s. 325), konkurrens (Shepherd, 2005, s. 8) samt förtroende (Lair et al., 2005, s. 

330). I teorin är inte enbart hanteringen av benämnda hinder och utmaningar avgörande för 

skapandet av ett framgångsrikt varumärke, utan något som genomsyrar den redovisade litteraturen i 

ämnet är även individens inställning (Shepherd, 2005, s. 8; Montoya & Vandehey, 2002; Peters, 

1999; Kaputa, 2010). Med denna bakgrund har två forskningsfrågor framtagits med avsikt att 

besvara studiens syfte, forskningsfrågorna för denna studie lyder följande: 

1: Hur ser fastighetsmäklares inställning ut gällande det personliga varumärket? 

2: Vilka utmaningar har störst påverkan på det personliga varumärket? 
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3. Metod 
 

I detta kapitel beskriv hur processen i denna studie har fortlöpt och det framgår vilka metodval som 

gjorts samt vilka konsekvenser dessa val medföljde. Kapitlet avrundas genom en sammanfattande 

diskussion om de viktigaste kvalitetskriterierna som innefattas inom en kvantitativ forskningsmetod. 

 

3.1. Val av forskningsdesign 

Det val av forskningsdesign som gjorts i denna undersökning för att testa de uppställda 

forskningsfrågorna är en surveyundersökning. Enligt Bryman och Bell (2011, s. 78) omfattar en 

surveyundersökning en tvärsnittsdesign då data samlas in från ett flertal fall vid en viss tidpunkt i 

syfte att få en samling kvantitativ och kvalificerbar data. Denna dat rör ett antal variabler som sedan 

analyseras i syfte att finna samband och mönster. Enligt Weijters, Geuens & Schillewaert (2009) är 

enkäter en metod som är väldigt fördelaktigt att använda sig av inom marknadsföringsforskning. 

Denna studiens surveyundersökning genomförs i form av en webbaserad enkät. Valet av en 

webbenkät baserades, förutom på de tidigare studierna, även på praktiska och ekonomiska fördelar 

samt personliga erfarenheter inom fastighetsmäklarbranschen. Då undersökningen är rikstäckande 

vore det mycket tidskrävande att skriva ut och adressera ett enkätutskick i pappersform till varje 

berört fastighetsmäklarkontor, det bör även tas med i åtanke att det anses fördelaktigt för 

svarsfrekvensen att göra personliga utskick till respondenterna (Baumgarth, 2010, s. 659), vilket 

skulle resultera i en flerfaldig ökning av antalet utskick. Det skulle vara ekonomiskt ohållbart att 

sända enkäterna i pappersform då vi inte har någon form av ekonomiskt stöd för denna 

undersökning. Vi vill även bespara miljön utskriften av 1700 stycken enkäter och användandet av 

lika många kuvert. Vi fann därför användandet av webben lämpligt för att distribuera vår enkät till 

respondenterna. Vår personliga erfarenhet av aktiva fastighetsmäklare är att de gärna är 

tidseffektiva och värderar sin tid högt för att hinna ut på diverse kundmöten. Baserat på detta anser 

vi att chansen att få dessa yrkesmänniskor att ta sig tiden att svara på enkäten ökar om tidsåtgången 

för uppgiften hålls minimal. Vi upplever även att varje fastighetsmäklare vi varit i personlig kontakt 

med kontrollerar sin E-mail dagligen under arbetsveckan och har ständig tillgång till internet. Att 

varje mäklare på berörda kontor har sin E-mail adress tillgänglig på kontorens hemsida styrker vår 

övertygelse om regelbunden kontroll av E-posten. Med detta i beaktning ansåg vi att en enkät 

utskickad via E-mail eller via webben vore att föredra. Genom tidigare nämnda hemsidor har vi 

även tillgång till aktuella E-postadresser för att nå de utvalda respondenterna. Enligt Bryman och 

Bell (2011, s. 664) har survey-undersökningar via webben vissa fördelar gentemot survey-
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undersökningar via e-post. de skriver att surveyundersökningar som görs via webben fördelas även 

den via E-post, men möjligheten finns att formulera enkäten genom diverse program och funktioner 

på ett sätt som upplevs mer professionellt. Dessa program har även en fördel för oss författare då 

resultaten av undersökning lättare går att bearbeta inför en kommande analys genom dessa program. 

 

Enkätundersökningar samlar in data på ett objektivt sätt vad gällande information om människors 

kunskap, synsätt, attityder och beteende (Boynton & Greenhalgh, 2004, s. 1312). Denna under-

sökning kommer dock inte låta oss undersöka fenomenet kring det personliga varumärket inom 

fastighetsmäklarbranschen lika djupgående som ett flertal kvalitativa intervjuer hade resulterat i. Då 

vi inte har uppmärksammat någon tidigare forskning som har behandlat det personliga varumärket 

inom en franchiseorganisation ser vi valet av en kvantitativ metod som en grundläggande metod 

som ska ge en överblick om hur arbetet med det personliga varumärket fungerar inom detta 

arbetsområde. Våra förhoppningar med undersökningen är att kunna dra generaliserbara slutsatser 

vilket innebär att vi behöver ett tidseffektivt alternativ för att göra det möjligt att samla in tillräcklig 

data för en statistisk analys, detta stärks av Bryman och Bell (2011, s. 177).  

 

Enkäter är en vanligt förekommande kvantitativ forskningsmetod, en kvantitativ metod inriktar sig 

på mätning, kausalitet (orsakssamband), generalisering och replikering (Bryman, Bell, 2011, s. 

162), vilket passar våra mål och ambitioner med undersökningen.  

 

3.1.1. Webb-baserad enkät via e-mail 

Vi valde att göra webb-baserade enkäter som mailades ut till 1700 stycken verksamma 

fastighetsmäklare från fyra olika fastighetsmäklarkedjor. Innan år 2000 var webb-baserade enkäter 

inte något som forskare använde sig av för att samla in data, men idag har användaren ökat markant 

och är ett vanligt förekommande inom forskning (Dillman & Bowker, 2001, s. 1). Valet av enkäter 

gjordes med bakgrunden att det var kostnadseffektivt och att det på ett enkelt sätt når ut till 

människor med en geografisk spridning (Dillman & Bowker, 2001, s. 2). 

 

När enkäterna distribuerades via E-mail fick vi möjligheten att presentera vårt arbete i textform för 

respondenten innan deltagandet. Enligt Fanning (2005, ss. 2-3) är det viktigt att förklara syftet med 

undersökningen, ämnet och vad forskaren vill bidra med av enkätundersökningen. Det är även 

enligt samma forskare viktigt att man inledningsvis meddelar hur lång tid enkäten kommer att ta att 

genomföra och huruvida den är anonym eller inte. Därefter utformades den beskrivande 
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presentation av studien som benämndes tidigare vilken bifogades utskicket. Respondenterna hade 

två valmöjligheter gällande hur de svarade på enkäten, det gick att besvara den direkt i det mail de 

fick eller genom att trycka på en URL-länk som bifogades mailutskicket. Detta stärks av att 

Solomon (2001, s. 2) menar att det är bra att bifoga en URL-länk till respondenterna så att de 

kommer direkt till enkätundersökningen med ett knapptryck, att förenkla för respondenten kan ha 

en positiv inverka på svarsfrekvensen.  

     

Dillman och Bowker (2001, s. 4) för en diskussion i sin artikel om att täcknings-fel kan vara ett 

vanligt problem med webb-baserade enkätundersökningar, då det finns individer inom den 

populationen man undersöker som inte har tillgång till en dator. De tar dock upp att detta problem 

utesluts då man undersöker populationer på exempelvis högskolor eller företag där man arbetar med 

datorer och på så vis har förutsättningarna att genomföra undersökningen. Då vår population består 

av verksamma fastighetsmäklare kan vi bortse från denna problematik då alla verksamma 

fastighetsmäklare inom de företag vi undersöker har en mailadress. För att göra enkäten så enkel 

som möjligt att genomföra använde vi Google Drive för att utforma våra enkäter. Google Drive 

kräver inte att respondenterna behöver ha speciella program installerade på sin dator för att utföra 

uppgiften. Dillman och Bowker (2001, s. 8) menar på att enkäter som exempelvis kräver att 

programmet “Java” finns installerat på datorn medför att det är omöjligt för vissa respondenter att 

medverka i undersökningen. Författarna tar även upp problematiken med att enkätens utformning 

kan se olika ut beroende på vilken version av webb-läsare som är installerat på datorn, i bland kan 

det till och med leda till att om respondenten har en allt för gammal version så kan den inte öppna 

enkäten. För att förebygga detta skickade vi ut enkäten till en testgrupp på 40 personer innan vi 

skickade ut den till den verkliga undersökningsgruppen, ingen av testpersonerna hade problem att 

öppna enkäten vilket gör att risken för tidigare nämnda problematik minskade. En djupare 

beskrivning av testgruppen ses i kommande kapitel, 3.2.2. 

 

Det finns både fördelar och nackdelar med den vala metoden. Att göra webb-baserade enkäter 

innebär enligt Sheehan & Hoy (1999, s. 5) ytterligare fördelar än de tidigare nämna kostnad- och 

tidseffektiviteten. Det möjliggör även att respondenterna får vara anonyma i sina svar, vilket enligt 

författarna leder till en ökad svarsfrekvens. Sheehan & Hoy (1999, s. 5) påpekar även att webb-

baserade enkäter minimaliserar risken att svaren från respondenterna påverkas av den som utför 

undersökningen, vilket kan vara vanligt vid intervjuer. Genom att datainsamlingen görs via en dator 

ökar även effektiviteten i undersökningen då det går snabbt att sammanställa datan och gå vidare 
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med analyserna (Solomon, 2001, s. 2). Valet av webb-baserade enkäter medför även som tidigare 

nämnt en del negativa aspekter. Sheehan & Hoy (1999, s. 5) tar upp att risken finns att en 

respondent kan göra enkäten flera gånger vilket kan visa ett missvisade resultat. För att minska den 

risken gjordes en inställning i Google Drive, vilket gör att en respondent inte kan svara på enkäten 

en gång till efter den slutförts. Risken eliminerades inte helt, öppnas enkäten från olika IP-adresser 

kan den genomföras flera gånger. Denna risk anses dock vara låg då individerna berörda av 

utskicket är väldigt upptagna och antagligen inte skulle lägga tid på att göra enkäten fler än en 

gång.   

 

3.1.2. Testa enkäten  

En surveyundersökning bör testas innan den skickas ut till det tilltänkta urvalet respondenter för att 

identifiera potentiella problem. Det är en fördel att upptäcka och kunna åtgärda en för hög 

felprocent då problemet fortfarande kan åtgärdas. Med en testgrupp kan även potentiella problem i 

uppsåt, tydlighet, och navigering upptäckas Dillman och Bowker (2001, s. 4). Innan enkäten i denna 

undersökning sändes ut till det planerade urvalet sattes en testgrupp på 40 personer ihop. 

Testpersonerna valdes ut med olika bakgrund, yrken och olika akademiska kunskaper för att få ett 

brett spektrum av synsätt och åsikter kring enkätens uppbyggnad och innehåll. Vi förberedde 

testgruppen med en bakgrundsförklaring till enkäten och gav dem även samma 

presentationsmeddelande som de verkliga respondenterna skulle bifogas. Då enkäten riktar sig 

specifikt till verksamma mäklare och endast fem av testpersonerna uppfyller det kravet analyserades 

inte enkätsvaren närmare än om de fyllts i korrekt. Då den sista frågan är en öppen fråga, där de 

verkliga respondenterna ges chansen att lämna ytterligare kommentarer gällande ämnet, bad vi 

istället testpersonerna att lämna kommentarer kring enkäten där. Några aspekter det är fördelaktigt 

att fråga testgruppen om gällande enkäten är: finns några objekt som är tvetydiga eller svåra att 

besvara, är den för tidskrävande, upplevs den för ytlig, finns det några störande inslag i 

formuleringar eller formatering, finns det inkonsekventa reaktioner som kan tyda på att förändringar 

i svarsskalans ändpunkter är problematiska för de svarande (Francis et al., 2004, s. 27). Testgruppen 

ombads ha dessa punkter i åtanke då de besvarade enkäten och vi bad dem kommentera med såväl 

positiva som negativa åsikter kring upplevelsen. Genom att låta respondenterna beskriva vad de 

baserar sina val på och hur deras tankar går under enkätens genomförande kan de bidra med en 

insikt i hur respondenternas behov i enkätens uppställande och målen med enkäten bäst kan uppnås, 

denna effekt uppnås bäst om kommunikationen är verbal (Fanning, 2005, s. 10). Kommunikationen 

med vår testgrupp var inte verbal under själva utförandet av enkäten men vi mottog genom 
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kommentarfältet i enkäten flertalet konstruktiva kommentarer. Kommentarerna från testgruppen 

berörde främst en önskan om djupare utveckling av vissa facktermer samt en önskan om 

möjligheten att besvara frågorna med “vet ej”. De facktermer rörande ämnet personligt varumärke 

valde vi att beskriva tydligare i undersökningens presentationsmeddelande, termerna rörande 

fastighetsmäklarbranschen valde vi att inte vidare förklara då dessa inte upplevs främmande av de 

tilltänkta respondenterna. Vi gjorde även ett aktivt val att inte infoga ett “vet ej”-alternativ i enkäten 

vilket kommer förklaras närmare senare i metodkapitlet. I övrigt fick vi inga kommentarer gällande 

önskade förändringar i enkätens uppställande av testpersonerna. Att en enkät har testats på några 

kollegor, bekanta eller på respondenter från tidigare studier betyder dock inte att enkäten är fullt 

pålitlig (Boynton & Greenhalgh, 2004, s. 1313). Detta är något vi är medvetna om och vi valde 

dessutom att utöver testgruppen låta två av de verksamma handledarna för arbetet med C-

uppsatserna under höstterminen 2013 och vårterminen 2014 på Högskolan i Gävle att kommentera 

vår enkät. Den ena handledaren har stort intresse för kvantitativa metoder och la i sin respons fokus 

på enkätfrågornas möjlighet att analyseras, den andra handledaren intresserar sig främst för 

kvalitativa metoder och responsen fokuserade främst på frågornas formulering och språkliga 

innebörd. Detta ledde ytterligare till vissa förändringar i frågornas formulering och sammansättning 

och hjälpte oss att välja vilka av testrespondenternas åsikter det var klokast att ta till sig av.   

 

3.1.3. Population, urval & kontrollvariabler  

3.1.3.1 Population 

Vi upplever att intresset och medvetenheten kring det personliga varumärket är existerande inom 

fastighetsmäklarbranschen. Denna uppfattning kommer från ett flertal företagspresentationer på ett 

av Sveriges lärosäten som erbjuder en fastighetsmäklarutbildning, Högskolan i Gävle. 

Rekryteringsansvariga berättar bland annat om vikten av att finna sina unika kvalitéer att förädla 

och använda för att sticka ut på marknaden. Statistik vi fått tagit del av från ett rikstäckande 

väletablerat företag visar på att 49,7% av företagets kunder under 2013 valde att anlita 

fastighetsmäklare beroende på fastighetsmäklarens personliga egenskaper (trevlig och professionell 

fastighetsmäklare, bra visningar med hög kvalitet) och 27 % valde av anledningar baserade på 

företagets egenskaper (trygghet i ett etablerat varumärke/kedja, kund i “företaget”, bra 

tilläggstjänster). Ytterligare ett företag som valt att dela med sig av företagets statistik kan påvisa att 

så mycket som var femte kund (22 %) kommer till företaget baserat på att de fått en 

fastighetsmäklare rekommenderad. Fastighetsmäklarbranschen är en bransch som präglas av hög 

konkurrens och lönen hos anställda fastighetsmäklare är ofta helt provisionsbaserad (intervju med 
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anonym). Tidigare har ingen forskning kring det personliga varumärket gjorts inom 

fastighetsmäklarbranschen trots den uppenbara användandet och intresset kring ämnet. 

 

I Sverige finns i dagsläget 6511st registrerade fastighetsmäklare enligt Carter (2014), som är 

kommunikationsansvarig på Fastighetsmäklarinspektionen, menar dock att det finns ett mörkertal 

gällande hur många av dessa registrerade fastighetsmäklare som är yrkesverksamt aktiva. 

Fastighetsmäklarinspektionen har låtit oss ta del av en lista över Sveriges fastighetsmäklarkedjor 

samt de anställda på dessa kedjor. Vi beräknar efter uppgifter från Mäklarsamfundet (Eiken, 2014), 

att ca 3820st av dessa fastighetsmäklare är aktiva inom ett företag som är en del av en 

franchiseorganisation. Mäklarsamfundet är en branschorganisation för fastighetsmäklare och i år 

den 1 april var 84 % av samtliga fastighetsmäklare medlemmar i Mäklarsamfundet, vilket är en stor 

del av den totala marknaden (Eiken, 2014). Enligt uppgifter från FMI (Carter 2014) är 43% av de i 

dagsläget registrerade fastighetsmäklarna kvinnor och 57% är män. Medelåldern på populationen är 

43år. Ett medelvärde på antal år som yrkesverksam går enligt FMI (Carter 2014) inte att räkna ut då 

flertalet fastighetsmäklare i perioder avregistrerar sig för att senare åter igen registrera sig. 

 

3.1.3.2 Urval 

Forskare strävade i början av 1900-talet efter att kartlägga hela befolkningar i sina undersökningar. 

Denna målsättning och bedrift var omständlig och forskningsarbetet drabbades i enlighet därmed. 

Aktuella forskare arbetar endast med en liten del av hela befolkningen (ett urval) från vilken de 

sedan drar slutsatser om den population ur vilken urvalet gjordes (Banerjee & Chaudhury, 2010, s. 

1). Även Trost (2012, s. 29) menar att det av förklarliga skäl är näst intill omöjligt många gånger att 

samla in data från alla medlemmar i aktuell population då det helt enkelt skulle bli alltför dyrt och 

komplicerat att dela ut enkäter till ett för stort urval människor. Detta är något vi till denna 

undersökning valt att anamma på grund av två anledningar. Den första anledningen är svårigheten att nå 

alla verksamma fastighetsmäklare i Sverige då vi inte lyckats få tag på några säkra siffror över hur 

många de är. Detta då siffrorna vi delgivits från FMI över antalet registrerade och anställda i varje 

mäklarkontor inom de olika franchiseorganisationerna ej är uppdaterade sedan år 2011. Vi har försökt 

nå de olika företagen men har inte varit framgångsrika i den utsträckning att det skulle vara möjligt att 

med säkerhet nå hela populationen inom den aktuella branschen. Den andra anledningen som styrker 

vårt val till framtagandet av ett mindre urval ur populationen är tidsperspektivet. Med djupare 

förundersökningar skulle det med sannolikhet gå att sammanställa en relativt säker siffra över dessa 

samt skapa en databas med e-postadresser till enkätfördelningen. Vi är dock övertygade att detta 

förarbete ligger utanför ramen av den tidsperiod vi har möjlighet att disponera på denna undersökning, 
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därför kommer ett urval göras ur populationen med målsättningen att genom dem sedan generalisera 

resultaten till övriga populationen. Problematiken med att få tillgång till mailadresser är en av 

begränsningarna gällande webb- och e-mailundersökningar.   

       

Den ekonomiska aspekten som nämn av Trost (2012, s. 29) har vi redan eliminerat vi vårt val av 

surveyform vilket vi tidigare diskuterat. Vi valde till respondentgruppen ut fyra franchise-

organisationer som representanter för branschen och riktade oss inom företagen till alla aktiva 

fastighetsmäklare, anställda såväl som franchisetagare. Detta då det är de aktiva fastighetsmäklarna 

vi vill nå i vår undersökning, oavsett ställning i organisationen. För att öka möjligheten att 

generalisera resultatet från undersökningen valde vi företag i fyra olika storlekar för att i högsta 

möjliga mån täcka in den storleksmässiga mångfalden bland Sveriges mäklarföretag. Det är av stor 

betydelse att urvalet är representativt om en generalisering senare ska kunna genomföras (Bryman, 

Bell, 2011, s. 189). 

 

För att få djupare förståelse för hur det ser ut i fastighetsmäklarbranschen har även representanter 

från fyra av de största franchiseägda företagen inom branschen kontaktats. I denna studie har de valt 

att vara anonyma och benämns i skrivande text som företagsrepresentant 1-4. Mäklarsamfundet och 

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) har även ställt upp med information om hur branschen ser ut. I 

vårt urval förloras den slumpmässiga faktorn vilken är förknippat med god forskningspraxis, den 

typ av urval som används i denna undersökning bygger istället på ett “icke-sannolikhetsurval”. 

