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FÖRORD 

 

Vi har under hösten 2017 arbetat med vår kandidatuppsats inom företagsekonomi med 

inriktning marknadsföring på Södertörns Högskola. Arbetet med vår kandidatuppsats har givit 

oss mycket lärdomar och ny kunskap. 

 

Vi vill tacka vår handledare Carina Holmberg som har bidragit med stort stöd under processens 

gång. Vi vill även tacka våra opponenter som under opponeringstillfällena har bidragit med 

feedback. Vidare vill vi tacka våra respondenter som ställt upp i våra intervjuer. Utan 

respondenterna hade inte vår uppsats varit möjlig. Sist men inte minst vill vi tacka våra vänner 

och familjer som har varit ett starkt stöd under den här terminen.  
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Sammanfattning 
 
Varumärket, som fenomen, har utvecklats över tid och tagit olika former. Tidigare har 

varumärken främst varit förknippade med företag men det har nu förändrats. Utvecklingen av 

kommunikationskanaler, främst sociala medier, har medfört att varje individ och varje företag 

har en möjlighet att ständigt hålla sig synliga. Utvecklingen har bidragit till att varumärket tagit 

en ny form: det personliga varumärket. Många individer arbetar på ett företag med ett redan 

etablerat varumärke men likt en egenföretagare behöver individerna själva differentiera sig från 

både extern och intern konkurrens för att få kunder att komma till just dem personligen. Den 

här kategorin hittar vi främst inom tjänstesektorn där bland annat frisörer, personliga tränare, 

massörer och fastighetsmäklare är inräknade. Individerna måste utveckla ett starkt personligt 

varumärke för att attrahera kunder annars riskerar de att kunderna väljer kollegan eller en extern 

konkurrent, och individen står då utan kunder och kanske till och med helt utan inkomst. Den 

här studien avser därför att skapa förståelse för hur individer i företag med etablerade 

varumärken utvecklar sin professionella yrkesidentitet genom varumärkesbyggande samt 

genom val av kommunikationskanaler. För att undersöka just individer inom kategorin som 

beskrivs ovan används fastighetsmäklare som ett exempel på fenomenet. Studien utgår från en 

kvalitativ forskningsansats med ett urval från sex olika fastighetsmäklare i Stockholm vilka 

arbetar under tre större varumärken. Metoden som används i den här studien är 

semistrukturerade intervjuer som består av fyra huvudfrågor med fler underfrågor som är 

baserade på teorikapitlet. Studiens slutsats visar att fastighetsmäklare skapar sin professionella 

yrkesidentitet genom att arbeta med sitt personliga varumärke och kommunicera det genom rätt 

kanaler. Studien visar även att de bäst lämpade kanalerna för att kommunicera det personliga 

varumärket är sociala medier samt utskick genom direktreklam. Det är även viktigt att göra sig 

igenkänd och skapa en relation till kunderna i det område som fastighetsmäklaren är verksam 

i. Det personliga varumärkesbyggandet för fastighetsmäklaren behöver dock ske i enlighet med 

företagets varumärke för att inte skapa förvirring för kunderna.  

 

Nyckelord: Personligt varumärkesbyggande, Varumärkesbyggande, Co-branding, 

Kommunikationskanal, Marknadsföringskanal, Digitala kanaler, Sociala medier, Instagram, 

Facebook 

  



 

Abstract 

The brand, as a phenomenon, has developed over time and has taken different forms. 

Previously, brands have mainly been associated with companies, but that has now changed. The 

development of the communications channels, mainly social media, has resulted in that every 

individual and every company have the opportunity to constantly stay visible. The development 

has contributed to the brand taking a new form: the personal brand. Many individuals are 

working in a company with an already established brand, but similar to a self-employed person 

the individuals need to differentiate themselves from both external and internal competition to 

get the customers to come to them personally.  We mainly find this category in the service 

sector where hairdressers, personal trainers, masseuses and real estate brokers are included. 

Individuals need to develop a strong personal brand to attract customers, or it might be a risk 

that the customers choose the co-workers or an external competitor, and the individual will be 

left without customers and might even completely be without emolument. This study therefore 

seeks to examine how individuals in companies, with already established brands, develop their 

professional identity through branding and through a selection of communications channels. In 

order to examine the category of individuals described above, we use real estate brokers as an 

example of this phenomenon. This study is based on a qualitative research approach with a 

selection from six different real estate brokers in Stockholm who work in three bigger 

companies with well-known brands. The method used in this study is semi-structured 

interviews consisting of five main questions with additional sub questions based on the theory 

chapter. The conclusion shows that real estate brokers develop their professional identity by 

working with their personal brand and communicate the brand through the right channels. This 

study also shows that the best suited channels to communicate the personal brand is social 

media and direct advertising. It is also important to make yourself recognized and create 

relationships to the customers in the neighborhood where the real estate brokers are working. 