Valet av ett “icke-sannolikhetsurval” är passande då det finns svårigheter att få fram ett 

representativt stickprov och då tidsåtgången för ett slumpmässigt urval skulle bli för stor i 

förhållande till de tillgängliga resurserna (Bryman, Bell, 2011, s. 185). Det finns ingen möjlighet att 

slumpmässigt gå in på olika franchiseorganisationers kontor runt om i Sverige och sedan 

slumpmässigt välja ut olika fastighetsmäklare att delge enkäten. Vi är övertygade, baserat på 

yrkesmässiga erfarenheter inom branschen, att det skulle bli ett högt bortfall då dessa besök inte 

skulle vara bokade och risken skulle då finnas att fastighetsmäklarna är ute på kundbesök eller 

upptagna med annat arbete. Vi hade även en tanke på att genom någon form av lotteri välja ut vilka 

företag som skulle bli del av urvalet men förkastade tanken då risken fanns att enbart små eller stora 

företag skulle bli utvalda, detta skulle medföra svårigheter att uppnå ett representativt urval. De fyra 

företagen som valdes ut stämde storleksmässigt in på våra representativa kriterier samt att anställda 

på organisationernas huvudkontor visade engagemang att hjälpa till vid eventuellt behov vilket vi 

fann fördelaktigt om problem skulle uppstå vid exempelvis enkätfördelningen. 
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Då webbenkät valdes som surveyform till denna undersökning finns ett antal kända urvalsproblem 

som kan uppstå. Några av dessa problem är (Bryman, Bell, 2011, s. 666): 

• Flera individer innehar fler än en e-postadress 

• En e-postadress tenderar att vara mer kortlivad än en postadress 

• En del individer använder sig av ett flertal operatörer (fler e-postadresser) 

• De som använder sig av internet ger inget representativt urval av befolkningen 
 

I framtagandet av vår urvalsgrupp har dessa risker tagits med i åtanke och kunnat undvikas genom 

noggranna kontroller i insamlandet av e-postadresser. Varje e-postadress har lagts till för hand och 

det har noggrant kontrollerats att inga dubbletter tillförts adressboken skapad för enkätutskicket. 

Denna process genomfördes genom att besöka varje kontors hemsida, hos varje berört företag, och 

därigenom hitta de aktuella e-postadresserna kopplade till vardera fastighetsmäklaren. Då alla de 

fastighetsmäklarkontor som är en del av vår franchisepopulation använder sig aktivt av internet 

genom hemsidor kunde begränsningen hos webbservers förkastas (Sheehan & Hoy, 1999, s. 7). Med 

denna insamlingsmetod av e-postadresser kunde det även samtidigt kontrolleras att alla 

fastighetsmäklare som ingick i urvalsgruppen hade en e-postadress. Då alla franchiseorganisationer 

vi kontaktat inför denna undersökning använder sig av e-post kan enligt oss urvalet även anses 

representativt gällande internetanvändning. I tidigare forskning nämns att ett urval på 80 stycken 

individer generellt är acceptabelt inom vetenskaplig forskning (Francis et al., 2004, s. 29). Siffran 

på 80 individer är något vår urvalsgrupp överstiger med marginal då vår slutgiltiga urvalsgrupp 

består av ca 1700 stycken fastighetsmäklare. Se figur 2.1 nedan för en presentation av urvalet. Hela 

populationen (det vill säga 100 %) är ca 6500 stycken och i figuren en cirkel med en diameter på 10 

cm, den populationen som ingår inom en franchise organisation är ca 3800 stycken, vilket är 58 % 

av hela populationen och är därför i denna modell 5,8 cm. Den slutliga urvalsgruppen blev efter 

uträkningarna ca 1700 fastighetsmäklare (26 %) och därför är 2,6 cm i diameter.   
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Figur 2.1. Urval (Egen) 

 

En urvalsberäkning genomfördes och för att ta ett beslut i hur många enkäter som behöver skickas 

för att få den data som krävs för att resultaten ska bli generaliserbara. För att data ska bli statistiskt 

forskningsbar krävs det att vi får in minst 120st enkäter eller 5 multiplicerat med antalet frågor i 

undersökningen (Kågström, 2008, s. 7). I vårt fall resulterar detta i ett krav på minst 120st 

enkätsvar. och för att resultaten ska bli direkt generaliserbara kommer det i vår undersökning krävas 

361st enkätsvar i förhållande till populationen (Krejcie & Morgan, 1970). Givet Bryman & Bells 

(2011, s. 203) rekommendationer angående att man kan förvänta sig en svarsfrekvens på 50 % har 

vi valt att skicka ut enkäter med en klar marginal över den summa vilket vårt urval täcker in med 

marginal.  

 

3.1.3.3 Kontrollvariabler 

I denna studie har ett icke-sannolikhetsurval tillämpats i valet av respondenter. För att kunna styrka 

att den slutliga respondentgruppen är representativ för urvalsgruppen och populationen har 

kontrollvariabler framtagits (Bryman & Bells, 2011, s. 65). Denna kontroll är nödvändig för att 

studiens resultat ska kunna generaliseras (Bryman & Bells, 2011, s. 189). De kontrollvariabler som 

framtagits gällande populationen är: 

• Medelålder:  

Totalt antal registrerade 

fastighetsmäklare ca 6500st 

Antal registrerade 

fastighetsmäklare inom  

en franchiseorganisation  

ca 3800st 
Slutligt urval  

ca 1700st 
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43år 

• Könsfördelning:  

43 % kvinnor, 57 % män 

 

Ytterligare två kontrollvariabler har framtagits i syfte att kontrollera att inte något företag blir över- 

eller underrepresenterat i undersökningen: 

• Företagens procentuella representation av urvalet: 

 

Företag  % av urvalet 

Företag 1 5 % av urvalet 

Företag 2 18 % av urvalet 

Företag 3 29 % av urvalet 

Företag 4 57 % av urvalet 

Tabell 3.1. Procent i urval (Egen) 

 

• Fördelning mellan franchisetagare och anställda fastighetsmäklare på berörda företag: 

Företag  % av fördelning av 

franchisetagare (FT) och 

fastighetsmäklare (FM) i urvalet 

Företag 1 FT = 39 % FM= 61 % 

Företag 2 FT = 34 % FM= 66 % 

Företag 3 FT = 56 % FM= 44 % 

Företag 4 FT = 52 % FM= 48 % 

Tabell 3.2. Procent av fördelning av FT och FM i urvalet (Egen) 

 

3.1.4. Bortfall 

En negativ aspekt med enkäter är att ett eventuellt bortfall, kan ge ett missvisade resultat. De 

personer som inte har svarat på enkäten men är en del av urvalet skulle eventuellt förändra resultatet 

om de hade deltagit i undersökningen (Dillman & Bowker, 2001, s. 2).  

 

När vi gjorde vår Deskriptiv analys, upptäckte vi att vi hade en minimumålder på 17 år i vår enkät 

vilket vi tyckte var väldigt märkligt. Vår urvalsgrupp var registrerade fastighetsmäklare och det är 

helt omöjligt att vara färdigutbildad mäklare vid den åldern, på grund av dem kraven som ställs för 
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en registrering. För att minska risken för att enkäten hade kommit i händerna på en individ som inte 

hörde till vår målgrupp tog vi bort den individen från vårt dataunderlag. En trolig förklaring till att 

det var någon som hade angivit en ålder på 17 år i undersökningen är enligt oss att individen i fråga 

av misstag knappade in siffran 1 istället för siffran 2 eftersom de ligger precis bredvid varandra på 

tangentbordet. Pallant (2010, s. 124) tar upp problematiken med att respondenterna råkar knappa fel 

på tangentbordet som kan leda till ett felaktigt resultat. Hon tar upp att en oförsiktig respondent till 

exempel lätt kan av misstag skriva 11 istället för 1, vilket kan påverka resultatet mycket.  

  

Det finns olika rutiner och riktlinjer för vardera internetanvändaren som kan begränsa framgången 

för enkäter som skickas ut via e-post. Om antalet mail är för stort kan vissa var datorer anta att 

mailet är ett “spam” och blockerar mailet så att det inte kommer fram till e-postanvändaren 

(Sheehan & Hoy, 1999, s. 22). Detta var något som inträffade när vi skickade ut våra enkäter, detta  

kan ha genererat ett dolt bortfall om inte enkäten kom fram till användaren. Vi gjorde stickprov och 

kontaktade några individer från vår urvalsgrupp för att kontrollera om de hade mottagit våran enkät. 

Vi fick då delade svar, en stor del av dem hade fått den och några hittade den i “skräppost” under 

tiden vi pratades vid. Vi fick även uppgifter om att alla mail som skickades till företag 4 kom till en 

intern kontroll för franchiseorganisationen innan de skickades ut till fastighetsmäklarna, när det 

gällde ett mailutskick som gick ut till många användare. Detta kan ha bidragit till att enkäten kom ut 

till fastighetsmäklarna senare än vad vi trodde, vilket i sin tur kan ha påverkat svarsfrekvensen 

negativt. Sheehan och Hoy (1999, s. 22) efterlyser en speciell markering (“tagg”) för att kunna 

markera mail som innehåller undersökningar som ska användas till forskning så att forskaren kan 

säkerhetsställa att mailet alltid kommer fram till det valda urvalet så att forskaren ska kunna bortse 

från dessa problem fortsättningsvis. Vi hade ett bortfall på ytterligare totalt 92 respondenter på 

grund av långtidsfrånvarofrånvaro, som vi noterade då vi fick autosvar via mail där de förklarade 

sin frånvaro. 

 

3.1.5. Svarsfrekvens 

Enligt Francis et al. (2004, s. 29) är en svarsfrekvens runt 50 % är vanligt. Vi har dock 

uppmärksammat en hel del studier som har en nivå som ligger betydligt lägre än så. Bland annat 

Morgan & Hunt (1994, s. 28) som är väl citerade forskare.  På en av deras studier med en 

urvalsstorlek på 1394 stycken, fick de 204 stycken svar, det vill säga en svarsfrekvens på 14,6%. 

Baumgarth (2010, s. 660) använder sig lika så av en kvantitativ forskningsmetod som liknar vår, 
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han uppmätte en svarsfrekvens på 26,6%. Vilket bevisas av dessa exempel av tidigare forskning är 

det inte så vanligt att få en svarsfrekvens runt 50 %. 

 

Vi har i tidigare forskning uppmärksammat en del faktorer som vi direkt kunde koppla till vår 

studie, vilket påverkar en svarsfrekvens positivt. Följande faktorer tog vi i beaktning när vi 

utformade vår enkät. Ju färre frågor enkäten består av desto högre svarsfrekvens (Fanning, 2005, s. 

8) och antal ord i vardera mening bör vara under 12 (Boynton & Greenhalgh, 2004, s. 1314). Om 

respondenterna upplever enkäten lättläst och har en struktur som är enkel att följa, ökar 

svarsfrekvensen (Fanning, 2005, s. 1). Använder man sig av blåa eller gula färger i designen av 

enkäten ökar svarsfrekvensen gentemot om man enbart använder sig av svart och vitt. För att 

enkäten ska bli så enkel att fylla i för respondenterna ska textrutorna där respondentens svar vara 

vita (Fanning, 2005, s. 9). Vi använde oss därför av en blå bakgrund och en blå textruta för titeln på 

enkäten men lät alla textrutor där respondenterna skulle skriva i, förbli vita. Vi valde även en enkel 

och stilren design, då den påverkar svarsfrekvensen positivt gentemot en mer avancerad design 

(Solomon, 2001, s. 3). Forskning från 1975 visar på att svarsfrekvensen tenderar att öka från 8 % 

till 48 % efter en uppföljning, senare forskning från 1997 visar ett resultat på att ett påminnelsemail 

ökar svarsfrekvensen med 25 % (Sheehan & Hoy, 1999, s. 16). Det finns till och med forskning 

som visar att svarsfrekvensen kan öka med 50 % om man skickar ut ett påminnelsemail (Solomon, 

2001, s. 3). Med denna bakgrund bestämde vi att ett påminnelsemail skulle skickas ut en vecka efter 

första utskicket hade gjorts. Något vi då var medveten om var att populationen vi undersökte hade 

under den tiden fått många mail med uppmaningar om att delta i undersökningar och svara på 

frågor, vilket hade gjort att de uppfattade det jobbigt med alla dessa mail. Därför bestämde vi oss 

för att ändra infallsvinkeln på påminnelsemailet och gjorde därför ett utskick där vi tackade alla 

som hade deltagit i undersökningen och meddelade att enkäten var öppen ytterligare två dygn om 

det var någon som inte hade svarat ännu. Det finns även forskning som påvisar att en upprepande 

påminnelser kan påverka enkäten negativt då eventuella respondenter blir irriterade på alla mail 

(Solomon, 2001, s. 3).  

 

Efter att ha applicerat ovan nämna rekommendationer på denna studies urvalsgrupp och efter det 

noterade bortfallet, noterade denna studie en svarsfrekvens på 15 %, vilket håller samma nivå som 

Morgan & Hunts (1994, s. 28) studier.  
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3.1.6. Enkätutformning 

Inledningsvis finns sex stycken demografiska frågor vilka tjänar till att såväl bidra till att besvara 

våra frågeställningar samt fungerar som kontrollvariabler. Därefter kommer det 15 stycken slutna 

frågor där respondenten själv får fylla i en punkt på skalan som stämmer bäst överens med dennes 

uppfattning, svaren från dessa frågor användes sedan i körningarna i SPSS. Slutligen avslutas 

enkäten med två öppna frågor där respondenten får lämna en kommentar om ämnet, dessa 

kommentarer används sedan i faktoranalysen för att stärka eventuella samband. För att se hela 

enkäten gå till bilaga 1. 

 

Enkätfrågorna utformades utifrån tidigare teori, både i design och hur vi ställde upp frågorna i 

enkäten. För att få en så bra enkät som möjligt är det viktigt att ha en bra struktur och hålla den kort 

och koncist för att den skulle vara enkel att följa och besvara, författaren bör även använda sig av 

ett lättläst språk (Fanning, 2005, ss. 6-7). I allmänhet ska en enkätfråga vara kort och rakt på sak 

(runt 12 ord), men när en fråga rör personliga och känsliga ämnen kan det dessvärre försämra 

resultatet med en för kort förklaring på frågan. Vilket leder till att en längre ansats rekommenderas i 

dessa fall (Boynton & Greenhalgh, 2004, s. 1314). Ämnet personlig marknadsföring som vår enkät 

behandlar är ett känsligt ämne då det rör respondentens egna uppfattningar. Vi valde därför att 

förbise denna tumregel i vissa frågor där vi ansåg att det krävdes en mer utförlig förklaring. Till 

exempel i frågan “Jag anser att fastighetsmäklaryrket är en livsstil (jag representerar mitt personliga 

varumärke som fastighetsmäklare såväl under yrkesdagen som på fritiden)”.   

 

Vid utformningen av frågorna till enkäten är det viktigt att man tänker på hur man ska använda den 

insamlade materialet i sin analys (Boynton & Greenhalgh, 2004, s. 1314). Vi var därför noga med 

att kontrollera att vi kunde använda varje fråga vi hade med i enkäten för att göra en analys. Det är 

även bra att undvika delade frågor som egentligen behandlar två olika frågor (Fanning, 2005, ss. 6-

7). När vi skickade ut enkäten till vår testgrupp så var det en av deltagarna som ansåg att vi borde 

göra om frågan “17. Jag anser att det är fördelaktigt om alla fastighetsmäklare inom samma företag 

arbetar på samma sätt” och istället skriva ” Jag anse att det är fördelaktigt om alla fastighetsmäklare 

inom samma företag arbetar efter gemensamma värderingar och rutiner”. Då det skulle bli en 

tvådelad fråga om vi ändrade det, valde vi att bortse från testrespondentens önskemål. Om vi hade 

ändrat frågan hade det blivit svårt för respondenten att svara om den till exempel värderade 

värderingar och rutiner olika. (Fanning, 2005, ss. 6-7). Det finns en tendens att visa respondenter 

hellre väljer att hålla med på påståenden istället för att inte hålla med, de är kända som “ja sägare”. 
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Därför rekommenderar Boynton och Greenhalgh (2004, s. 1314) att forskaren inte ska ställa upp sin 

enkät så att “stämmer helt och hållet” är placerat på samma sida varje gång. Detta skulle innebära 

att vi skulle behöva använda oss av en blandning av negativa och positiva ansatser i frågorna, vilket 

Fanning (2005, ss. 6-7) är negativ till. Vi valde därför att inte göra en blandning då även det skulle 

försämra vår struktur i enkäten. För att minska påverkan av “ja-sägare” gjorde vi istället fyra olika 

versioner av enkäten där enkätfrågorna slumpades i vardera versionen, så att inte ordningen på 

frågorna skulle påverka resultatet. För att få fram den slumpade ordningen på de fasta frågorna 

skrev vi ut alla frågor med hjälp av en skrivare och klippte isär dem. Därefter lade vi alla frågor i en 

skål och blandade om, vi drog därefter upp en fråga i taget och i den ordningen de drogs placerades 

de i dem olika enkätversionerna. De demografiska frågorna lät vi alltid inleda alla versioner av 

enkäten och de två öppna frågorna fick lika så avsluta samtliga enkäter. De demografiska frågorna 

användes som kontrollvariabler i undersökningen för att kunna styrka att urvalet går att generalisera 

mot populationen. Kontrollvariablerna vi använde var ålder, kön, typ av anställning, antal år som 

verksam fastighetsmäklare, antal år som verksam fastighetsmäklare på befintligt kontor och 

verksamhetsort.  

 

3.1.7. Val av tid för utskick av enkät   

Efter att vi hade fått feed-back av våra testpersoner samt ett godkännande från vår handledare, Jonas 

Kågström att enkäten var bra gjorde vi vårt första mailutskick. Tidpunkten för detta var tisdagen den 8/4 

2014 klockan 14:40. Vi ansåg att det var viktigt att vara bland de första enkäterna som nådde vår 

urvalsgrupp då vi under tidigare studier noterat att svarsfrekvensen tenderar att sjunka i större 

konkurrens med andra enkäter. Tanken var att enkäten skulle ligga ute i en vecka innan 

fastighetsmäklarna fick ett påminnelsemail/tackmail. Det andra utskicket valde vi därför att göra 

måndagen den 14/4 2014 klockan 22:30. Utifrån egna erfarenheter vet vi att många mäklare kollar 

mailen, det första de gör när de kommer till kontoret på morgonen. Med den bakgrunden bestämde vi att 

skicka ut påminnelsemailet/tackmailet sent på kvällen innan så att enkäten skulle ligga högt upp i deras 

inkorg följande morgon.  

 

3.1.8. Skalutformning 

Enkäter är en metod som är mycket bra att använda sig av inom marknadsföringsforskning och 

särskilt användningen av likertskalor är väldigt populärt. När Likert introducerade denna 

mätningsteknik rekommenderade han att forskaren skulle ställt upp motstridiga svarsalternativ på 

vardera änden av skalan så att respondenten själv kan avgöra vart på skalan denne persons 

uppfattning överensstämmer mest. Denna metod ökar enkätens giltighet och kan användas 
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strategiskt för att få respondenterna att delta mer noggrant i varje delmoment, vilket leder till en mer 

fullständig täckning av underliggande faktorer och/eller för att förhindra fel på grund av passiva 

respondenter (Weijters et al., 2009, s. 2). 

 

Det är viktigt att författaren håller samma struktur genom hela enkäten så att inte respondenten blir 

förvirrad Fanning (2005, ss. 6-7) förespråkade att forskare fördelaktigt ska använda sig av frågor 

som besvarades genom att respondenterna fick fylla i ett kryss i den ruta som respondenten ansåg 

stämde mest överens om sin uppfattning. Det ska alltså enligt henne vara enkelt för respondenten att 

veta hur den ska fylla i enkäten. Detta var något som ingick i Google Drive som vi valde för att göra 

enkäten i, den enda skillnaden är att respondenten med hjälp av muspekaren får fylla i en cirkel 

istället för en ruta. För att generera de bästa resultaten ska man enligt Fanning (2005, ss. 6-7) 

använda sig av vertikala svarsalternativ. Vi valde dock att inte göra på det viset, för att det skulle 

göra så att enkäten upplevdes längre än vad den var. Fanning (2005, ss. 6-7) är själv en av många 

författare som trycker mycket på att en enkät ska vara så kort som möjligt för att få en hög 

svarsfrekvens och undvika missuppfattningar. Därför fattade vi beslutet att använda oss av 

horisontella svarsalternativ, då fördelarna enligt oss övervägde nackdelarna. Vi använde oss av en 

likertskala med sju steg där respondenten besvarade frågorna genom att sätta en prick i en låda. 1 

var stämmer inte alls och 7 var stämmer helt och hållet. För att göra det så enkelt för läsaren så 

behöll vi denna struktur på alla attitydfrågor. Användningen av attitydfrågor med en fem- eller 

sjugradig skala är enligt Boynton och Greenhalgh (2004, s. 1313) ett bra sätt för att genomföra en 

enkät, då det blir enkelt för respondenten att besvara den och det genererar ett bra underlag för att 

göra statistiska analyser på. Det var ytterligare ett flertal forskare som rekommenderade en sjugradig 

skala, bland annat Francis et al. (2004, s. 1) som såg fördelen med den strukturen eftersom den är bra 

för att få fram ett resultat som går att generalisera. Nedan i figur 3 finns ett exempel på hur vi 

ställde upp frågorna med den sjugradiga skalan: 

 
Figur 3.1. Exempel på fråga (Egen) 
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Fanning (2005, ss. 6-7) tar upp att om man ska använda en sådan skala så är det viktigt att hålla dem 

visuellt konsekvent för att få ett bra resultat. Det går alltså inte att använda sig av olika numreringar 

på skalorna.  

 

3.1.9. Omkodning 

När vi svarstiden hade gått ut för enkäterna (den 16/4 2014 klockan 20:00) hade vi fått in 262 svar 

dock var det bara 218 som var fullständigt ifyllda och kunde användas för analyser i SPSS. Som 

tidigare nämnt använde vi oss av mestadels påståenden i enkäten som respondenterna fick besvara 

genom en sjugradig likertskala. Dessa svar kunde vi direkt lägga in i SPSS för att göra analyserna. 

Vi hade dock några frågor som vi i enkäten inte hade en likertskala på utan gav ett svar som bestod 

av ett ord eller en mening. Dessa frågor var vi tvungen att koda om för att kunna analyser i SPSS. 

Pallant (2010, s. 323) har kodat om sin data på samma sätt som oss där vi lika som henne bland 

annat skiljer på man och kvinna med en siffra. Vi har valt att använda siffran 1 för kvinna och 2 för 

man, i hennes fall benämns kvinnan med 2 och mannen med 1 men det påverkar inte resultatet. 

Frågorna samt hur omkodningen har gått till, syns i tabell 3.3. nedan: 

 

Fråga: Jag anser att jag är verksam på en 

Svarsalternativ före kodning Svarsalternativ efter kodning 

Mindre ort (under 50 000 invånare) 1 

Större stad (50 000 - 200 000 invånare) 2 

Storstad (över 200 000 invånare) 3 

Fråga: typ av anställning  

Svarsalternativ före kodning  Svarsalternativ efter kodning 

Anställd 1 

Franchisetagare 2 

Fråga: Kön  

Svarsalternativ före kodning Svarsalternativ efter kodning 

Kvinna  1 

Man 2 

Tabell 3.3. Omkodning (Egen) 
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3.2. Operationalisering 

Vårt syfte med detta arbete är att analysera vilka utmaningar en fastighetsmäklare ställs inför i 

skapandet av ett personligt varumärke, inom en franchiseorganisation. I den teoretiska 

referensramen har vi identifierat tre teman på fastställda utmaningar och hinder inom skapandet av 

det personliga varumärket samt utmaningar och hinder inom franchiseorganisationer. Dessa tre 

teman är varumärkeskonflikter, konkurrens samt förtroende. Vi har valt att döpa om dessa tre till 

individens inställning till företagets marknadsföring och individens inställning till personlig 

marknadsföring, övriga påverkningsfaktorer kring det personliga varumärket samt förtroende. 

Namnen på grupperingarna valdes för att bättre stämma överens med våra forskningsfrågor. Genom 

den teoretiska referensramen har grupperingarna delats upp i variabler som sedan placerades in i 

modellen över studiens syfte. Med det som bakgrund utformades sedan frågorna till enkäten. Vi 

valde även att infoga ett antal demografiska frågor i undersökningen. Dessa har till syfte att verka 

som kontrollvariabler men kommer även kontrolleras i analyserna för att eventuellt kunna utesluta 

deras inverkan på studien i övrigt. Nedan återfinns tabell 3.2., som visar hur den slutliga 

operationaliseringen gick till:   
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Gruppering efter 

fastställda hinder 

Enkätfråga Variabel i modellen Teoretisk bakgrund 

Demografi/ 

Kontrollfråga 

Företag 

 

Företag (Shepherd, 2005, s. 6) 

Demografi/ 

Kontrollfråga 

Ålder Ålder (Kaputa, 2010) 

Demografi/ 

Kontrollfråga 

Kön Kön (Lair et al., 2005, s. 

328) 

Demografi/ 

Kontrollfråga 

Jag anser att jag är 

verksam på en: liten ort, 

medelstor ort, storstad 

Marknadsstorlek (Shepherd, 2005, s. 9) 

Förtroende Jag anser att jag 

uppmuntras att arbeta 

med min personliga 

marknadsföring av min 

arbetsgivare 

Uppmuntran (Lair et al., 2005, s. 

330) 

Förtroende Jag anser att företagets 

värderingar 

överensstämmer med 

mina egna 

Värderingar/Normer (Shepherd, 2005, s. 7) 

Förtroende  Jag anser att jag själv 

har möjlighet att 

bestämma hur jag vill 

marknadsföra mig själv 

Standardisering (Michael, 1996, s. 57). 

Förtroende Jag anser att min 

arbetsgivare har 

förtroende för att jag 

marknadsför mig på ett 

sätt som stämmer 

överens med företagets 

riktlinjer 

Företagsbeteende Davies et al. (2011,s. 

325) 

Förtroende Jag anser att min 

arbetsplats ger mig 

Uppmuntran Davies et al. (2011,s. 

325) 



 

 

59 

 

	  
”Ett	  varumärke	  inom	  ett	  varumärke”	  J.	  Jansson	  &	  L.	  Mohlén	  maj	  2014	  

	  
	   	  

tillräckliga ekonomiska 

förutsättningar att 

marknadsföra mig själv 

Individens 

inställning till 

personlig 

marknadsföring 

Jag anser att 

fastighetsmäklaryrket är 

en livsstil (jag 

representerar mitt 

personliga varumärke 

som fastighetsmäklare 

såväl under yrkesdagen 

som på fritiden) 

Engagemang (Shepherd, 2005, s. 8) 

Individens 

inställning till 

personlig 

marknadsföring 

I min marknadsföring 

under ett kundmöte 

ligger mitt fokus på att 

marknadsföra mina 

personliga egenskaper 

Marknadsföringsstrateg

i 

(Lair et al., 2005, s. 

319) 

Individens 

inställning till 

personlig 

marknadsföring 

Jag anser att missnöjda 

kunders kritik riktar sig 

främst mot mina 

personliga egenskaper 

Kritik (Kaputa, 2010,s. 181) 

Individens 

inställning till 

personlig 

marknadsföring 

Jag anser att det är lätt 

att framhålla mitt 

personliga varumärke 

på marknaden där jag är 

verksam 

Konkurrens (Shepherd, 2005, s. 8) 

Individens 

inställning till 

personlig 

marknadsföring 

 Att marknadsföra mig 

själv har en positiv 

inverkan på min 

omsättning 

Omsättning (Gillis och 

Castrogiovanni, 2012, 

s. 81 

Individens 

inställning till 

företagets 

marknadsföring 

 I min marknadsföring 

under ett kundmöte 

ligger mitt fokus på att 

marknadsföra företagets 

Marknadsföringsstrateg

i 

(Lair et al., 2005, s. 

312) 
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egenskaper 

Individens 

inställning till 

företagets 

marknadsföring 

Jag anser att missnöjda 

kunders kritik riktar sig 

främst mot företagets 

egenskaper 

Kritik (Giddings et al., 2011, 

s. 47) 

Individens 

inställning till 

företagets 

marknadsföring 

Jag anser att det är 

fördelaktigt om alla 

fastighetsmäklare inom 

samma företag arbetar 

på samma sätt 

Standardisering (Michael, 1996, s. 57). 

Individens 

inställning till 

företagets 

marknadsföring 

Att marknadsföra 

företaget har en positiv 

inverkan på min 

omsättning 

Omsättning (Davies et al. 2011, s. 

322) 

Övriga 

påverkningsfaktore

r kring det 

personliga 

varumärket 

Antal år som verksam 

fastighetsmäklare 

Erfarenhet (Kaputa, 2010) 

Övriga 

påverkningsfaktore

r kring det 

personliga 

varumärket 

Antal år som verksam 

fastighetsmäklare på 

nuvarande kontor 

Erfarenhet (Kaputa, 2010) 

Övriga 

påverkningsfaktore

r kring det 

personliga 

varumärket 

Jag anser att den nya 

tekniken (Facebook, 

Twitter med flera) har 

förenklat arbetet att 

sticka ut som 

fastighetsmäklare 

Teknik (Shepherd, 2005, s. 8) 

 

Tabell 3.4. Operationalisering (Egen) 
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3.3. Analysmetod 

När enkätundersökningen var slutförd fick vi fyra olika filer med data som vi sammanställde till ett 

gemensamt dokument i programmet Microsoft Excel, därefter exporterade vi filen till 

statistikprogrammet SPSS. Väl i SPSS ställde vi in de korrekta inställningarna för våra körningar 

och ersatte alla saknade värden med värdet -99, detta gjorde vi för att vi enkelt skulle utskilja dessa 

värden och på så sätt utesluta dem från analyserna.  

 

3.3.1. Deskriptiv statistik     

Den första körningen vi gjorde efter att ha kontrollerat att det inte fanns några fel i vår data, var en 

deskriptiv analys. Detta är den beskrivande delen av dataanalyserna som visar egenskaperna hos 

respondenterna så väl som medelvärden, standardavvikelser, skevheter, toppar och inom vilken ram 

respondenterna har svarat. Beskrivande statistik kan erhållas ett antal olika sätt, vilket ger en mängd 

information Pallant´s (2010, s. 53).  

 

Med en deskriptiv analys kan kontrollvariablerna kontrolleras så att det inte finns några 

respondenter som inte bör ha svarat på enkäten, detta genom att kolla på minimumvärdet och 

maximumvärdet i analysen. Om en sådan respondent upptäcks kan den tas bort ur dataunderlaget 

för att generera ett bättre resultat.   

 

3.3.2. Korrelationsanalys    

Vi utförde inledningsvis en korrelationsanalys i statistikprogrammet SPSS, för att få en grund-

läggande överblick på den insamlade data från enkätundersökningen samt se om korrelationen har 

en positiv eller negativ riktning. Korrelationsanalys är även något som tidigare forskning inom 

ämnet har använt sig av (Morgan & Hunt, 1994, s. 29), vilket styrker vårt metodval.  I en 

korrelationsanalys mätas relationen samt styrkan mellan intervall- och kvotvariabler med hjälp av 

metoden Persons (r). Värdet på person (r) kan ligga mellan 0 och 1, där 0 innebär att det inte finns 

något samband alls och ett värde på 1 innebär att relationen mellan variablerna är helt perfekt. 

Person (r) kan vara såväl positiv som negativ laddad, laddningen förklarar vilken riktning det är på 

sambandet. En positiv laddning innebär att när den ena variabel ökar så blir även den andra 

variabeln större, en negativ laddning innebär och andra sidan att när ena variabeln ökar så minskar 

den andra (Bryman & Bell, 2011, s. 355; Pallant 2010, s. 123). SPSS där analyserna genomfördes 

tars det automatiskt ut information om person(r) i korrelationen (Bryman, Bell, 2011, s. 363).   
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Då ett värde på Persons (r) har tagits fram, måste även statistiska signifikansen på värdet 

kontrolleras. Detta styrs av storleken på koefficienten och storleken på urvalet (Bryman, Bell, 2011, 

s. 363). Inom samhällsvetenskap brukar en felmarginal (signifikansnivå) med fem fall av hundra 

vara acceptabelt. Detta betecknas inom vetenskapen med “p < 0,05” (där p står för sannolikhet), i 

korrelationsanalysen kan man utläsa detta genom att den är markerad med en stjärna (*). En högre 

accepterad signifikansnivå betecknas med “p < 0,01” vilket innebär att det finns en felmarginal, att 

ett fall av hundra stämmer inte resultatet med verkligheten (Bryman, Bell, 2011, s. 361). I 

korrelationsanalysen benämns en sådan signifikansnivå med två stjärnor (**). 

 

Då vi i vår korrelationsanalys fick flera värden med en signifikansnivå på “p < 0,01” valde vi att 

inte arbeta vidare med dem där signifikansen var “p < 0,05”. Därefter kontrollerade vi Persons (r) i 

undersökningen och valde ut dem med det högsta värdet för att arbeta vidare med. Dock uteslöt vi 

alla korrelationer där kontrollvariablerna ställdes mot varandra och de korrelationer som var 

“självklara”. Till exempel fråga 5 (antal år som verksam fastighetsmäklare) och fråga 1 (ålder). 

Dessa uteslöt för vidare analys på grund av att dem som tidigare nämn innebar självklara slutsatser 

och inte hjälpte oss att besvara våra forskningsfrågor och vårt syfte.  

 

3.3.3. Faktoranalys 

Faktoranalysen som görs via SPSS gör arbetet som nästan är en omöjlig uppgift att lösa för det 

blotta ögat (Pallant, 2010, s. 181). Har man ett underlag som har genererats från mått och skalor är 

det extra lämpligt att använda sig av denna analys. Analysen hjälper forskaren att hantera stora 

mängder av data och bearbetar den till olika faktorer. Faktoranalysen summerar underliggande 

mönster och kan på så sätt grupperingar av frågeställningar med nära relaterade ämnen (Pallant, 

2010, s. 104). Vi använde Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) för att kontrollera att vi har data som är bra 

nog för att göra en faktoranalys. Ett KMO-värde ska vara över 0.6, signifikansvärdet (Bartlett’s test) 

ska vara 0.05 eller mindre (Pallant, 2010, s. 192). För att faktoranalysen ska ge det bästa resultatet 

ska den även innehålla så många koefficienter över 0.3 som möjligt (Pallant, 2010, s. 192). Efter 

dessa kontroller kunde vi konstatera att vi hade ett bra material (data) att ha som underlag och vi 

kunde gå vidare med analysen, då vi hade ett KMO-värde på 0,750, en signifikansnivå (Bartlett’s 

test) på 0,000 samt det fanns en bra nivå på koefficienter över 0.3 i våra faktorer. Tabell 3.3, visar 

nedan våra KMO-värden från SPSS.  
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,750 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1153,403 

df 136 

Sig. ,000 

Tabell 3.5.  KMO (Egen) 

 

Ett Cronbach’s alphavärde räknar ut den interna reliabiliteten i det analysmaterialet (Cronbach, 

1951, s. 297). Cronbach’s alfavärde kan variera mellan 1, där det finns en perfekt intern reliabilitet 

och 0 som innebär ingen reliabilitet (Bryman, Bell, 2011, s. 172). När ett Cronbach’s alphavärde 

räknas ut, delas alla frågor slumpmässigt it i två grupperingar som jämförs med varandra. Det 

räknas då ut ett medelvärde av alla möjliga reliabilitetskoefficienter, vilket brukar benämnas som 

“split-half” (Cronbach, 1951, s. 297). En alphakoefficient bör ligga på över 0.8 men det finns 

många forskare som menar på att ett alphavärde runt 0,7 är även en godkänd nivå (Bryman, Bell, 

2011, s. 172) och det finns även vissa forskare som anser att ett alphavärde på 0,6 är godtagbart vid 

vissa undersökningar (Shin, Collier, & Wilson, 2000, s. 324). Vi hade ett Cronbach’s alphavärde på 

0,632 vilket innebär en accepterad nivå i många forskares ögon.  

 

Reliability Statistics 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

,632 17 

Tabell 3.6. Cronbach´s Alpha 

 

Det är två saker som är extra viktigt att tänka på innan man genomför en faktoranalys; 

urvalsstorleken och styrkan mellan variablerna i materialet. Det finns liten teori som stödjer hur 

stort ett sådant urval bör vara men den huvudsakliga rekommendationen är: ju fler, desto bättre 

(Pallant, 2010, s. 182). Ett allt för litet urval kan påverka reliabiliteten i studien och det kan leda till 

att resultatet inte kan generalisera resultatet. Tidigare forskare har ändå försökt satt en tumregel för 

detta och de rekommenderar att man ska ha ett urval på minst 300 stycken.  De anser dock att ett 

urval på omkring 150 stycken kan vara okej om man har en bra styrka mellan variablerna (Pallant, 

2010, s. 183). Vårt urval låg emellan dessa vilket tyder på att vi har en accepterad nivå på vårt urval 

för att göra faktoranalyser på. I Total Variance Explained tabellen ser man flera faktorer men vi kan 
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bara använda dem som har Initial Eigenvalues över ett (Pallant, 2010, s. 192). Därefter ska man 

välja att använda alla faktorer som är ovanför den faktor som har det eigenvalue närmast 1,0.  I vårt 

exempel innebar det som kan utläsas från tabell 3.6 nedan. I kolumnen som heter Cumulative % 

finner man att dessa fem faktorer förklarar tillsammans 61 % av resultatet (Pallant, 2010, s. 192). 

 

Total Variance Explained 

Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,905 22,973 22,973 2,039 11,994 11,994 

2 2,720 16,001 38,974 1,875 11,030 23,024 

3 1,421 8,361 47,335 2,178 12,815 35,838 

4 1,256 7,388 54,722 1,208 7,105 42,943 

5 1,089 6,406 61,128 ,995 5,852 48,795 

Tabell 3.7. Eigenvalue (Egen) 

 

När väl antal faktorer är bestämt är nästa steg i processen att tolka dem, detta görs i Rotated Factor 

Matrix. SPSS hjälper inte till med tolkningen utan det är själv upp till forskaren att koppla de 

framträdande mönstren till bakomliggande teori och tidigare forskning (Pallant, 2010, s. 185). I vår 

Rotated Factor Matrix arbetade vi vidare fem faktorer som vår undersökning resulterade i. Som 

tidigare nämnt grupperar SPSS frågor och beteenden för att få en struktur i det insamlade materialet. 

Pallant (2010, s. 187) rekommenderar i övrigt att koefficienterna i analysen bör vara över 0.3, 

innefattar faktoranalysen koefficienterna med lägre värden bör man överväga om faktoranalysen är 

ett bra metodval enligt författarna. För att se hela faktoranalysen, se bilaga 2.  

 

3.3.4. Klusteranalys  

Med hjälp av en klusteranalys i statistikprogrammet SPSS kan forskaren sortera den data han/hon 

har samlat in och kategorisera dem i undergrupper för att hitta olika mönster (Fraley & Raftery, 

1998, s. 579).  Det finns olika metoder för att utföra en klusteranalys, både hierarkiska och icke-

hierarkiska vi har valde en icke-hierarkisk metod som heter K-medelvärlden (K-mean) som vår 

handledare Jonas Kågström rekommenderade och är den vanligaste metoden enligt Fraley och 

Raftery (1998, s. 580).  Analysen kan inte själv hitta antalet kluster som är det bästa alternativet, 

utan där får forskaren bestämma hur många kluster som klusteranalysen ska vara uppbyggd på 

(Fraley & Raftery, 1998, s. 580).  För att få det bästa resultatet testade vi att göra klusteranalyser 
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med olika antal kluster, allt från två kluster till åtta kluster. Det första vi villa testa var om det fanns 

en stark skillnad mellan våra respondenter och därför valde vi att testa att göra en klusteranalys med 

två fasta kluster.  

 

Sen testade vi som tidigare nämnt att göra klusteranalyser upp till åtta fasta kluster. Det vi letade 

efter var att vi kunde utskilja våra respondenter i de olika klustren genom våra kontrollvariabler 

som bland annat: företag, typ av anställning och kön. Vi letade även efter den klusterindelning som 

gav en bra fördelning (se tabell 2.7) av våra respondenter. Fraley & Raftery (1998, s. 582) 

förespråkar att man bör välja ett alternativ med så få kluster som möjligt men vi valde ändå att 

använda oss av åtta kluster för att det var där vi fick den bästa uppdelningen av våra respondenter. 

Valet av att vi tog åtta kluster styrks även av Hartigan och Wong (1979, s. 103) som tar upp att det 

bör vara under 10 kluster i en klusteranalys för att få fram det bästa resultatet.   

  

Respondenter med missing values (saknade värden) går inte att räkna med i denna analys (Hartigan 

& Wong, 1979, s. 103) Som går att utläsa hur tabellen 3.8. nedan hade vi totalt 262 enkäter så var 

det 44 stycken som inte gick att räkna med i klusteranalysen på grund av saknade värden. Det gav 

oss 218 stycken enkäter att basera klusteranalysen på. 