However, the personal branding for the individual real estate broker need to align with the 

corporate brand in order not to confuse the customers.  

 

 

Keywords: Personal branding, Branding, Co-branding, Communication channels, Marketing 

channels, Digital channels, Social media, Instagram, Facebook 
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1. INLEDNING 

1.1 Problembakgrund 

Har du någonsin googlat dig själv? Idag googlar var tredje arbetsgivare kandidater som de 

överväger att anställa. Den information som är tillgänglig på internet är den bild som 

omgivningen får av dig. Om du skapar din egen närvaro på sociala medier så ökar dina chanser 

att bli synlig (Trygghetsrådet u.å.). Graden användande av onlinetjänster är extremt hög och det 

är endast en minoritet av Sveriges befolkning som inte deltar i kommunikationen som sker 

online (Mossberg & Sundström 2013). Det personliga varumärket speglas av allt du gör och 

säger både i verkligheten och digitalt. I och med det här existerar det personliga varumärket 

vare sig du vill eller inte. Frågan är därmed inte om du vill ha ett personligt varumärke utan hur 

du vill styra det. Tar du själv inte kontrollen över ditt personliga varumärke kommer 

omgivningen göra det åt dig (Ekström 2013). 

 
Framväxten av varumärket 
 
Varumärket som fenomen har funnits sedan bronsåldern då bönder brännmärkte sin boskap för 

att visa tillhörighet. Ordet ”brand” på engelska, varumärke på svenska, refererar tillbaka till just 

brännmärkningen. I antikens Rom och Grekland började keramiker märka sina lerkärl för att 

urskilja sina egna verk. Dock var det först vid produktion av oljelampor i antikens Rom som 

märken medvetet placerades på lamporna, ofta i form av bilder, av marknadsföringsskäl. I och 

med att handeln expanderade över landsgränser kunde märkningen hjälpa konsumenter att 

identifiera en speciell tillverkare även på andra sidan medelhavet. Den moderna termen som vi 

idag kallar varumärke uppkom i och med den industriella revolutionen och masstillverkningen. 

Konsumenter hade då inte längre direkt kontakt med tillverkaren men genom igenkännandet av 

märkningen av produkten kunde konsumenten ändå känna trygghet i sitt val och ha en relation 

till varumärket. Många av de varumärken som existerar idag växte fram under slutet av 1800-

talet, exempelvis Coca-Cola (Elvefors u.å).  

 
Framväxten av det personliga varumärket 
 
Men hur har termen personligt varumärke uppkommit? Termen personligt varumärke är relativt 

modern och har idag blivit vanligare i och med uppkomsten av sociala medier (Dahlberg u.å). 

Montoya (2002) förklarar att den uppfattningen som vi har om personer i vår omgivning är de 
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facto deras personliga varumärke. Att skapa sitt personliga varumärke är att marknadsföra sig 

själv (Ekström 2013). Grundaren av Amazon, Jeff Bezos, skriver att “A brand is what they say 

about you when you´re not in the room” och menar att det är omgivningens uppfattning som är 

det personliga varumärket (Albinsson 2015). Tidigare har varumärken varit starkt förknippat 

med företag men det har nu förändrats, idag är alla personer sitt eget varumärke (Dahlberg u.å). 

Kommunikationstekniken har, på bara några decennier, utvecklats markant vilket har medfört 

en stor förändring i vårt sätt att kommunicera (Bengtsson & Östberg 2011). I och med att vi i 

dagens samhälle har blivit mer transparenta genom användandet av sociala medier, som till 

exempel Instagram, har det medfört nya möjligheter att lyfta fram våra egna personligheter. 

Internet kan användas för att få uppmärksamhet och synas och har därmed blivit en kanal att 

marknadsföra sig själv på (Ekström 2013). Sociala medier har idag vuxit explosionsartat och 

det personliga varumärket har, i och med det, blivit viktigare och en mer etablerad term 

(Monster 2011). 

 

I dagens samhälle är varje individ sitt egna personliga varumärke. Det gäller såväl offentliga 

personer som ”vanliga” människor (Dahlberg u.å). Det kan alltså vara allt ifrån, exempelvis, 

Zlatan Ibrahimović i fotbollslaget Manchester United, Stefan Löfven i partiet 

Socialdemokraterna, till Benny Andersson i gruppen ABBA. Ovanstående exempel har inte 

bara gemensamt att de alla är offentliga personer och sitt egna personliga varumärke, utan även 

att samtliga måste förhålla sig till det större varumärke som de är en del av. Frykman (2010) 

förklarar att allt fler företag idag är en förlängning av sina anställdas personliga varumärken 

eftersom de har kommit till insikt om att det är individerna på en arbetsplats och inte 

maskinerna, som skapar företagets varumärke. Frykman (2010) menar alltså att företagets värde 

ökar genom att de anställdas personliga varumärken utvecklas och på så sätt stärker företagets 

kultur och potential. I dagens samhälle har personliga relationer, både fysiska och virtuella, 

blivit allt viktigare. Det är inte längre enbart antal års yrkeslivserfarenhet och fina titlar i bagaget 

som värderas högst utan det blir i allt större utsträckning personens rykte som blir viktigt för 

att nå framgång (Frykman 2010). Att bygga upp och utveckla det personliga varumärket är idag 

extremt viktigt för att nå framgång (Long 2017). 