Number of Cases in each 

Cluster 

Cluster 

1 9,000 

2 74,000 

3 4,000 

4 10,000 

5 23,000 

6 27,000 

7 2,000 

8 69,000 

Valid 218,000 

Missing 44,000 

 

Tabell 3.8. Antal respondenter i klustren (Egen) 
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3.4. Kvalitetsutvärdering     

Enligt Combs & Ketchen (2003, s. 454) har det inte gjorts några djupare studier om hur man mäter 

validiteten inom ett arbete där förhållandena i en franchiseorganisation undersöks. Men lika som 

dem har vi utgått från tidigare forskning samt metodlitteratur för att diskutera validiteten i vårt 

arbete. Bryman & Bell (2011, s. 179) anser även att det är viktigt att författarna till en studie visar 

god transparens och på så sätt beskriver på ett metodiskt sätt hur varje delmoment har gått till väga. 

Han menar att om detta görs på ett bra sätt, leder det till en hög möjlighet till replikering som är en 

viktig del av kvalitetsbedömningen för kvantitativ forskning. Detta är något vi har tagit i beaktning 

och arbetat efter i denna studie. Rastrerande kvalitetskriterier som nedan kommer att bedömas i de 

val som har fattats under forskningsprocessen är validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

 

3.4.1. Val av källor 

I valet av teoretisk referensram till detta arbete har vetenskapliga artiklar med hög citering, validitet 

och styrka i teori eftersökts. Som nämn tidigare har detta sökande inte varit så lätt och vi har tyvärr 

inte tillhandahållit så många artiklar som håller upp till de önskvärda kriterierna. En möjlig orsak 

till detta är att de ämnesområden som berörs av denna studie ännu inte är så djupt beforskat i 

jämförelse med andra ämnesområden. Vi är medvetna om att validiteten och styrkan i artiklarna 

som använts till detta arbete ännu inte är så hög, men utifrån de förutsättningarna som finns anser vi 

ändå att vi har arbetat med de artiklar som bäst främjar detta arbete. Vi har även styrkt teorin runt 

det personliga varumärket med väl citerade författare till tre böcker. 

 

3.4.2. Val av forskningsdesign 

En enkät som mäter vad forskarna påstår att den mäter har god validitet. Det är dock många enkäter 

som inte når upp till kraven om validitet i dagens forskning, det är bland annat vanligt att enkäterna 

hamnar i händerna på någon som inte ingår i den population som enkäten riktar sig mot (Boynton & 

Greenhalgh, 2004, s. 1313). Vi var noga med att enkäten inte skulle nå ut till respondenter utanför 

urvalsgruppen för att öka validiteten på vår undersökning. Vi var mycket noga med att poängtera i 

mailutskicket med enkäten att de franchisetagarna som inte var verksamma, det vill säga var ute på 

kundbesök skulle bortse från mailet och inte svara på enkäten. Vi kan tyvärr inte påvisa en säkerhet 

på 100 % att det inte har varit någon franchisetagare som inte är verksam mäklare som har besvarat 

enkäten.  
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Om man använder sig av enkäter finns det en mindre risk för mätfel än andra metoder. Metoden gör 

det även lättare för forskaren att uppskatta effekten på resultatet om ett mätfel mot förmodan skulle 

uppstå (Combs & Ketchen, 2003, s. 461). För att minska risken att mätfel ska förekomma i en 

enkät, bör enkäten vara uppställd med en bra struktur och vara enkel att följa (Fanning, 2005, s. 2). 

Då vår enkät hade en tydlig struktur kan vi säga att vi har gjort det vi kunde för att minimera risken 

för mätningssfel och på så sätt ökat kvalitén i det empiriska underlaget. Valet av att använda 

webbaserade enkäter påpekar Dillman och Bowker (2001, s. 4) dock kan leda till ett större 

täckningsfel på grund av att inte hela populationen har tillgång till en dator, detta kan vi som 

tidigare nämnt utesluta i denna studie då vi vet att samtliga fastighetsmäklare inom den population 

vi har undersökt har tillgång till internet. Vi valde även att skicka dessa enkäter via email för att 

minska risken att respondenterna skulle missa enkäten.  

 

 När en forskare testar sin enkät via en testgrupp ökar både validiteten och reliabiliteten i 

undersökningen (Patel & Davidson, 2003, s. 98). Därför skickade vi ut en testenkät till 40 personer 

innan vi applicerade den på urvalsgruppen. Genom att de fick testa att göra enkäten kunde vi 

kontrollera att frågorna inte kunde missuppfattas eller att dem mätte fel saker. Utöver testgruppen 

lät vi två av de verksamma handledarna för C-uppsatserna under höstterminen 2013 och 

vårterminen 2014 på Högskolan i Gävle att kommentera vår enkät. Den ena handledaren har stort 

intresse för kvantitativa metoder och la fokus i responsen på enkätfrågornas möjlighet att 

analyseras, den andra handledaren intresserar sig främst på kvalitativa metoder och fokuserade 

främst på frågornas formulering och språkliga innebörd. Detta gav en ökad validitet i vår 

undersökning och förebyggde mätnings-fel som annars kan uppstå i enkätundersökningar (Dillman 

& Bowker, 2001, s. 2). 

 

3.4.3. Enkätutformning 

Enkätundersökningar har en standardiserad uppställning som ökar tillförlitligheten i 

undersökningen. Till exempel; är frågeformuläret är skrivet så att alla respondenter besvarar exakt 

samma frågor med ett identiskt format och svaren registreras på samma sätt för alla deltagare. Detta 

gör att svaren hanteras på ett objektivt sätt som inte påverkas av forskaren bakom undersökningen 

(Boynton & Greenhalgh, 2004, s. 1313;  Andersson, 1979, s. 73; Bryman & Bell, 2011, s. 36). 

Standardiserade frågeformulär uppfyller på så sätt kravet på intersubjektivitet som är väl 

utmärkande inom kvantitativa forskningsmetoder. enligt Andersson (1979, s. 79) ska 
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forskningsresultatet vara oberoende av vilken forskare som ligger bakom undersökningen. Han 

menar på att forskaren ska när som helst kunna bytas ut och resultatet ska bli det samma.  Därför 

använde vi oss till största delen av slutna frågor. Det vi upptäckte under tiden vi gjorde våra 

körningar i SPSS var att de frågor som rörde kritik upplevdes känsligt att besvara, det vill säga; ”jag 

anser att missnöjda kunders kritik riktar sig främst mot företagets egenskaper” och ”jag anser att 

missnöjda kunders kritik riktar sig främst mot mina personliga egenskaper”. Det vi tror var mest 

känsligt att besvara var kritiken som rörde dem själva, då det blir en mycket personlig fråga. Det 

rådde tveksamheter om denna fråga skulle ge ett missvisade resultat i faktoranalysen och därför 

valde vi att utesluta frågan under punkt 2 från faktoranalysen, för att få ett mer tillförlitligt resultat.  

 

Utgångspunkten vid kvantitativ forskning är att resultaten ska bli generaliserbara i andra situationer 

och med andra individer än dem som undersöktes (Patel & Tebelius, 1987, s. 70). Genom att vi 

använde standardiserade frågeformulär ökar generaliserbarheten på vårt arbete (Andersson, 1979, s. 

40). 

 

3.4.4. Population och urval 

Till denna studie valdes ett ”icke-sannolikhetsurval” av samtliga franchiseorganisationer i Sverige. 

Samtliga organisationer kontaktades men då det bara var tre organisationer som svarade valde vi att 

fortsätta ett arbete med dem. Därefter skickades mail ut till samtliga verksamma fastighetsmäklare 

och som kan se i tabell 3.9. så stämmer fördelningen bra mellan företagen. Då företagen står i 

storleksordning där företag 4 är företaget med flest anställda fastighetsmäklare är det naturligt att de 

även representerar den största delen av respondentgruppen.   
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Företag  Representation av urvalet Representation av respondentgruppen  

Företag 1 5 % av urvalet 8 % av respondentgruppen 

Företag 2 18 % av urvalet 14 % av respondentgruppen 

Företag 3 29 % av urvalet 24 % av respondentgruppen 

Företag 4 57 % av urvalet 52 % av respondentgruppen 

 

Tabell 3.9. Representation i urval och respondentgrupp (Egen) 

 

Valet av icke-sannolikhetsurval kan resultera i en lägre validitet och generaliserbarhet i det 

empiriska materialet, men då vi har uppmärksammat att det slutliga urvalet stämmer bra överens 

med våra kontrollvariabler kan vi påvisa en god kvalité gällande det insamlade materialet. Den 

jämna fördelningen återfinns även i fördelningen mellan franchisetagare och fastighetsmäklare 

inom urvalsgruppen som kan ses i tabell 3.10. nedan, vilket innebär att respondenterna har en 

korrekt representation även från företagen: 

 

Företag  % av fördelning av franchisetagare (FT) 

och fastighetsmäklare (FM), i urval: 

% av fördelningen av franchisetagare (FT) 

och fastighetsmäklare (FM), i respondent-

gruppen: 

Företag 1 FT = 39 % FM= 61 % FT = 35 % FM= 65 % 

Företag 2 FT = 34 % FM= 66 % FT = 37 % FM= 63 % 

Företag 3 FT = 56 % FM= 44 % FT = 34 % FM= 66 % 

Företag 4 FT = 52 % FM= 48 % FT = 29 % FM= 71 % 

 

Tabell 3.10. Fördelning av FT och FM i urval och representationsgrupp (Egen) 

 

När vi jämför kontrollvariablerna med den population vi har undersökt kan vi se att vi har ett urval 

som är likt populationen. Till exempel i redovisningen av deskriptiv analysen som kan återses i 

bilaga 2, visas att medelåldern för vårt urval var 36 år, med en förändringsmarginal på +/- 11 år. Då 

kontrollvariabeln för denna analys visade en medelålder på 43 år innebär det att vi har ett material 

som går att applicera på branschen. Könsfördelningen i våra kontrollvariabler låg på 43 % kvinnor 

och 57 % män, denne fördelning går även att finna i vår deskriptiva analys där det är en jämn 

fördelning mellan kvinnor med marginellt fler män. Då kontrollvariablerna för populationen 

stämmer överens med denna studies empiriska material styrker det möjligheten att generalisera, 
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hade det studien haft en högre svarsfrekvens kunde den med säkerhet kunnat generaliseras. Krejcie 

& Morgan (1970, s. 2) menar på att det krävs 364 svar utifrån en population på 7000 för att 

resultatet ska bli direkt generaliserbart. Då vi fick in 262 svar till vår enkät varav 218 svar gick att 

använda till analyserna, kan inte resultatet för denna studie räknas som direkt statistiskt 

generaliserbart, denna studie kan dock tydligt utvisa en riktning hos populationen. 

 

3.4.5. Analysmetoder 

Korrelationsanalysen, faktoranalysen och klusteranalysen vi har använt styrker validiteteten och 

reliabiliteten i studiens resultat. Inom vardera analys har vi kontrollerat hur hög kvalité värdarna 

har.  

 

Innan faktoranalysen genomfördes kontrollerade vi att Cronbach’s alphavärde i vårt material 

uppnådde en bra reliabilitet. Ett sådant värde kan variera mellan 1, där det finns en perfekt 

reliabilitet och 0 som innebär ingen reliabilitet (Bryman, Bell, 2011, s. 172). Som tidigare nämnt 

finns det en delad mining angående vilket värde en alphakoefficient ska ha för att anses accepterad. 

En del forskare anser att den ska vara över 0,8, en del menar på att det ska vara runt 0,7 (Bryman, 

Bell, 2011, s. 172) men det finns även många forskare som godkänner en nivå på 0,6 (Shin, Collier, 

& Wilson, 2000, s. 324). Det leder till att det angivna Cronbach’s alphavärde för denna analys är 

godkänt men inte accepterat av alla forskare. Vi gjorde ett medvetet val och uteslöt fråga 6 och 

fråga 8 från faktoranalysen för att öka reliabiliteten genom att få ett högre Cronbach’s alphavärde, 

vilket i sin tur ökar kvalitén i detta arbete.  

 

Vi hade ett KMO-värde på 0,750 vilket är en bra nivå då Pallant (2010, s. 192) rekommenderar 

värden över 0,6. Pallant (2010, s. 187) menar på att ett bra underlag för generera ett tillförlitligt 

resultat i denna analys bör innefatta en stor mängd av koefficienter över 0.3, detta styrker vårt 

resultat då det bara är två värden i faktorerna som understiger denna nivå. Pallant (2010, s. 192) tar 

även upp att ett material bör ha en signifikansnivå (Bartlett’s test) på 0.05 eller mindre och då vårt 

material påvisade en signifikansnivå på 0,00 kan vi vara säkra på att vårt material har god kvalité. 

Faktoranalysen i detta arbete är den analys som visade de bästa värdena och är den vi har valt att 

tillförlita oss mest till i våra analyser vilket i sin tur även styrker resultatet kvalité. 

 

För att kontrollera reliabiliteten och validiteten i vår korrelationsanalys, kontrollerades värdet på 

Persons (r) och den statistiska signifikansen på värdet. Värdet på person (r) kan ligga mellan 0 och 
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1, där 0 innebär att det inte finns något samband alls och ett värde på 1 innebär att relationen mellan 

variablerna är helt perfekta (Bryman, Bell, 2011, s. 363), i vårt material återfanns korrelationer upp 

till med ett värde upp till 0,4, för att få en bättre kvalité i resultatet hade ett högre värde önskats. Det 

som är mycket starkt i vårt material i korrelationerna är signifikansnivån. Inom samhällsvetenskap 

brukar en felmarginal (signifikansnivå) med fem fall av hundra (“p < 0,05”) vara acceptabelt 

(Bryman, Bell, 2011, s. 361). Vi valde att enbart analysera vidare de korrelationer med en högre 

signifikansnivå det vill säga en felmarginal (signifikansnivå) med ett fall av hundra (“p < 0,01”) 

(Bryman, Bell, 2011, s. 361), vilket ökar tillförlitligheten i vårt material.  

 

Det som minskar validiteten och reliabiliteten i en klusteranalys är att forskaren själv är tvungen att 

ange antalet kluster som ska köras i analysen. Detta kan göra att resultatet påverkas av forskarens 

handling och leder till brister i intersubjektiviteten (Boynton & Greenhalgh, 2004, s. 1313). För att 

få en klusteranalys med god kvalité förespråkar Fraley & Raftery (1998, s. 582) att forskaren ska 

välja ett alternativ med så få kluster som möjligt men vi valde ändå att använda oss av åtta kluster 

för att det var där vi fick den bästa uppdelningen av våra respondenter. Valet av åtta kluster styrks 

även av Hartigan och Wong (1979, s. 103) som tar upp att det bör vara under 10 kluster i en 

klusteranalys för att få fram det bästa resultatet. Respondenter med missing values (saknade värden) 

går inte att räkna med i denna analys (Hartigan & Wong, 1979, s. 103). I vår klusteranalys 

påträffades 44 stycken respondenter med missing values, vilket innebar att vi inte kunde räkna med 

dem i vårt underlag för analyserna. För att analyserna ska vara som mest tillförlitlig ska ett så lågt 

antal missing values som möjligt noteras, därför skulle ett lägre antal av dem i vår analys styrka 

materialet ytterligare.    
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4. Resultat & Analys 
 

I detta kapitel presenteras data som genererades utifrån den valda forskningsmetoden, 

enkätundersökning. Vidare följer en presentation av resultatet från korrelationsanalysen, 

faktoranalysen samt klusteranalysen som genomfördes i statistikprogrammet SPSS samt en analys 

av det empiriska resultatet ställt mot arbetets teoretiska referensram.  

 

4.1. Deskriptiv statistik  

Denna studie resulterade i 218 respondenter med fullständiga svar som kunde användas för analyser 

i SPSS. Bland dessa respondenter fanns en åldersvariation mellan 22 år och 71 år, där medelåldern 

var 36 år. Det var en jämn fördelning mellan män och kvinnor, med ett mycket marginellt övertag 

av män. Av respondenterna var det fler personer som enbart var verksam fastighetsmäklare än de 

som både var fastighetsmäklare och franchisetagare. Det var även en stor variation av hur länge de 

hade arbetet som verksam fastighetsmäklare, där det var en spridning på allt ifrån ett halvår till 38 

år och medeltiden på nuvarande kontor var 5 år.  Det var även en spridning vart respondenterna var 

verksamma.  

 

Den deskriptiva statistiken från denna analys går att ställa emot de kontrollvariabler denna studie 

har för att bekräfta att studiens urval stämmer bra överens med den population den undersöker. 

Kontrollvariablerna återses i kapitel 3.2.3.3 Kontrollvariabler 

 

4.2. Korrelationsanalys 

De korrelationer som redovisas nedan är de sex som påvisat det högsta positiva eller negativa 

person (r) värdet i analysen. Analysresultaten rörande ålder, kön, erfarenhet i branschen samt övriga 

demografiska frågor har uteslutits då sambanden som uppvisas från dessa frågor har inte någon 

signifikant statistisk betydelse för studien. Dessa frågor påvisade höga värden i analysen men 

sambanden kan vara missvisande då exempelvis ålder naturligt i många fall följer yrkeserfarenhet. 

Den fullständiga korrelationsanalysen har bifogats i form av en länk i bilaga 3. De sex sambanden 

som kommer analyseras vidare påvisade två tydliga grupperingar vilket påvisas i tabell 3.10. nedan: 
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Korrelationer vi har valt att analysera 
Fråga 

 

Fråga Värde, riktning & 

signifikans 

7. (Att marknadsföra företaget 

har en positiv inverkan på min 

omsättning) 

10. (I min marknadsföring under 

ett kundmöte ligger mitt fokus 

på att marknadsföra företaget 

egenskaper) 

,356** 

  

Fråga 11. (Att marknadsföra mig 

själv har en positiv inverkan på 

min omsättning) 

14. (Jag anser att jag uppmuntras 

att arbeta med min personliga 

marknadsföring av min 

arbetsgivare) 

,272** 

 

Fråga 11. (Att marknadsföra mig 

själv har en positiv inverkan på 

min omsättning) 

15. (I min marknadsföring under 

ett kundmöte ligger mitt fokus 

på att marknadsföra mina 

personliga egenskaper) 

,390** 

 

Fråga 11. (Att marknadsföra mig 

själv har en positiv inverkan på 

min omsättning) 

17. (Jag anser att min arbetsplats 

ger mig tillräckliga ekonomiska 

förutsättningar att marknadsföra 

mig själv) 

,267** 

 

Fråga 11. (Att marknadsföra mig 

själv har en positiv inverkan på 

min omsättning) 

20. (Jag anser att jag själv har 

möjlighet att bestämma hur jag 

marknadsför mig själv) 

,388** 

 

Fråga 11. (Att marknadsföra mig 

själv har en positiv inverkan på 

min omsättning) 

21. (Jag anser att min 

arbetsgivare har förtroende för 

att jag marknadsför mig själv på 

ett sätt som stämmer överens 

med företagets riktlinjer) 

,310** 

 

 

Tabell 3.11. Valda korrelationer (Egen) 

4.2.1. “Med fokus på företaget” 

Denna första korrelationen visar ett samband mellan frågorna: 7 (Att marknadsföra företaget har en 

positiv inverkan på min omsättning) och 10 (I min marknadsföring under ett kundmöte ligger mitt 
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fokus på att marknadsföra företagets egenskaper). Korrelationen hade en positiv riktning vilket 

innebär att om respondenten svarat med ett högt värde på den ena frågan så har denna med hög 

sannolikhet även svarat med ett högt värde på den andra, sambandet gäller även i det fall värdena 

skulle vara låga. Ser respondenterna fördelar i sin omsättning med att marknadsföra företaget så 

lägger de stort fokus vid företagets marknadsföring under ett kundmöte. Den ökade omsättningen 

blir en direkt belöning för att sprida företagets varumärke. 

 

I teorin nämns det att franchisetagaren och övriga anställda bör följa varumärkets normer och 

värderingar för att samarbetet ska bli så gynnsamt som möjligt (Lindblom & Tikkanen, 2010, s. 

180). Varje franchisekontor representerar franchiseorganisationens varumärke och varje anställd 

representerar sitt kontor (Lindblom & Tikkanen, 2010, s. 179). Franchise är ett affärssystem som är 

väldigt beroende av internt personal- och organisationsförtroende (Davies et al., 2011, s. 324). I 

överlag är det väldigt viktigt i ett franchisesystem att de som är del av organisationen känner 

tillfredställelse och förtroende för franchisegivarna (Frazer et al., 2007, s. 1039).  Feltolkningar eller 

underlåtenhet att internalisera och identifiera sig med företagets krav kan leda till inkonsekventa 

beteenden, och ibland uppvisar ledning eller anställda egenskaper som en organisation inte skulle 

godkänna som representativt för företaget.  

 

Detta första samband ur korrelationsanalysen kan ur branschens perspektiv tolkas som något 

positivt med mycket möjligheter. Så länge fastighetsmäklaren marknadsför företaget på ett av 

organisationen accepterat sätt och undviker inkonsekventa beteenden som kan förvirra kunden, så 

kommer detta med sannolikhet resultera i en tillfredställande omsättning för fastighetsmäklaren. 

Som tidigare nämnts finns en ekonomisk koppling mellan parterna inom en franchiseorganisation 

enligt Gillis och Castrogiovanni (2012, s. 81). Detta resulterar då även i något positivt för företaget. 

Gillis och Castrogiovanni (2012, s. 81) nämner även att de olika parterna inom en 

franchiseorganisation arbetar för att få den lösningen som gynnar dem själva mest. En parallell som 

kan dras mellan teorin och sambandet som visades ovan innebär att om fastighetsmäklaren känner 

sig tillfredsställd med sitt arbete och sin omsättning är sannolikheten att individen även fortsätter att 

marknadsföra företaget under kundmöten.  Men skulle en konflikt uppstå och värdet på någon av 

frågorna i sambandet skulle sjunka, så skulle det även resultera i en negativ effekt för företagets 

marknadsföring. Teorin nämner även de som har upplevt många konflikter lätt skyller på 

franchisegivaren än att agera själv då ett problem uppstår (Giddings et al., 2011, s. 47).   
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4.2.2. “Med fokus på det personliga varumärket 

Detta samband behandlar istället den grupp respondenter som anser att marknadsföra det personliga 

varumärket istället för företaget har en positiv effekt på deras omsättning. Sambandet innehåller åtta 

frågor där sju av dessa funnit ett samband med fråga elva, sambandet innehåller följande frågor: 

Fråga 11 (Att marknadsföra mig själv har en positiv inverkan på min omsättning) vilken fann 

samband med fråga 9 (Jag anser att det är lätt att framhålla mitt personliga varumärke på marknaden 

där jag är verksam), fråga 14 (Jag anser att jag uppmuntras att arbeta med min personliga marknads-

föring av min arbetsgivare), fråga 15 (I min marknadsföring under kundmöte ligger mitt fokus på att 

marknadsföra mina personliga egenskaper), fråga 17 (Jag anser att min arbetsplats ger mig 

tillräckliga ekonomiska förutsättningar att marknadsföra mig själv), fråga 20 (Jag anser att jag själv 

har möjlighet att bestämma hur jag marknadsför mig själv) och fråga 21 (Jag anser att min 

arbetsgivare har förtroende för att jag marknadsför mig på ett sätt som stämmer överens med 

företagets riktlinjer). Dessa korrelationer visar att det finns ett starkt samband mellan att man ser att 

den personliga marknadsföringen som något positivt i inverkan på den egna ekonomin. Samtliga 

korrelationer hade positiva värden vilket även här innebär att om värdena är höga på en av de sju 

frågorna kommer värdet på fråga elva med största sannolikhet även det bli högt.  

 

De frågorna som fråga elva funnit samband med behandlar variabler gällande förtroende, 

uppmuntran, upplevda förutsättningar samt den egna marknadsföringsstrategin. Detta samband är 

lite mer komplext än det som redovisades ovan då fler variabler är inblandade i detta fall. Höga 

resultat på fråga 9, 14, 15, 17, 20 och 21 innebär som nämnts tidigare ett högt värde på fråga 11. 

Det innebär då också att ett lågt värde på någon av de andra sex frågorna kommer påverka elva. 

Respondenten kan uppleva sig få uppmuntran och förtroende från sin arbetsgivare i sin 

marknadsföring, men exempelvis inte bli tilldelad tillräckliga resurser för att genomföra sin 

marknadsföringsstrategi, detta skulle då påverka omsättningen negativt. En enskild punkt kan 

påverka resultatet även om de andra är eniga. För att den personliga omsättningen ska bli så 

framgångsrik som möjligt måste alla dessa faktorer ha positiva värden, det krävs engagemang från 

såväl den anställdas som arbetsgivarens sida. 

 

Att konkurrensen är hög återspeglas i att jakten på synlighet inom personlig marknadsföring kanske 

är den enskilt viktigaste drivkraften för utvecklandet och skapandet av ett personligt varumärke 

(Shepherd, 2005, s. 8). Att utveckla ett personligt varumärke sägs i teorin utgöra det enda sättet att 

överleva en turbulent ekonomi. För att finna säkerhet i ett jobb måste varje individ addera värde till 
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sitt personliga varumärke och genom det addera värde till vad en kund får för sina pengar (Lair et 

al., 2005, s. 322; Hearn, 2008, s. 198). Det handlar om förmågan att genom ett starkt personligt 

varumärke slutligen visa hur den enskilda individen på egen hand ökar ett företags värde. Om en 

person känner kontroll över sin egen framgång och säkerhet i en turbulent ekonomi ger det trygghet. 

Personlig marknadsföring används på en allt mer konkurrenskraftig marknad (Lair et al., 2005, s. 

322). Detta sammantaget med den ekonomiska koppling mellan de båda parterna inom en 

franchiseorganisation (Gillis & Castrogiovanni, 2012, s. 81) visar att det inte bara skulle påverka 

den enskilda individen positivt med ett framgångsrikt personligt varumärke, utan även företaget då 

den anställdas framgång även lyfter upp organisationen. Det finns dock även här risker enligt teorin, 

en av de mest påtagliga är risken och oron för varumärkeskonflikter.  

 

Om franchisetagaren och franchisegivaren har olika målsättningar för verksamheten kan det leda till 

en konflikt, därför måste man enligt Davies et al. (2011, s. 329) ha gemensamma mål för att 

förebygga en konflikt. Feltolkningar eller underlåtenhet att internalisera och identifiera sig med 

företagets krav om förväntat organisatoriskt beteende kan leda till inkonsekventa beteenden, och 

ibland uppvisar ledning eller anställda egenskaper som en organisation inte skulle godkänna som 

representativt för företaget (Lair et al., 2005, s. 330) För många visuella ledtrådar kan orsaka 

förvirring och ett ofokuserat intryck av företagets image och underminera företagets eget varumärke 

(Shepherd, 2005, s. 140). Det teorin behandlar ovan är den faktiska risken för varumärkeskonflikter, 

något som även bör uppmärksammas är i de fall skapandet av ett personligt varumärke bemöts med 

oro och bristande förtroende från arbetsgivarna. Enligt teorin är franchise ett affärssystem som är 

starkt beroende av internt personal- och organisationsförtroende (Davies et al., 2011, s. 324). För att 

fråga elva i sambandet ska få ett högt positivt värde krävs stöd från organisationen. 

 

4.3. Faktoranalys 

4.3.1. Faktor 1: Förtroende 

Som tabell 3.7 visar är faktor 1, den klart starkaste av faktorerna då denna förklarar 23% av den 

analyserade data. Faktor ett inkluderar fem frågor: F.14 (Jag anser att jag uppmuntras att arbeta med 

min personliga marknadsföring av min arbetsgivare), F.20 (Jag anser att jag själv har möjlighet att 

bestämma hur jag vill marknadsföra mig själv), F.17 (Jag anser att min arbetsplats ger mig 

tillräckliga ekonomiska förutsättningar att marknadsföra mig själv), F.21 (Jag anser att min 

arbetsgivare har förtroende för att jag marknadsför mig på ett sätt som stämmer överens med 

företagets riktlinjer) samt F.9 (Jag anser att det är lätt att framhålla mitt varumärke på marknaden 
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där jag är verksam). De tre frågorna 14, 20 och 21 handlar alla tre uttryckligen om uppmuntran och 

förtroende, även fråga 17 angående ekonomin går att koppla till detta då det påvisar att 

arbetsplatsen har tillräckligt förtroende till individens marknadsföring för att finansiera detta. Ett 

tydligt samband fanns även med fråga 9. De respondenter som upplevt uppmuntran och förtroende 

från sin arbetsplats anser även med största sannolikhet att de inte är problematiskt att framhålla sitt 

varumärke på marknaden. Detta statistiska samband påvisar att en person anser det lätt att synas på 

dagens marknad inom fastighetsmäklarbranschen så länge de upplever att de har förtroende och 

stöd i sin marknadsföring från arbetsplatsen. Detta samband är även tillämpligt åt motsatt håll, om 

en person upplever det lätt att synas på marknaden känner den sannolikt även ett förtroende från sin 

arbetsplats. 

 

Då dessa faktorer har ett samband är det av betydelse som såväl anställd som företagare att förstå att 

om en av dessa ger ett negativt utslag så påverkar det även de andra negativt. Två respondenter som 

besvarade dessa frågor med positiva värden lämnade dessa kommentarer: 

”Jag är ganska ensam med att sälja nyproducerade bostadsrätter på min ort och detta 

gör att jag och mitt företag lägger ganska mycket fokus på detta. Framhåller min 

erfarenhet och engagemang” 

 

”Bild och namn i merparten av allt marknadsföringsmaterial. Personlig text om mig i 

intagsmaterial och prospekt. Lyfter fram personliga egenskaper som argument varför 

jag är bra på det jag gör och varför man ska välja mig som mäklare” 

 

Båda dessa fastighetsmäklare uttrycker ett stöd från sin arbetsplats och är nöjda med resurserna som 

erbjuds dem att marknadsföra sig själva. Bland respondenterna kan även motsatsen upptäckas, 

två respondenter som svarat med låga värden på dessa frågor lämnade dessa kommentarer i enkäten: 

”I kedjan jag jobbar skall manualen följas och det är konceptet som ska 

marknadsföras och säljas in. Det finns inte så många möjligheter att profilera sig 

själv annat än vi själva kundmötet.” 

 

”Försöker ha med bild, namn och nr på allt som visas. Som tex lappar innan och efter 

försäljning. Profilreklam, till exempel utbildning, specialkunskaper och erfarenheter. 

Är begränsad av företaget, som vill marknadsföra sig själv. ” 
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Dessa svar tyder på ett lågt förtroende på arbetsplatsen eller från högre instans och en missnöjd 

fastighetsmäklare. Denna faktor, med fokus kring förtroende och tillit, är enligt undersökningen 

huvudnyckeln till möjligheten att utan hinder ha möjlighet att skapa ett personligt varumärke inom 

fastighetsmäklarbranschen och underlätta för fastighetsmäklarna att framhålla sig själva på 

marknaden. Detta är något branschen bör lägga fokus på om de vill förenkla fastighetsmäklarnas 

arbete med sitt personliga varumärke. 

 

Vi har uppmärksammat en påtaglig avsaknad i teorin kring det personliga varumärket vad gäller 

betydelsen av förtroende och tillit. Det närmsta det berörs är i diskussionen om vikten av att ha tillit 

till sig själv (Kaputa, 2010, s. 29). Samma författare skriver att en person måste lita till sina 

instinkter för att ha möjligheten att skapa ett lyckat varumärke, denne måste även kunna påvisa ett 

starkt självförtroende. Samma författare förklarar att ett starkt självförtroende, eller utstrålningen av 

att ha ett, är något mycket positivt för karriären medan avsaknaden av det istället kan vara 

förödande. Självförtroendet är något man ständigt ska skydda och stärka (Kaputa, 2010, s. 181). 

Detta kan vi dra en parallell till resultatet i undersökningen då arbetet med självförtroendet kan 

underlättas om känslan av förtroende upplevs från arbetsplatsen. Avsaknaden av teori kring tillit 

och förtroende leder även till uppfattningen att dessa variabler inte har lika stor vikt i tidigare 

utforskade områden inom skapandet och användandet av det personliga varumärket. De böcker och 

artiklar som skrivits uppfattar vi riktar sig främst till individens egen påverkan av det personliga 

varumärket och behandlar inte hur det kan påverkas av yttre faktorer i samma utsträckning. 

 

Det finns dock mycket teori som talar för en potentiell problematik att skapa en positiv trend 

gällande denna betydande faktor. Det går att finna tydliga tecken på bristande förtroende och 

varningar gällande att inte ge anställda inom företaget för stor frihet inom sin marknadsföring. Inom 

teorin som behandlar företagsidentitet nämns problematiken med att för många visuella ledtrådar 

kan orsaka förvirring och ett ofokuserat intryck av företagets image (Shepherd, 2005, s. 140) Det 

nämns även att det organisatoriska beteendet påvisar de externa intressenterna en uppfattning om 

hur företaget tänker, känner och beter sig, felaktigheter i detta beteende är skäl till att anställda i 

olika branscher blir uppsagda (Lair, Sullivan, & Cheney, 2005, s. 330). Det finns även en upplevd 

oro bland organisationer att duktiga anställda som marknadsför sig själva ska bli rekryterade till 

andra organisationer (Shepherd, 2005, s. 2). Franchisegivaren satsar mycket tillgångar för att styrka 

humankapitalet i firmorna och de vill inte att den satsningen ska göras på anställda som sedan går 

över på en konkurrerande firma (Rubin, 1978, s. 231). Det finns även en tydligt uttryckt oro att 



 

 

79 

 

	  
”Ett	  varumärke	  inom	  ett	  varumärke”	  J.	  Jansson	  &	  L.	  Mohlén	  maj	  2014	  

	  
	   	  

varumärkets normer och värderingar inte följs (Lindblom & Tikkanen, 2010, s. 180; Combs et al., 

2004, s. 911). 

 

Tillit är en faktor som enligt Davies et al. (2011,s. 325) förebygger en konflikt. (Giddings et al., 

2011, s. 47) visar på att franchisetagare som inte har upplevt någon konflikt med franchisegivaren 

hade starkare tillit och relation till sin franchisegivare. Dessa franchisetagare upplevde även att 

franchisegivaren var ett bra stöd i relationen och god kommunikation fanns mellan parterna. 

 

4.3.2. Faktor 2: Erfarenhet 

Faktor 2 ansvarar själv för att förklara 16,001% av de statistiska sambanden i den analyserade data 

och det är vår andra tydligt utstående faktor. Denna beskriver ett samband mellan tre frågor: F.4 

(Antal år som verksam fastighetsmäklare), F.1 (Ålder) samt F.5 (Antal år som verksam fastighets-

mäklare på nuvarande kontor). Den här faktorn är viktig för branschen att vara medveten om, då 

den är en stabil inkomstkälla för företagen. Den indikerar på ett samband mellan erfarenhet och 

lojalitet till kontoret de är verksamma på. De individer som innefattas av denna faktor arbetar 

sannolikt inte med skapandet av det personliga varumärket utanför den ordinarie marknadsföringen 

på kontoret men har under lång verksamhetstid kommit att skapa ett på platsen starkt varumärke. 

Denna faktor innehåller variabeln rörande ålder, sjunker åldern påvisar analysen ett samband att 

även verksamhetstiden och den tidsmässiga lokaliseringen på nuvarande marknaden sjunker.  Två 

respondenter med lång erfarenhet i branschen kommenterade följande: 

”Är välkänd efter 28 år i branschen och efter ha arbetat inom de tre största kedjorna. 

Säljer ca 100 hus om året i snitt, känner 90 % av mina säljare sedan tidigare. 

Försöker bara göra så gott jag kan och lyssna på mina kunder.” 

 

”20 år i branschen ger förtroende. Och vi jobbar i en förtroendebransch först och 

främst.” 

 

Ålder är något som knappt nämns i teorin kring det personliga varumärket, erfarenhet däremot 

benämns och är något som anses värdeskapande (Kaputa, 2010, s. 42). Det personliga varumärket 

bygger delvis på de erfarenheter man över tiden förvärvat och ger styrka till varumärket (Kaputa, 

2010, s. 6). Vissa anställda som är välbekanta med företagets varumärke och skapar ett bra externt 

uttryck åt företaget kan även kallas för varumärkesambassadörer (Kaputa, 2010, s. 46). Detta är en 

betydande anledning till varför dessa personer är viktiga för företaget att hålla kvar. Med lång 
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erfarenhet inom företaget och återkommande kunder utgör dessa fastighetsmäklare en typ av 

ambassadörer för företaget på de orter de är verksamma. En respondent med lång erfarenhet i 

branschen lämnade denna kommentar: 

”När jag marknadsför mitt företag så har jag med bild och namn. Eftersom jag bytt 

kedja så är det viktigt för mig att berätta vilken kedja som jag jobbar på för att få 

mina "gamla" kunder, bekanta och de som ger rekommendationer att veta vart de ska 

vända sig.”  

 

Denna kommentar återkopplar till den oro hos organisationerna som uttrycks i teorin över att 

duktiga anställda som marknadsför sig själva ska bli rekryterade till andra organisationer och 

konkurrerande firmor (Shepherd, 2005, s. 6; Rubin, 1978, s. 231). Medianvärdet i undersökningen 

visar på att medelvärdet för hur länge en fastighetsmäklare varit verksam på samma kontor endast 

är 4,9 år. Branschen kan få fastighetsmäklare med ett väletablerat personligt varumärke stärkt av 

lång erfarenhet, som även marknadsför företaget med en typ av ambassadörskap. För att kunna 

delge sig detta bör företagen enligt denna faktor göra en ansträngning att behålla de duktiga 

fastighetsmäklare de har inom organisationen nog länge för att uppnå den grad av erfarenhet för att 

med tiden utveckla ett starkt personligt varumärke, och även arbeta för att få dem att stanna när det 

personliga varumärket attraherar andra organisationer. 

 

4.3.3. Faktor 3: Kongruens 

Den tredje faktorn som redovisas förklarar det statistiska sambandet mellan 8,361 % av analyserade 

data. De frågor som inkluderas här är: F.18 (Jag anser att företagets värderingar överensstämmer 

med mina egna) och F.7 (Att marknadsföra företaget har en positiv inverkan på min omsättning). 

Detta samband kan beskrivas med att om en person anser att företagets värderingar stämmer 

överens med de värderingar personen vill framföra, så kommer denna sannolikt uppleva det som att 

den egna omsättningen påverkas positivt av att marknadsföra företaget. Sambandet gäller även här 

omvänt, uppfattar en person att den egna omsättningen påverkas positivt vid marknadsföring av 

företaget kommer personen även med stor sannolikhet uppskatta företagets värderingar. Denna 

faktor beskriver ett samband som kan vara klokt för såväl en organisation som en anställd eller 

arbetssökande inom fastighetsmäklarbranschen att uppmärksamma gällande rekrytering och 

karriärval inom företaget. 
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Gällande skapandet av ett personligt varumärke finns fördelaktiga paralleller att dra från detta 

samband till teorin. I teorin ifrågasätts huruvida det är acceptabelt för en individ att ha flera 

personliga varumärken, en för var och en av sina roller i livet. Om principerna för vanlig 

framtagning av ett personligt varumärke ska följas så kommer en sådan strategi oundvikligen att 

leda till varumärkeskonflikter och en utspädning av varumärkesprofilen (Shepherd, 2005, s. 7). 

Detta tillsammans med sambandet i faktor tre kan påvisa att om företagets värderingar stämmer 

överens med de egna minimeras risken att personen inom företaget får behovet att utveckla olika 

skilda varumärken med olika värderingar och normer. Även teorin gällande företagsidentitet menar 

att kongruens krävs mellan det förväntade organisatoriska beteendet och de anställdas beteende. 

Detta uppstår när de enskilda medarbetarna uppfattar att organisationens attribut stämmer överens 

med de egna. När detta inträffar kan den anställda komma att identifiera sig med den organisation 

där de är delaktiga, och de egna övertygelserna resulterar i att beteendet skapas kring 

organisationens normer, värderingar och övertygelser (Lair et al., 2005, s. 330). Din livsstil blir en 

återspegling av ditt personliga varumärke och bör stämma överens med företagets varumärke 

(Shepherd, 2005, s. 10). 

 

Det är viktigt att franchisetagaren följer varumärkets normer och värderingar för att samarbetet ska 

bli så gynnsamt som möjligt (Lindblom & Tikkanen, 2010, s. 180). Feltolkningar eller 

underlåtenhet att internalisera och identifiera sig med företagets krav kan leda till inkonsekventa 

beteenden och ibland uppvisar ledning eller anställda egenskaper som en organisation inte skulle 

godkänna som representativt för företaget. Anställda blir uppsagda av sådana skäl varje dag (Lair et 

al., 2005, s. 330). Uppstår för många visuella ledtrådar kan det orsaka förvirring och ett ofokuserat 

intryck av företagets image (Shepherd, 2005, s. 140). Detta kan exempelvis uppstå på arbetsplatsen 

när en anställd offentliggör ett personligt varumärke under sitt arbete som strider mot det 

varumärket som fastställts av arbetsgivarna. Om en organisations varumärke kan betona en mycket 

professionell service, till exempel, kan en anställds personliga varumärke betona en ledig och 

avslappnad inställning till livet (Shepherd, 2005, s. 6). Personliga varumärken behöver inte komma 

i konflikt med företagens varumärken (Peters, 1999). Det föreslås att anställda kan dra nytta av 

utvecklingen av en samverkan mellan deras personliga varumärke och företagets huvudvarumärke 

(Shepherd, 2005, s. 7). Respondenterna med detta åsiktssamband som presenteras i faktor tre trivs 

högst troligt med företaget de är involverade i och en av respondenterna har lämnat följande 

kommentarer inom ämnet vilket beskriver nyttan med sambandet kort och tydligt: 
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”Trygga kunder är nöjda kunder. Nöjda kunder är bra betalande kunder. = En nöjd 

säljare = En nöjd mäklare” 

 

Om personer med intresse att stärka sitt personliga varumärke väljer ett företag med normer och 

värderingar som personen i fråga kan identifiera sig med och leva efter kommer arbetet med att 

utveckla det personliga varumärket underlättas enligt denna faktor. Detta då ett starkt varumärke 

som inte skapar någon förvirring hos konsumenterna ger dem en känsla av trygghet.  Den 

avgörande påverkningsfaktorn i konsumentens beslutsprocess beskrivs som emotionell (Montoya & 

Vandehey, 2002, s. 3), vilket gör detta till något med stor betydelse för att uppnå en god omsättning 

inom företaget. 

 

4.3.4. Faktor 4: Fullständigt engagemang 

Faktor 4 beskriver ett statistiskt samband på 7, 388 % av det analyserade datamaterialet. Här 

innefattas tre frågor vilka är följande: F.11 (Att marknadsföra mig själv har en positiv inverkan på 

min omsättning), F.15 (I min marknadsföring under ett kundmöte ligger mitt fokus på att marknads-

föra mina personliga egenskaper) och F.16 (Jag anser att fastighetsmäklaryrket är en livsstil (Jag 

representerar mitt personliga varumärke som fastighetsmäklare såväl under yrkesdagen som på 

fritiden). Sambandet i denna faktor beskriver ett starkt fokus kring utvecklandet och förtroendet till 

det egna personliga varumärket hos en person. Detta påvisar att om en person upplever en positiv 

inverkan på sin omsättning vid personlig marknadsföring så kommer personen antagligen fokusera 

på att marknadsföra sig själv vid diverse kundmöten. Då den personliga marknadsföringen enligt 

teorin kräver mycket tid och engagemang är det även naturligt och upplevs troligt att de personer 

som fokuserar på den personliga marknadsföringen även anser att yrket som fastighetsmäklare är en 

livsstil. De olika variablerna skulle även påverka varandra på samma sätt fast omvänt om man 

istället ersatte höga positiva värden mot låga. Om en fastighetsmäklare inte såg yrket som en livsstil 

skulle denna antagligen inte heller lägga fokusen under kundmöten på att marknadsföra sig själv, 

och skulle då inte heller uppleva någon positiv inverkan av detta på sin omsättning. 

 

Inom teorin kring skapandet av det personliga varumärket är att leva sitt varumärke något mycket 

omdiskuterat vilket även nämnts i analysen av de tidigare faktorerna. Sambandet den här faktorn 

visar även att om en fastighetsmäklare vill uppleva en positiv påverkan på sin omsättning av att 

utveckla ett personligt varumärke måste denna integrera detta med sin livsstil. Detta är även något 
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många fastighetsmäklare som deltagit i denna undersökning själva är medvetna om, två av dem 

kommenterar följande: 

”För att särskilja sig som mäklare är a och o att du särskiljer dig som person och inte 

varumärke. Det är jag som fastighetsmäklare som håller i försäljningen. Kunderna 

väljer mig och inte varumärket. Varumärket används på så sätt att det är etablerat 

och att kunderna har ett förtroende därigenom samt vilka verktyg det kan ge mig i min 

yrkesutövning. Däremot har en säljare ytterst sällan valt mig p.g.a. av varumärket 

utan p.g.a. av mig som person.” 

 

” Jag är övertygad om att för att lyckas som fastighetsmäklare måste du välja att ha 

yrket som din livsstil och marknadsföra dig själv. Därför underlättar det avsevärt att 

bo där du verkar, så att du träffar kunderna i affären, på gymmet, på torget osv. 

Möjligheterna uppstår ofta vid det tillfälliga mötet.”  

 

Detta stämmer väl överens med vad de olika förespråkarna och teoretikerna för det personliga 

varumärket uttrycker.  Att skapa ett personligt varumärke handlar om att bygga den externa 

identitetsbild en individ som företagare vill uppvisa och förknippas med som yrkesperson (Montoya 

& Vandehey, 2002, s. 1). Det personliga varumärket framhäver dina unika säljargument och värden 

och är ofta källan till första intryck för beslutsfattare (M. Morgan, 2011, s. 13). Eftersom ett 

personligt varumärke oundvikligen fokuserar på utvalda personliga förmågor och egenskaper, och 

utesluter andra mindre önskvärda egenskaper i sammanhanget, kan det leda till uppkommandet av 

spänningar hos de individer som försöker leva upp till, och leva med, en begränsad version av sig 

själva (Shepherd, 2005, s. 8). En tydlig parallell kan dras mellan denna faktor och teorin. Enligt 

denna är varje person en fastighetsmäklare möter en potentiell beslutsfattare som bör få ett gott 

första intryck (Shepherd, 2005, s. 10). Han menar fortsättningsvis att individen aktivt bör tänka på 

hur denna uttrycker sina värderingar och sin personlighet inför alla, den professionella målgruppen, 

grannarna, familjen, kollegorna samt mannen på gatan just av samma anledning. Detta ska göras 

ständigt och konsekvent, arbetet med ett personligt varumärke bör levas med varje dag för att uppnå 

sin fulla potential (Shepherd, 2005, s. 10). Här tål även samma forskares åsikt att upprepas 

angående att livsstilen är en återspegling av ditt personliga varumärke, och bör stämma överens 

med företagets varumärke. Han går ännu längre när han råder sina läsare att individen måste 

anpassa hela den omgivande miljön för att överensstämma med det personliga varumärket 

(Shepherd, 2005, s. 10). Även Peters (1999 s. 72) nämner att då arbetet med det personliga 
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varumärket sker även utanför arbetsmiljön så uppstår en risk att personliga relationer med 

exempelvis familj och vänner påverkas negativt, men menar att om man vill åstadkomma något får 

man räkna med vissa uppoffringar och hänge sig till fullo åt det man vill uppnå (Lair, Sullivan, & 

Cheney, 2005, s. 327). Vissa av respondenterna i undersökningen lämnade kommentarer angående 

just pressen som kan uppstå i att se sitt arbete som e livsstil: 

”.. jag har upplevt att det är viktigt med ett ansikte för kunderna som de kan förknippa 

med företaget. Dock är det oftast inget större problem att byta ut folk så länge alla 

följer företagets profil utåt. Att mäklaryrket skulle vara något man gör 24 timmar per 

dygn 7 dagar i veckan är en vansinnig uppfattning. Skulle du anlita en läkare som 

alltid jobbade? Ingen gör ett bra jobb om du är på språng 24 timmar per dygn..” 

 

Varje enskild individ kan enligt denna faktor själv avgöra hur renlärigt de vill jobba med det 

personliga varumärket. Att alltid leva med det personliga varumärket störst effekt men kräver även 

störst uppoffringar. 

 

4.3.5. Faktor 5: ”Free-rider” 

Den femte och sista faktorn förklarar 6,406 % av det statistiska sambandet i den analyserade data 

och denna faktor innefattar fyra frågor. Dessa frågor är: F.10 (I min marknadsföring under ett 

kundmöte ligger mitt fokus på att marknadsföra företagets egenskaper), F.12 (Jag anser att 

missnöjda kunders kritik riktar sig främst mot företagets egenskaper), F.13 (Jag anser att det är 

fördelaktigt om alla fastighetsmäklare inom samma företagarbetar på samma sätt) och F.19 (Jag 

anser att den nya tekniken (Facebook, Twitter med flera) har förenklat arbetet att sticka ut som 

fastighetsmäklare). Denna faktor beskriver ett samband kring att de som fokuserar sin 

marknadsföring kring företagets egenskaper vid kundmöten även anser att missnöjda kunders kritik 

främst riktar sig mot företagets egenskaper och inte de egna. Dessa personer anser även att det är 

fördelaktigt om alla fastighetsmäklarna på samma företag arbetar på samma sätt. Faktor nummer 

fem fokuserar stark kring framhävandet av företagets identitet. Här inkluderas även variabeln 

innehållande den tekniska utvecklingen och de sociala medierna. Ett samband påvisas att de 

mäklare som fokuserar sin ordinera marknadsföring kring företagets egenskaper anser det lättare att 

själva sticka ut som fastighetsmäklare genom de datoriserade sociala medierna. 

 

Den här faktorn kan tyda på ett tydligt fokus kring att framhäva företagets identitet vilket kan, ur 

företagets synvinkel, verka positivt. Standardisering förmodas ha en positiv effekt på kundernas 
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medvetenhet gällande marknadsföring, rekrytering och deras förtrogenhet med den gällande 

organisationen och dess produkter/tjänster. Det stärker även konsumenternas uppfattning om 

organisationens marknadsandelar och dess existens på den lokala marknaden (Shepherd, 2005, s. 

139). Risken med att ett företag utger för många visuella ledtrådar undviks då företagets värderingar 

införlivats och accepterats bland de anställda (Shepherd, 2005, s. 140). För att företagets 

kommunikation ska fungera så effektivt som möjligt, såväl externt som internt, krävs det att de 

anställda följer det önskade beteendet företagen vill uppvisa (Lair, Sullivan, & Cheney, 2005, s. 

330). Några av respondenterna uttrycker tydligt att de föredrar att framhäva företagets egenskaper i 

sin marknadsföring istället för sina egna, två av dessa kommentarer lyder som följer: 

”Jag brukar inte bara nämna Fastighetsbyrån, utan nämner även vår bank Swedbank 

också. Service, service och service står på kartan! Det jag erbjuder är pris- och 

värdebevakare, vilket är unikt och det är från just Fastighetsbyrån. Sedan skiljer det 

sig från mäklare till mäklare, men absolut använder man varumärket i 

marknadsföringen/intagsprocessen.” 

 

”Jag som person är ointressant, det är inte jaget som i långa loppet ska prestera, det 

är laget. Företaget jag arbetar på vill lyfta fram företaget i första hand och inte 

enskilda mäklare.” 

 

En viktig variabel saknas dock i denna faktor för att det helt säkert betyder något positivt för 

företaget, variabeln gällande de gemensamma normerna. De variabler som samlats i denna faktor 

kan även jämföras med en annan del i teorin gällande så kallade ”free-riders”. En ”free-rider” 

lägger inte lika mycket energi på att stå för kvalitet utan utnyttjar varumärkets rykte och anseende, 

detta kan till slut skada värdet av företagets varumärke (Combs et al., 2004, s. 911). Att variabeln 

gällande att missnöjda kunders kritik upplevs rikta sig främst mot företagets egenskaper kan enligt 

detta samband tyda på problem. Flertalet respondenter har skrivit i enkäterna att företagets starkt 

etablerade varumärke är hjälpsamt för att bli bokad till kundmöten, men inom denna faktor kan 

varumärket bli utnyttjat för dess fördelar utan att den anställda känner någon samhörighet med dess 

värderingar. Detta gör det lätt för personen att skylla ifrån sig och låta företaget bli boven i den 

missnöjda kunden ögon om något i affären går fel. För att se hela faktoranalysen, se bilaga 4. 
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4.4. Klusteranalys 

4.4.1. Kluster 1 

Som kan ses i bilaga 5 (där finner man hela klusteranalysen), innefattar det första kluster 

huvudsakligen franchisetagare inom ett större företag med verksamhet på mindre orter och i 

mellanstora städer, de är nästan uteslutande män i tidig femtioårsålder. Dessa män har lång 

erfarenhet i branschen och har varit verksamma på ett och samma kontor sedan mycket tidigt i deras 

karriär. De upplever sig uppmuntrade av sin arbetsgivare att marknadsföra sig själva och känner att 

de har förtroende att själva styra över och planera denna marknadsföring. De ekonomiska 

förutsättningarna för detta anses av gruppen som mycket goda och detta är den grupp som i högsta 

grad anser att deras värderingar överensstämmer med företagets. 

 

Individerna i kluster ett anser att deras personliga marknadsföring har en positiv inverkan på deras 

omsättning, men analysen visar tydligt att de föredrar att marknadsföra företaget då detta enligt dem 

har en betydligt större positiv effekt på deras omsättning. Att profilera sig på de nya medierna 

(Facebook, Twitter med mera) är däremot något de ser negativt på, dessa nya medier anses ha 

försvårat deras arbete med att sticka ut som fastighetsmäklare. Den här gruppen har även en tydlig 

åsikt gällande att det är fördelaktigt om alla fastighetsmäklare inom samma företag arbetar på 

samma sätt. För dessa individer är fastighetsmäklaryrket i hösta grad en livsstil. Vad gäller kunders 

riktning på kritik så är detta kluster neutrala i frågan. Kluster ett är ett litet kluster vilken består av 

4% av de respondenter som kunde användas till analysen. 

 

4.4.2. Kluster 2 

Kluster nummer två består av en relativt jämn fördelning mellan män och kvinnor, det är aningen 

fler kvinnor. Dessa individer är mellan 20 och 30 år och är arbetsverksamma som fastighetsmäklare 

på en mellanstor ort. De är fortfarande nya i branschen med en verksamhetslängd på ungefär två år, 

under denna tid har de redan hunnit byta kontor minst en gång. De känner sig uppmuntrade att 

arbeta med personlig marknadsföring och att de upplever sig ha de nödvändiga ekonomiska 

förutsättningarna som krävs för uppgiften. Individerna i denna grupp känner att de har möjlighet att 

själva styra över hur de vill marknadsföras och de anser att deras värderingar i hög grad överens-

stämmer med företagets. Från arbetsgivaren upplever de förtroende att de marknadsför sig på ett 

sätt som överensstämmer med företagets riktlinjer. 
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Detta kluster påvisar att de tycker det är viktigt att marknadsföra såväl sig själva som företaget för 

att inverka omsättningen positivt, men det framgår även att personliga marknadsföringen anses ge 

en aning större positiv inverkan på deras omsättning. Gällande de tekniska sociala medierna så är 

detta något som för dessa individer inte anses underlätta arbetet att sticka ut och utmärka sig som 

fastighetsmäklare.  

 

Det går för dessa individer bra att framhålla sitt personliga varumärke på marknaden de är 

verksamma och deras fokus under kundmöte ligger tydligt på att marknadsföra det egna varumärket 

och de personliga egenskaperna. Fastighetsmäklaryrket är för dessa individer en livsstil men det är 

inte en stark övertygelse, de har även en positiv inställning till att alla fastighetsmäklare inom ett 

företag arbetar på ett enhetligt sätt. Detta klusters inställning gällande kritik är att om detta uppstår 

någon så är den jämnt fördelad mellan mäklaren och företaget. Kluster två är mycket stort och 

består av 34 % av de respondenter som kunde användas till analysen. 

 

4.4.3. Kluster 3 

I detta kluster är samtliga individer verksamma på ett stort företag, de är män och har en ålder på 

cirka 60 år. Det är en jämn fördelning mellan fastighetsmäklare och franchisetagare och de är 

verksamma på små orter. Dessa individer har mycket lång erfarenhet inom branschen och har under 

samtliga år aldrig bytt kontor. 

 

De upplever inte att de blir uppmuntrade av sin arbetsgivare att arbeta med sin personliga 

marknadsföring, men de känner ändå att de har ett starkt förtroende gällande att de marknadsför sig 

enligt företagets riktlinjer. Analysen påvisar även att de är likgiltiga i frågan om de har möjlighet att 

styra över hur de vill marknadsföra sig själva men de anser att det är fördelaktigt om alla 

fastighetsmäklare på företaget arbetar på samma sätt. Dessa individer ställer sig positivt i frågan om 

fastighetsmäklaryrket är en livsstil och under kundmöte ligger deras huvudsakliga fokus på att 

främst marknadsföra företagets egenskaper. De anser även att det är lätt på deras marknad att 

framhålla det personliga varumärket och sticka ut. Marknadsföringen av företagets egenskaper har 

för detta kluster en större positiv inverkan på deras omsättning än vad marknadsföring av de 

personliga egenskaperna har. Vad gäller missnöjda kunders riktning på kritik anser de att den kritik 

som uppkommer främst riktar sig mot företagets egenskaper och inte mot den egna personen. 

Denna grupp ställer sig tydligt negativt till den nya teknikens påverkan och anser inte att den 
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underlättat marknadsföringen. Kluster tre är mycket litet och består av 2 % av de respondenter som 

kunde användas till analysen. 

 

4.4.4. Kluster 4 

Individerna i kluster fyra arbetar på medelstora företag, har en jämn fördelning mellan män och 

kvinnor och är i övre 50års åldern. Huvuddelen av representanterna i detta kluster är franchisetagare 

och de har en lång erfarenhet inom branschen. De har under sin karriär bytt kontor och har 

spenderat en knapp tredjedel av sin karriär på det nuvarande kontoret. Kontoren som dessa mäklare 

är verksamma på ligger huvudsakligen på medelstora orter. 

 

De upplever att de uppmuntras av sin arbetsgivare att arbeta med sin personliga marknadsföring och 

de anser att de erbjuds tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att kunna genomföra detta. 

Individerna i denna grupp anser sig ha möjlighet att själva bestämma över hur de vill marknadsföra 

sig själva och de känner ett högt förtroende från arbetsgivaren att denna marknadsföring sköts enligt 

företagets riktlinjer. Gruppens värderingar anses till stor del överensstämma med företagets och de 

kan se vissa fördelar i att alla fastighetsmäklare arbetar på samma sätt. De anser att det är lätt att 

utmärka sig på marknaden där de är verksamma och under ett kundmöte är det viktigt att framhålla 

såväl företagets som de personliga egenskaperna, störst fokus ligger dock på företagets egenskaper i 

denna grupp. De upplever en tydlig positiv effekt på omsättningen av att kombinera marknads-

föringen av både företag och det egna jaget, men analysen påvisar även här att marknadsföringen av 

företaget till viss del favoriseras. Om kritik uppstår från missnöjda kunder så anses det främst rikta 

sig mot fastighetsmäklaren personligen. Fastighetsmäklaryrket är enligt denna grupp till hög grad 

en livsstil och de kan se med viss positivitet på att alla fastighetsmäklare arbetar på samma sätt. 

Individerna i detta kluster är likgiltiga gällande den nya teknikens (Facebook, Twitter med flera) 

påverkan på marknadsföringen. Kluster fyra är en av de mindre grupperna och består av 5 % av de 

respondenter som kunde användas till analysen. 

 

4.4.5. Kluster 5 

Detta kluster består huvudsakligen av män runt 40 års ålder, som är verksamma på en mellanstor ort 

i ett större företag. Det är en klar dominans av franchisetagare och de har varit verksamma 

fastighetsmäklare runt 15 år men på kontoret de arbetar på idag, har de arbetat runt 7 år. Denna 

grupp tycker att fastighetsmäklaryrket i stor grad är en livsstil det är viktigt att marknadsföra både 

företaget och den enskilda individens egenskaper vid ett kundmöte. De anser att dessa två 
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marknadsföringsinriktningar har lika stor inverkan på deras omsättning. Kluster 5 är en grupp som 

mycket svagt positiva till den nya tekniken med exempelvis sociala medier (Facebook, Twitter med 

flera). 

 

Gruppen anser att deras arbetsgivare har relativt stort förtroende för att de marknadsför sig på ett 

sätt som stämmer överens med företagets riktlinjer och har ett liknande värde på frågan gällande om 

de anser att de själva har möjlighet att bestämma över sin marknadsföring. De tycker att det är 

fördelaktigt om alla arbetar på samma sätt inom ett företag, detta kan bero på att deras egna 

värderingar stämmer bra överens med företagets. Slutligen anser de att företaget de arbetar på 

tillhandahåller tillräckligt med resurser för att de ska kunna utveckla deras personliga varumärke. 

Kluster fem är ett medelstort kluster vilken består av 11 % av de respondenter som kunde användas 

till analysen. 

 

4.4.6. Kluster 6  

Kluster 6 är personer som inte har arbetat så länge som fastighetsmäklare men ändå har en 

medelålder på 48 år. Denna grupp arbetar på större företag i både mindre orter och mellanstora orter 

men har inte varit verksamma så länge som fastighetsmäklare. I denna grupp finns det fler personer 

som är fastighetsmäklare än fastighetsmäklare/ franchisetagare.  

 

Ett högt förtroende från arbetsgivaren och synen på att fastighetsmäklaryrket är en livsstil är något 

som värderas högt i denna grupp. Företagets värderingar stämmer för det mesta med deras egna och 

de anser att det är fördelaktigt att de som arbetar inom företaget arbetar på liknande sätt. De anser 

till viss del att de uppmuntras och får tillräckliga ekonomiska förutsättningar från deras arbetsgivare 

att arbeta med sitt personliga varumärket samt att de själv får bestämma över hur de ska arbeta med 

marknadsföringen. De värdesätter marknadsföringen av sig själv och företaget lika men under 

kundmöten lägger dem lite mer fokus på marknadsföringen av sig själv. Vad gällande kritiken som 

kan uppstå anser dem inte att den riktas mot deras personliga egenskaper så ofta utan oftare mot 

företaget. Kluster sex är ett medelstort kluster vilken består av 12 % av de respondenter som kunde 

användas till analysen. 

 

4.4.7. Kluster 7 

Detta kluster har en hög medelålder (närmare bestämt 68 år) där samtliga deltagare är manliga 

fastighetsmäklare från en mindre stad. Fastighetsmäklarna i detta kluster har varit verksamma i runt 
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fyra år som fastighetsmäklare men har arbetat på det befintliga kontoret under en kortare tid. Dessa 

personer anser att de har ett högt förtroende från deras arbetsgivare att de marknadsför sig på ett sätt 

som stämmer överens med företagets riktlinjer och de anser att deras personliga värderingar 

överensstämmer med företagets. Dock är inte deras syn på att de själva har möjlighet att bestämma 

över sin marknadsföring lika övertygande och de anser att de inte får tillräckligt med ekonomiska 

förutsättningar från deras arbetsplats, för att marknadsföra sig själv. Trots att de anser att de inte får 

de ekonomiska förutsättningarna så tycker de att det är lätt att framhålla deras personliga varumärke 

på den marknaden de är verksamma på. 

 

Något de är mycket överens om är att de anser att det är mycket fördelaktigt att samtliga 

fastighetsmäklare inom samma företag arbetar på samma sätt. De är även eniga om att 

marknadsföringen som riktas mot företaget är lika viktig som den personliga marknadsföringen och 

att båda marknadsföringssätten ger en positiv inverkan på deras omsättning samt att de lägger lika 

stor vikt på dessa två marknadsföringssätt. Kluster sju är det minsta klustret som enbart består av 1 

% av de respondenter som kunde användas till analysen, vilket gör att detta kluster inte beskriver en 

personlighet som inte återfinns på marknaden i en större utsträckning. 

 

4.4.8. Kluster 8 

Personerna som ingår i kluster 8, är runt 30 år och är i regel verksamma på en mellanstor stad på ett 

större företag. I detta kluster är det ett svagt övertag av manliga fastighetsmäklare och de har inte 

varit verksamma så länge som fastighetsmäklare. Personerna i detta kluster anser att marknads-

föringen för företaget och dennes personliga egenskaper har lika stor inverkan på deras omsättning 

men de lägger ändå större fokus på att marknadsföra de personliga egenskaperna vid ett kundmöte. 

Deras personlig värderingar stämmer bra överens med företaget och de känner att de har förtroende 

av sin arbetsgivare att de marknadsför sig på ett sätt som stämmer överens med företagets riktlinjer. 

Att alla fastighetsmäklare som arbetar på samma företag arbetar på samma sätt är något de 

förespråkar och om det uppkommer kritik så anser de att det är det vanligare att den riktas mot 

företaget istället för mäklaren. 

 

De håller inte med om att ny teknik så som Facebook och Twitter har hjälpt dem i deras arbete med 

att stick ut som fastighetsmäklare men de anser att det är ganska enkelt att framhålla sitt personliga 

varumärke i vilket fall. Men de är inte helt övertygade om att deras arbetsgivare uppmuntrar dem att 

arbeta med det personliga varumärket, får tillräckligt med resurser för att marknadsföra sig själv 
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eller att de själv får bestämma hur de marknadsför sig. Att fastighetsmäklaryrket är en livsstil håller 

de i alla fall med om. Kluster åtta är det näst största klustret som består av 32 % av de respondenter 

som kunde användas till analysen. 

 

4.4.9. Sammanfattning av klusteranalys 

Vid genomgång av klusteranalysen kan ett antal intressanta aspekter iakttas. Det första är att 

genusfrågan kan uteslutas då denna inte visat sig ha några direkta effekter på analysens resultat. 

Storleken på den marknad fastighetsmäklarna är aktiva på har inte heller visat på några tydliga 

differentieringar i resultaten vilket tar oss till beslutet att inte analysera dessa faktorer vidare. Ålder 

och typ av anställning har däremot har visat på viss inverkan vilket leder oss till beslutet att ta dessa 

i beaktning under fortsatta analyser trots att de inledningsvis infördes i enkäten i form av 

kontrollvariabler. 

 

De kluster som är störst är kluster två och åtta. Dessa är de två yngsta grupperna och innehåller 

främst fastighetsmäklare. De har inte någon lång erfarenhet i branschen och ser på ämnet med 

mycket liknande åsikter. Något som utmärker dessa två grupper från de andra är att de tydligast 

visar att de under kundmötet väljer att lägga den huvudsakliga fokuseringen på marknadsföringen 

kring de personliga egenskaperna.  De är även de enda grupperna som anser att den personliga 

marknadsföringen har den största positiva effekten på deras omsättning. Ytterligare en iakttagelse 

analysen påvisar är att eftersom åldern i kusterna ökar, så förändras fokusen på marknadsföringen 

från de personliga egenskaperna till att fokusera på att lyfta fram företagets egenskaper.  

 

Då de olika kusterna, alla i olika mån, främst visade sig positiva till de flesta aspekterna 

undersökningen tog upp så var det en fråga vars resultat blev att sticka ut i denna analys. Detta 

gäller frågan om den nya tekniken med exempelvis Facebook och Twitter har förenklat arbetet med 

att sticka ut som fastighetsmäklare. Här var alla kluster i olika grad negativa eller likgiltiga, detta 

oberoendevis av ålder, typ av anställning, fokusering i marknadsföringen eller antal år i branschen 

med mera. De tre kusterna ett, fyra och fem är de kluster som huvudsakligen består av 

franchisetagare. Alla grupper visar på ett upplevt förtroende från arbetsgivarna gällande att de 

marknadsför sig själva på ett sätt som överensstämmer med företagets riktlinjer. De tre grupper som 

visar på högst värden då det talas om möjligheten individerna har att själva bestämma över sin egen 

marknadsföring består till huvudsak av franchisetagare, vissa grupper visar sig likgiltiga eller 

knappt positiva i frågan.  
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5. Diskussion 
 

I detta kapitel presenteras en diskussion, där korrelations-, faktor-, och klusteranalyserna ställs 

emot varandra samt mot den teoretiska referensramen för att besvara studiens forskningsfrågor. 

 

Forskningsfråga 1: Hur ser fastighetsmäklares inställning ut gällande det personliga 

varumärket? 

Något som ständigt repeteras i teorin inom personlig marknadsföring är vikten av att leva efter sitt 

personliga varumärke för att det ska bli starkt och framgångsrikt (Shepherd, 2005, s. 10; Peters, 

1999, s. 72). Huvuddelen av fastighetsmäklarna som deltog i undersökningen har visat positiva, 

men inte höga värden gällande om de anser att fastighetsmäklaryrket är en livsstil. Värdet har inte 

heller i några analyser visat på några tydliga samband mellan åsikten om fastighetsmäklaryrket är 

en livsstil och gällande om deras strategi ligger med fokus på att marknadsföra sig själva eller 

företaget.  

 

Åsikterna gällande vilken marknadsföringsstrategi, att marknadsföra företaget eller det personliga 

varumärket, som är mest fördelaktig för individens omsättning delar upp respondenterna i två 

grupper. Alla tre statistiska analyser som gjorts på den insamlade data påvisar att just påverkan av 

omsättningen är en viktig faktor gällande vilken strategi som antas. Inom den grupp respondenter 

som väljer att använda sig av ett personligt varumärke kan två olika inställningar identifieras. Den 

ena gruppen påvisas av analyserna som aktiva och den andra passiva, detta syns väl i 

klusteranalysen. Det är denna grupp som anser att den personliga marknadsföringen påverkar deras 

omsättning positivt och de skapar sitt personliga varumärke genom att aktivt marknadsföra sig 

själva på kundmöten, dessa respondenter visar en medvetenhet kring sitt varumärke. Den här 

gruppen är en tydlig majoritet i undersökningen och det går att finna tydliga indikationer på att 

intresset inom fastighetsmäklarbranschen kommer öka gällande att använda sig av ett personligt 

varumärke i sin marknadsföring, just då majoriteten av de nyare inom branschen är positiva till 

fenomenet. Om utvecklingen blir som analyserna påvisar kan det vara fördelaktigt för arbetsgivarna 

och organisationerna att börja anpassa sig och utveckla ett fungerande sätt att integrera möjligheter 

till personligt varumärkeskapande för de anställda. Detta för att fortsättningsvis kunna upplevas 

som attraktiva arbetsgivare.  
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Vi finner även en till grupp som faktoranalysen beskriver med ett starkt personligt varumärke, det 

gäller den mer yrkeserfarna gruppen fastighetsmäklare. Dessa mäklare har ett etablerat personligt 

varumärke på orten där de är verksamma, men deras inställning till hur detta varumärke beskaffats 

skiljer sig från den tidigare gruppen. Denna grupp arbetar inte medvetet med att marknadsföra sig 

själva utan kan i vissa fall istället ha ett fokus på att marknadsföra företaget vid sina kundmöten. 

Anledningen till varför dessa individer har ett starkt personligt varumärke är för att det etablerats 

över lång tid och har på så vis skapat en plats i konsumenternas medvetande. Enligt teorin är det 

personliga varumärket även viktigt för personer äldre än 50år som vill bibehålla och säkerställa sin 

yrkesmässiga sysselsättning. Dessa individer har en fördel med sin erfarenhet och sakkunskap från 

yrkeslivet, men det gör enbart nytta för det personliga varumärket i den utsträckning det kan 

paketeras och påvisa ett värde för omgivningen. Dessa personer kan få det problematiskt vid byte av 

område om de inte är medvetna om sina personliga styrkor och hur de ska marknadsföras (Kaputa, 

2010). Organisationerna och arbetsgivarna bör dock anstränga sig för att behålla dessa individer 

inom företaget då dessa blir en typ av ambassadörer. De är välbekanta med företagets varumärke 

och skapar ett bra externt uttryck åt företaget (Kaputa, 2010, s. 46). 

 

Forskningsfråga 2: Vilka utmaningar har störst påverkan på det personliga varumärket? 

Det finns ett tydligt samband genom analyserna gällande förtroendets påverkan på skapandet av det 

personliga varumärket. Den övervägande största faktorn i faktoranalysen beskriver vikten av 

förtroende och uppmuntran från arbetsgivaren för att framgångsrikt kunna skapa ett framgångsrikt 

personligt varumärke som delaktig i en franchiseorganisation. Vilket vi tidigare nämnde finns en 

påtaglig avsaknad i teorin kring det personliga varumärket vad gäller betydelsen av förtroende och 

tillit. Det närmaste det berörs är i diskussionen om vikten av att ha tillit till sig själv (Kaputa, 2010, 

s. 29). Kaputa (2010, s. 29) skriver att en person måste lita till sina instinkter för att ha möjligheten 

att skapa ett lyckat varumärke, denne måste även kunna påvisa ett starkt självförtroende. Samma 

författare förklarar att ett starkt självförtroende, eller utstrålningen av att ha ett, är något mycket 

positivt för karriären medan avsaknaden av ett istället kan vara förödande. Detta kan vi dra en 

parallell till resultatet i undersökningen då arbetet med självförtroendet kan underlättas om känslan 

av förtroende upplevs från arbetsplatsen. Avsaknaden av teori kring tillit och förtroende leder även 

till uppfattningen att dessa variabler inte har varit av lika stor vikt i tidigare utforskade områden 

inom personligt varumärke. De böcker och artiklar som skrivits uppfattar vi riktar sig främst till 

individens egen påverkan av det personliga varumärket och behandlar inte hur det kan påverkas av 

yttre faktorer. Något såväl teorin kring det personliga varumärket som teorin gällande franchise och 
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företagsidentitet behandlar dock riskerna med varumärkeskonflikter. Oron gällande riskerna med 

skapandet av personliga varumärken återfinnes även i branschen vilket tydligt framgick i de 

ostrukturerade intervjuerna som genomfördes i början på studien.  

 

Vikten av ökat förtroende styrks även i korrelationsanalysen där det påvisas att förtroendet för den 

anställda som marknadsför sitt eget varumärke har en påverkan på individens slutliga omsättning. I 

klusteranalysen framgår även här vikten av att det är dags för organisationerna att börja släppa oron 

gällande personlig marknadsföring och istället börja uppmuntra de anställda och leda dem i rätt 

riktning för att på så vis minska riskerna för varumärkeskonflikter. Den mest återkommande 

anledningen i den teoretiska referensramen till varför varumärkeskonflikter uppstår är beroende på 

värderingar och normer hos den anställda som inte samspelar med företaget (Davies et al., 2011, s. 

329). I teorin nämns även att många konsumentriktade organisationer lägger stora resurser på att 

förebygga varumärkeskonflikter genom att säkerställa att personalen som arbetar med personlig 

försäljning är nära kopplade till varumärkets värderingar. En vanlig metod som används för att 

åstadkomma detta är diverse introduktionsprogram (Shepherd, 2005, s. 7). Klusteranalysen påvisar 

att samtliga grupper tydligt upplever sig ha samma värderingar som det företag de är aktiva inom. 

Vissa anställda som är välbekanta med företagets varumärke och skapar ett bra externt uttryck åt 

företaget kan även kallas för varumärkesambassadörer (Kaputa, 2010, s. 46).  

 

Klusteranalysen som genomfördes i denna studie visar på att majoriteten av fastighetsmäklarna som 

deltagit i undersökningen har varit yrkesverksamma i två till sex år och en övervägande tydlig del 

av dessa lägger sitt fokus på marknadsföringen av sina personliga egenskaper och sitt personliga 

varumärke under ett kundmöte. Genom detta resultat kan en slutsats dras att intresset kring det 

personliga varumärket inte kommer minska utan snarare öka i framtiden.  Resultaten i analyserna 

gällande förtroendet påvisar att det är arbetsgivarna, organisationerna själva som är den största 

utmaningen gällande skapandet av det personliga varumärket. Effekterna av individens egna 

marknadsföring kan antingen motarbetas eller uppmuntras och detta är något som beror på 

beslutsfattarna.  

 

Tidigare nämndes att teorin inte tydligt behandlade vikten av den externa uppmuntran våra analyser 

visat har en stor betydelse i arbetet med det personliga varumärket. En påverkningsfaktor som med 

lätthet återfinns i teorin är den rörande den tekniska utvecklingen.  Det nämns bland annat att vi 

lever i ett samhälle med ökat fokus på internet. För att skapa ett hållbart konkurrensmässigt övertag 
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så bör även marknadsföringen anpassas efter samhällets utveckling och framföras på ett sätt som är 

relevant för konsumenten (O’Loughlin & Szmigin, 2005, s. 11). Den ökade användningen av 

internet inom marknadsföring är en följd av den ständigt ökande tekniska utvecklingen och har 

blivit ett viktigt forum i fråga om att presentera och uttrycka sig. Internet bidrar till att det blir 

lättare att lära sig mer om människor samtidigt som det blir ett sätt att förmedla information om sig 

själv till andra för att skapa och upprätthålla ett varumärke (Labrecque et al., 2011, s. 38). Tidigare 

forskning säger dock även att den framväxande trenden med internet och mobiltelefoner, utgör en 

alltmer konkurrensutsatt marknad vilket innebär en stor utmaning för dem i näringslivet som vill få 

sin röst hörd (Shepherd, 2005, s. 8). Detta sista uttalande kan stärkas av vår klusteranalys där alla 

kluster genomgående visade på en negativ inställning till den nya teknikens effekt på den egna 

marknadsföringen.  Även den deskriptiva sammanställningen visade denna negativa trend hos 

respondenterna. På samma sätt som intresset för personlig marknadsföring ökar, så ökar även 

användningen av teknik och sociala medier av konsumenterna, svårigheterna att sticka ut i den 

digitala tidsålder vi befinner oss i ökar vikten av ett framgångsrikt och fungerande personligt 

varumärke (Shepherd, 2005, s. 1). Det faktum att den nya tekniken uppfattas försvåra 

marknadsföringsarbetet bland fastighetsmäklarna är ett problem branschen bör utforska för att 

kunna följa konsumenterna utveckling. 
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6. Slutsats 
 

I detta kapitel kommer författarna att presentera studiens slutsatser. Kapitlet avslutas med en 

diskussion om denna studies begränsningar och förslag på vidare forskning. 
 

6.1. Studiens slutsats 

Denna studie har bidragit med att besvara de två forskningsfrågorna, vilka framställts i linje med 

studiens syfte, och identifierat de främsta utmaningarna en fastighetsmäklare ställs inför i skapandet 

av sitt personliga varumärke inom en franchiseorganisation. Studien har även fastställt den 

nuvarande inställningen hos de berörda fastighetsmäklarna gentemot ämnet.  

 

De tre hinder som tydligast utmärkt sig berör faktorerna förtroende, erfarenhet samt teknik. Vikten 

av att fastighetsmäklaren känner förtroende från sin arbetsgivare är avgörande i om arbetet med det 

personliga varumärket kommer upplevas som obehindrat. Det är i stor grad arbetsgivaren som avgör 

hur utvecklingen av det personliga varumärket ska upplevas hos den underordnade. Det har även 

genom analyserna framgått att flertalet fastighetsmäklare skapat sig ett starkt personligt varumärke 

utan att ha lagt fokuseringen av marknadsföringen på sig själva. Dessa individer har under lång tid 

etablerat sig på en marknad och har i samband med det erhållit sitt personliga varumärke. Denna, i 

jämförelse med teorin, passiva marknadsföringsmetod för att skapa sig ett personligt varumärke 

kräver lång erfarenhet och möjligheten att vara aktivt yrkesverksam på samma marknad under lång 

tid. Den tredje tydligaste utmaningen som påvisats i analyserna gäller tekniken. En tydlig majoritet 

av respondenterna anser att den nya tekniken med exempelvis sociala medier försvårar deras arbete 

med att sticka ut på marknaden. Slutsatser från analyserna kan dras i att denna inställning kommer 

förvärras då internetanvändningen och tekniken på marknaden fortsätter utvecklas. 

 

Gällande fastighetsmäklarnas inställning till skapandet av ett personligt varumärke kan två tydliga 

grupper identifieras. Den första arbetar aktivt med att marknadsföra sig själva och de andra 

marknadsför istället aktivt företaget. Denna inställning har visat sig vara starkt beroende på 

fastighetsmäklarens uppfattning om vilket typ av fokus inom marknadsföringen som haft störst 

positiv inverkan på individens omsättning. Studien har inte visat på något samband mellan vilket 

fokus i marknadsföringen som antagits och inställningen från fastighetsmäklaren gällande om 

fastighetsmäklaryrket är en livsstil. Inte heller har något samband kunnat fastställas gällande 
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individens fokus i sin marknadsföring och hur väl dess värderingar överensstämmer med företagets. 

 

6.2. Studiens begränsningar   

Forskning om ämnet franchise är begränsad av tillgången av offentlig data då de flesta 

franchiseorganisationer ingår inom den privata sektorn. (Gillis & Castrogiovanni, 2012, s. 91). 

Detta är något som vi har märkt av under denna studie då det har krävts att vi har tagit personlig 

kontakt med företagsrepresentanter för att få information om branschen vilket varit tidskrävande. 

Denna studie hade blivit ännu mer tillförlitlig med en offentlig informations-bas för branschen. 

       

Denna studie är även begränsad av det tillgängliga utbudet med tidigare forskning. Det finns väldigt 

sparsamt med studier som är applicerade på fastighetsmäklarbranschen, stor del av forskningen om 

franchiseenheter återfinns inom snabbmat-branschen. Gillis & Castrogiovanni (2012, s. 93) tar upp 

att tidigare forskning är svår att generalisera på alla franchiseenheter just på grund av att tidigare 

teori har varit så inriktad på snabbmatbranschen.   

 

Ytterligare en möjlig begränsning gällande den låga svarsfrekvensen finns att finna i populationen 

vilken vi uppfattar består av en väldigt upptagen och tidseffektiv grupp människor. Detta baseras på 

att ett par av respondenterna valde att tacka nej till undersökningen på grund av tidsbrist. Detta tror 

vi kan bidra till den lägre svarsfrekvens än som planerades för.  

 

Denna studie begränsas även av de ekonomiska aspekterna samt tidsramen. Hade det funnits ett 

ekonomiskt stöd för denna studie hade det funnits möjligheter att utveckla exempelvis den 

teoretiska referensramen med forskning och artiklar som nu är avgiftsbelagd. En längre tidsram 

hade även möjliggjort en större och mer djupgående undersökning. 

 

6.3. Förslag till vidare forskning  

För att få en djupare förståelse för fenomenet personlig marknadsföring bör resultatet från denna 

studie undersökas vidare med en kvalitativ metod. Vi ansåg att våra metodval i denna studie var 

lämpliga eftersom det i dagsläget inte finns mycket tidigare forskning kring det personliga 

varumärket inom fastighetsmäklarbranschen och kring ämnet franchise. Att arbeta vidare med 

denna studies resultat med exempelvis en fältundersökning, skulle ge en djupare förståelse för 

fenomenet. Det finns några delar inom vårt resultat som vi skulle rekommendera andra forskare att 

utveckla: 
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• Att undersöka om det finns en skillnad mellan hur arbetet med personlig marknadsföring 

fungerar, beroende på vart i landet fastighetsmäklaren är verksam på. I denna studie har 

ingen sådan skillnad uppmärksammats. Vi har dock utifrån respondenternas kommentarer 

sett en tendens till att arbetet med det personliga varumärket skiljer sig mellan mindre städer 

och storstäder.  

• Resultatet från denna studie visar att uppmuntran från sin arbetsgivare har stor inverkan på 

hur arbetet med det personliga varumärket går. Baserat på detta efterfrågar vi studier som 

undersöker hur arbetsgivaren kan visa uppmuntran på bästa sätt så att det blir enklare för 

den enskilde fastighetsmäklaren att utveckla sitt personliga varumärke.  

Både tidigare teorier och en representant från branschen uppmärksammande att det finns en 

risk att företaget lägger för mycket resurser för att se till att den anställde fastighetsmäklaren 

utvecklar ett starkt personligt varumärke. Risken är att fastighetsmäklaren väljer att gå till ett 

annat företag eller starta en egen firma och då har det satsade kapitalet i den individen 

förlorats. Hur kan företaget förebygga denna risk och hur vanligt är det? 

 

Denna studie har visat att ett starkt varumärke kan utvecklas med tiden om fastighetsmäklaren 

stannar på samma marknad under en längre tid. Därför skulle det även vara intressant att undersöka 

hur företagen bör arbeta för att få sina anställda att stanna kvar så möjligheten att utveckla ett starkt 

personligt varumärke uppkommer  
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7. Reflektion 
 

I detta kapitel kommer författarnas egna reflektioner kring denna uppsats bidrag lämnas. Denna 

studies bidrag riktar sig mot såväl den enskilda fastighetsmäklaren som arbetsgivaren inom 

branschens organisationer. Rekommendationer kommer nedan lämnas till både arbetsgivaren och 

den enskilde fastighetsmäklaren. 

 

7.1. Författarnas reflektioner gällande studiens bidrag 

7.1.1. Studiens rekommendationer till arbetsgivaren 

Utgångspunkten i detta resonemang är att klusteranalysen och den teoretiska referensramen påvisat 

en sannolikhet i att antalet fastighetsmäklare som kommer använda sig av ett personligt varumärke 

förväntas öka. Detta kan motarbetas eller förenklas, viket analyserna i stor grad påvisar är upp till 

arbetsgivaren. Om fastighetsmäklarna drivs åt ett håll i utvecklingen av sin marknadsföring och det 

motarbetas kan friktion uppstå. Friktionen kan utvecklas till en konflikt vilket slutligen, i form av 

exempelvis oeniga normer eller oenigt beteende inom organisationen, kan skada organisationens 

varumärke. Väljer arbetsgivaren istället att förenkla de aktiva fastighetsmäklarnas arbete med sitt 

personliga varumärke kan dessa konflikter undvikas. Arbetet med det personliga varumärket kan 

förenklas genom att oskadliggöra de genom denna studie identifierade utmaningarna. Arbetsgivaren 

bör visa förtroende för fastighetsmäklarens personliga varumärke. Den tydligaste anledningen till 

oro hos organisationerna inför det personliga varumärket är enligt existerande teori, samt den 

ostrukturerade E-post intervjun som genomfördes med ett antal företagsrepresentanter innan 

undersökningens start, en underminering av det egna varumärket, förlorade resurser och 

uppkomsten av varumärkeskonflikter. För att fastighetsmäklarna ska ha möjligheten att basera det 

personliga varumärket på den egna personen utan att en konflikt ska uppstå krävs 

överensstämmande normer mellan individen och organisationen. På så vis kan fastighetsmäklaren 

uttrycka sitt personliga varumärke med underliggande normer som överensstämmer med företaget 

och samtidigt stärka båda varumärkena. För att skapa den trygghet hos arbetsgivaren som krävs för 

att kunna visa förtroende mot de anställdas egna varumärken anser vi att det krävs tidigt ingripande. 

Redan vid rekryteringen bör kommunikationen vara god för att arbetsgivaren ska kunna försäkra sig 

om att individens normer överensstämmer med organisationens. Det bör även resoneras i om det 

bör läggas större resurser på anställdas introduktion för att tidigt forma fastighetsmäklarna eller 

upptäcka eventuella meningsskiljaktigheter gällande organisationens normer. Då den första 

utmaningen gällande förtroende övervunnits kommer fastighetsmäklaren ha större möjligheter att 
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genomföra ett framgångsrikt skapande av sitt eget varumärke utan att hindras av en orolig 

arbetsgivare.  

 

För att etablera det personliga varumärket krävs även att fastighetsmäklaren har möjligheten att 

förbli verksam på samma marknad under en längre tid. Analyserna påvisar att flertalet 

fastighetsmäklare byter kontor en eller fler gånger under sin karriär. Erfarenheten en 

fastighetsmäklare bygger upp med åren samt ambassadörskapet som utvecklas med ett 

framgångsrikt personligt varumärke bör av företagen betraktas som värdefullt. Dessa individer är en 

tillgång för företagen och det tar tid för dessa egenskaper att utvecklas. Då dessa individer även 

bidrar till att forma kulturen inom en organisation finns även möjligheten att nyare personal formas 

av dessa. 

 

Den övergripande negativa inställningen till den nya tekniken, med exempelvis sociala medier, 

upplevdes av oss som förvånande. Då det är av stor betydelse för organisationerna att följa 

konsumenterna i deras utveckling, anser vi att det är nödvändigt att komma fram till en lösning på 

hur de sociala medierna och den nya tekniken kan användas. En lösning på detta problem krävs för 

att den negativa inställning vi tidigare nämnde inte förvärras ytterligare och svårigheten att anamma 

tekniken ökar. 

 

7.1.2. Studiens rekommendationer till fastighetsmäklaren 

Tidigare nämndes att den största utmaningen en fastighetsmäklare kan stöta på i skapandet av sitt 

personliga varumärke handlar om förtroendet som ges från arbetsgivaren. Detta påverkas främst av 

arbetsgivaren men det finns även något fastighetsmäklaren själv kan göra för att påverka 

uppkomsten av denna utmaning. Här handlar det om att göra ett aktivt val av arbetsgivare och 

organisation att vara aktiv inom. Vill fastighetsmäklaren marknadsföra sig själv med ett personligt 

varumärke bör arbetet med detta påbörjas innan valet av arbetsplats slutförs. Individen måste ha 

klart för sig vilka egenskaper som ska marknadsföras och vilka normer och värderingar som ska 

förmedlas. Utefter detta bör sedan en arbetsplats väljas. På detta sätt kan individen minimera risken 

för konflikter mellan det egna varumärket och organisationens. När sedan arbetsgivaren upptäcker 

kongruensen mellan fastighetsmäklarens varumärke och organisationens varumärke minskar risken 

för upplevd oro och förtroende kan lättare uppstå i marknadsföringsfrågan. 
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Den enskilda fastighetsmäklaren kan även i viss grad påverka hur länge denna kommer vara aktiv 

på samma marknad. Detta bör även reflekteras över så tidigt som vid rekryteringstillfället genom att 

göra aktiva och medvetna val. Fastighetsmäklaren bör fråga sig vilken organisation, vilken marknad 

samt vilket kontor denna vill vara del av. Om arbetsgivaren känner att fastighetsmäklaren kommer 

vara arbetsplatsen trogen kan denna även känna sig trygg i att placera större resurser på individens 

marknadsföring och utveckling. Även i diskussionen om den nya teknikens utveckling finns en 

möjlighet för fastighetsmäklaren själv att avgöra utmaningens betydelse. Den anställda bör själv ta 

ansvar för utvecklandet av metoder att bättre sticka ut i sociala medier och hålla en fungerande 

kommunikation med organisationen i ämnet. 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Enkäten 

1. Ålder (Vänligen besvara denna fråga enbart med siffror) 

 

2. Kön 

•   Kvinna 

•   Man 

 

3. Typ av anställning 

•   Anställd 

•   Franchisetagare 

 

4. Antal år som verksam fastighetsmäklare (Vänligen besvara denna fråga enbart med siffror) 

 

5. Antal år som verksam fastighetsmäklare på nuvarande kontor (Vänligen besvara denna 

fråga enbart med siffror) 

 

6. Jag är verksam i en 

•   Storstad (över 200 000 invånare) 

•   Större stad (50 000 - 200 000 invånare) 

•   Mindre ort (under 50 000 invånare) 

 

7. Att marknadsföra företaget har en positiv inverkan på min omsättning 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 

8. Jag anser att missnöjda kunders kritik riktar sig främst mot mina personliga egenskaper 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 
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9. Jag anser att det är lätt att framhålla mitt personliga varumärke på marknaden där jag 

är verksam 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 

10. I min marknadsföring under ett kundmöte ligger mitt fokus på att marknadsföra 

företagets egenskaper 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 

11. Att marknadsföra mig själv har en positiv inverkan på min omsättning 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 

12. Jag anser att missnöjda kunders kritik riktar sig främst mot företagets egenskaper 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 

13. Jag anser att det är fördelaktigt om alla fastighetsmäklare inom samma företag arbetar 

på samma sätt 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 

14. Jag anser att jag uppmuntras att arbeta med min personliga marknadsföring av min 

arbetsgivare 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 

15. I min marknadsföring under ett kundmöte ligger mitt fokus på att marknadsföra mina 

personliga egenskaper 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 



 

 

110 

 

	  
”Ett	  varumärke	  inom	  ett	  varumärke”	  J.	  Jansson	  &	  L.	  Mohlén	  maj	  2014	  

	  
	   	  

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 

16. Jag anser att fastighetsmäklaryrket är en livsstil (jag representerar mitt personliga 

varumärke som fastighetsmäklare såväl under yrkesdagen som på fritiden) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 

17. Jag anser att min arbetsplats ger mig tillräckliga ekonomiska förutsättningar att 

marknadsföra mig själv 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 

18. Jag anser att företagets värderingar överensstämmer med mina egna 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 

19. Jag anser att den nya tekniken (Facebook, Twitter med flera) har förenklat arbetet att 

sticka ut som fastighetsmäklare 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 

20. Jag anser att jag själv har möjlighet att bestämma hur jag vill marknadsföra mig själv 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 

21. Jag anser att min arbetsgivare har förtroende för att jag marknadsför mig på ett sätt 

som stämmer överens med företagets riktlinjer 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Stämmer inte alls               Stämmer helt och hållet 

22. Beskriv kortfattat hur du som fastighetsmäklare arbetar med ditt personliga varumärket 

Övriga kommentarer kring ämnet: 
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Bilaga 2 – Deskriptiv statistik  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Förklaring av frågor 
1. Ålder 
2. Kön 
3. Typ av anställning 
4. Antal år som verksam fastighetsmäklare  

Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

Företag 262 1,0 4,0 3,210 1,0009 

1.  249 22,0 71,0 36,430 11,0594 

2.  262 1,0 2,0 1,531 ,5000 

3,  260 1,0 2,0 1,319 ,4671 

4.  262 ,5 38,0 7,706 7,4014 

5.  260 ,0 38,0 4,998 5,7197 

6.  260 1,0 3,0 1,858 ,8237 

7.  261 2,0 7,0 6,019 1,1247 

8.  258 1,0 7,0 4,066 1,5902 

9.  261 1,0 7,0 5,284 1,2994 

10.  261 1,0 7,0 4,862 1,3545 

11.  258 1,0 7,0 6,078 1,0144 

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

260 

257 

261 

261 

260 

260 

260 

259 

261 

260 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

2,0 

1,0 

1,0 

1,0 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

7,0 

4,692 

5,304 

5,023 

5,364 

5,662 

5,142 

5,946 

3,776 

5,023 

5,962 

1,3143 

1,5415 

1,6003 

1,2656 

1,4281 

1,5469 

1,0997 

1,6787 

1,6242 

1,2607 

Valid N (listwise) 218     
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5. Antal år som verksam fastighetsmäklare på nuvarande kontor 
6. Jag är verksam på en 
7. Att marknadsföra företaget har en positiv inverkan på min omsättning 
8. Jag anser att missnöjda kunders kritik riktar sig främst mot mina personliga 

egenskaper 
9. Jag anser att det är lätt att framhålla mitt personliga varumärke på marknaden där 

jag är verksam 
10. I min marknadsföring under ett kundmöte ligger mitt fokus på att marknadsföra 

företagets egenskaper 
11. Att marknadsföra mig själv har en positiv inverkan på min omsättning 
12. Jag anser att missnöjda kunders kritik riktar sig främst mot företagets egenskaper 
13. Jag anser att det är fördelaktigt om alla fastighetsmäklare inom samma företag 

arbetar på samma sätt 
14. Jag anser att jag uppmuntras att arbeta med min personliga marknadsföring av min 

arbetsgivare 
15. I min marknadsföring under ett kundmöte ligger mitt fokus på att marknadsföra mina 

personliga egenskaper 
16. Jag anser att fastighetsmäklaryrket är en livsstil (jag representerar mitt personliga 

varumärke som fastighetsmäklare såväl under yrkesdagen som på fritiden) 
17. Jag anser att min arbetsplats ger mig tillräckliga ekonomiska förutsättningar att 

marknadsföra mig själv 
18. Jag anser att företagets värderingar överensstämmer med mina egna 
19. Jag anser att den nya tekniken (Facebook, Twitter med flera) har förenklat arbetet 

att sticka ut som fastighetsmäklare 
20. Jag anser att jag själv har möjlighet att bestämma hur jag vill marknadsföra mig 

själv 
21. Jag anser att min arbetsgivare har förtroende för att jag marknadsför mig på ett sätt 

som stämmer överens med företagets riktlinjer 
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Bilaga 3 - Korrelationsanalys  

Gå via länken nedan för att komma till korrelationsanalysen: 

 
http://goo.gl/XDobGT 
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Bilaga 4 - Faktoranalys  

Rotated Factor Matrixa 

 Factor 

1 2 3 4 5 

14.  ,970     

20.  ,569     

17.  ,568     

21.  ,529     

9.  ,467     

4.   ,929    

1.   ,792    

5.   ,773    

18.  

7.  
 
 ,947 

,333 

  

 

11.     ,621  

15.     ,515  

16.     ,402  

10.      ,927 

12.      -,337 

13.      ,244 

19.      ,117 

’I tabellen ovan har irrelevanta crossloadings tagit bort, samt värden som understiger 0,117. 

 

Förklaring av frågor 
1. Ålder 
2. Finns ej med i denna analys 
3. Finns ej med i denna analys 
4. Antal år som verksam fastighetsmäklare  
5. Antal år som verksam fastighetsmäklare på nuvarande kontor 
6. Finns ej med i denna analys 
7. Att marknadsföra företaget har en positiv inverkan på min omsättning 
8. Finns ej med i denna analys 
9. Jag anser att det är lätt att framhålla mitt personliga varumärke på marknaden där 
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jag är verksam 
10. I min marknadsföring under ett kundmöte ligger mitt fokus på att marknadsföra 

företagets egenskaper 
11. Att marknadsföra mig själv har en positiv inverkan på min omsättning 
12. Jag anser att missnöjda kunders kritik riktar sig främst mot företagets egenskaper 
13. Jag anser att det är fördelaktigt om alla fastighetsmäklare inom samma företag 

arbetar på samma sätt 
14. Jag anser att jag uppmuntras att arbeta med min personliga marknadsföring av min 

arbetsgivare 
15. I min marknadsföring under ett kundmöte ligger mitt fokus på att marknadsföra mina 

personliga egenskaper 
16. Jag anser att fastighetsmäklaryrket är en livsstil (jag representerar mitt personliga 

varumärke som fastighetsmäklare såväl under yrkesdagen som på fritiden) 
17. Jag anser att min arbetsplats ger mig tillräckliga ekonomiska förutsättningar att 

marknadsföra mig själv 
18. Jag anser att företagets värderingar överensstämmer med mina egna 
19. Jag anser att den nya tekniken (Facebook, Twitter med flera) har förenklat arbetet 

att sticka ut som fastighetsmäklare 
20. Jag anser att jag själv har möjlighet att bestämma hur jag vill marknadsföra mig 

själv 
21. Jag anser att min arbetsgivare har förtroende för att jag marknadsför mig på ett sätt 

som stämmer överens med företagets riktlinjer 
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Bilaga 5 - Klusteranalys 
Final Cluster Centers 

 Cluster 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Företag 3,6 3,1 4,0 2,7 3,1 3,5 2,0 3,2 

1.  52,9 26,1 60,8 58,5 41,3 47,5 68,0 33,8 

2.  1,9 1,4 2,0 1,5 1,7 1,4 2,0 1,6 

3,  1,8 1,1 1,5 1,7 1,7 1,4 1,0 1,3 

4.  21,4 2,2 31,3 25,8 15,1 6,2 7,0 6,3 

5.  20,3 1,7 31,3 7,5 7,2 4,7 4,0 4,3 

6.  1,6 1,9 1,3 2,2 1,9 1,6 1,0 1,9 

7.  6,6 5,9 6,3 6,3 6,2 5,9 6,5 5,9 

8.  4,1 4,5 3,3 4,6 4,0 3,2 5,0 4,1 

9.  6,2 5,2 5,5 5,5 5,3 5,5 6,0 5,0 

10.  5,7 4,7 5,0 5,7 5,1 4,5 6,5 4,6 

11.  5,4 6,2 5,8 6,0 6,2 5,9 6,5 6,0 

12.  4,1 4,5 

5,0 

4,8 

5,5 

4,2 

5,2 

4,9 

5,6 

5,3 

4,9 

4,0 4,9 

13.  6,3 7,0 5,3 

14.  5,1 5,1 3,5 5,1 5,3 4,9 4,0 4,8 

15.  5,3 5,5 4,5 5,3 5,3 5,0 6,5 5,2 

16.  6,2 5,4 5,8 6,0 6,1 6,0 5,0 5,5 

17.  6,2 5,1 4,8 5,3 5,3 5,1 3,5 4,9 

18.  6,3 5,9 5,5 5,8 5,8 5,6 6,0 6,0 

19.  3,6 3,4 

5,2 

3,0 

4,0 

4,1 

5,5 

4,3 

5,2 

3,9 

4,5 

4,0 3,8 

20.  5,3 4,5 4,7 

21.  6,0 6,1 5,0 6,0 5,9 5,7 6,6 5,8 

 

Förklaring av frågor 
1. Ålder 
2. Kön 
3. Typ av anställning 
4. Antal år som verksam fastighetsmäklare  
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5. Antal år som verksam fastighetsmäklare på nuvarande kontor 
6. Jag är verksam på en 
7. Att marknadsföra företaget har en positiv inverkan på min omsättning 
8. Jag anser att missnöjda kunders kritik riktar sig främst mot mina personliga 

egenskaper 
9. Jag anser att det är lätt att framhålla mitt personliga varumärke på marknaden där 

jag är verksam 
10. I min marknadsföring under ett kundmöte ligger mitt fokus på att marknadsföra 

företagets egenskaper 
11. Att marknadsföra mig själv har en positiv inverkan på min omsättning 
12. Jag anser att missnöjda kunders kritik riktar sig främst mot företagets egenskaper 
13. Jag anser att det är fördelaktigt om alla fastighetsmäklare inom samma företag 

arbetar på samma sätt 
14. Jag anser att jag uppmuntras att arbeta med min personliga marknadsföring av min 

arbetsgivare 
15. I min marknadsföring under ett kundmöte ligger mitt fokus på att marknadsföra mina 

personliga egenskaper 
16. Jag anser att fastighetsmäklaryrket är en livsstil (jag representerar mitt personliga 

varumärke som fastighetsmäklare såväl under yrkesdagen som på fritiden) 
17. Jag anser att min arbetsplats ger mig tillräckliga ekonomiska förutsättningar att 

marknadsföra mig själv 
18. Jag anser att företagets värderingar överensstämmer med mina egna 
19. Jag anser att den nya tekniken (Facebook, Twitter med flera) har förenklat arbetet 

att sticka ut som fastighetsmäklare 
20. Jag anser att jag själv har möjlighet att bestämma hur jag vill marknadsföra mig 

själv 
21. Jag anser att min arbetsgivare har förtroende för att jag marknadsför mig på ett sätt 

som stämmer överens med företagets riktlinjer 
 