 

Det personliga varumärket som konkurrensfördel 
 
I och med den snabba utvecklingen av samhället värdesätts och jämförs dina erfarenheter och 

kunskaper i en miljö med betydligt större konkurrens idag än tidigare. För att ha en chans att 
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sticka ut ur mängden är det av stor betydelse att tänka på hur du uppfattas och vad du står för 

och därmed bli konkurrenskraftig på marknaden (Larsson 2014). Det är fler individer än 

någonsin som slåss om samma arbeten, samma uppdrag och samma kunder. Genom personligt 

varumärkesbyggande kan individen styra sin karriär, sitt företag eller sitt ledarskap på det mest 

effektiva sättet (Lanneberg Bexelius u.å.). Att arbeta med det personliga varumärket är ett sätt 

att differentiera sig från sina konkurrenter. Många individer som arbetar inom tjänsteyrken som 

kockar, frisörer och fastighetsmäklare har mycket att vinna på att arbeta med och utveckla sitt 

personliga varumärke (Fjällborg 2010). Det finns många fördelar med att se efter sitt personliga 

varumärke online. Det är inte enbart för att stärka sin position på arbetsmarknaden och för att 

bli en inspirationskälla inom sin bransch, utan det personliga varumärket hjälper också till att 

stärka varumärket för det företag som individen arbetar på (Wickström 2016). Ett smidigt sätt 

att bygga upp det personliga varumärket är att använda sociala medier som en kanal, menar 

Albinsson (2015). Genom att googla sitt eget namn kan man få fram bilder på hur det ”offentliga 

jaget” ser ut och det kan vara en god idé att ha kontroll över hur man syns i media, i och med 

att det är det ”offentliga jaget” som reflekterar det egna personliga varumärket. Sociala medier 

används både privat och yrkesmässigt och kan vara bra för ditt personliga varumärke men kan 

även ha en negativ inverkan. Det finns inte längre en tydlig gräns mellan offentligt och privat 

(Monster 2011). 

1.2 Problemdiskussion 

Problembakgrunden visar att vi alla har ett personligt varumärke i dagens samhälle (Montoya 

2002). Oavsett om du är arbetssökande, offentlig person eller arbetar på en arbetsplats som du 

vill utvecklas på, är det av stor vikt att kunna presentera sina egenskaper genom sitt personliga 

varumärke. Problembakgrunden visar även att det är genom val av rätt kommunikationskanaler 

som det personliga varumärket kan kommuniceras på bästa möjliga sätt. 

 

Personligt varumärke - ett nytt fenomen eller bara en “ny förpackning” av ett befintligt 
fenomen? 
 
Som bakgrunden visar började varumärket som fenomen med en slags märkning för att visa 

vem som ägde vad, för att sedan utvecklas till ett varumärke i marknadsföringssyfte. Med 

industrialismens massproduktion utvecklades märkena till det som vi idag kallar för 

varumärken. När informationstekniken sedan tog form och medförde nya sätt att kommunicera 

till en bredare publik, etablerades termen personligt varumärke. Men är verkligen personligt 

varumärke ett nytt fenomen, eller är det bara en ”ny förpackning” av ett redan befintligt 
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fenomen? Om vi tittar tillbaka på keramikernas lerkrukor som märktes av tillverkaren för att 

visa tillhörighet samt till produktionen av oljelamporna i antikens Rom, blev medvetenheten av 

märkningen större. Vi kan se att det för redan flera sekel sedan funnits en slags personlig 

märkning på handelsvaror. Det är inte förrän vid industrialismens massproduktion som den 

personliga prägeln på handelsvaror hamnade lite i skymundan. Genom industrialismens 

storskaliga produktion blev det en mer allmän och opersonlig märkning, i jämförelse med den 

personliga märkningen på oljelamporna i antikens Rom. Digitaliseringen däremot, medförde 

nya sätt att kommunicera till en allt bredare publik och på individnivå. Det i sin tur medförde 

att den personliga prägeln kom upp till ytan/återfick sin betydelse igen. Det kan därmed ses 

som om det alltid funnits ett slags personligt varumärke. Är personligt varumärke då bara en 

spinoff på det tidigare fenomenet varumärke, som en slags utveckling likt evolutionen? Från 

brännmärkning för tillhörighet och särskiljning, till varumärken för differentiering på 

marknaden i och med massproduktionen. För att till sist utvecklas till personligt varumärke som 

ett resultat av digitaliseringen. Varumärket, som fenomen, har funnits länge men har bytt 

skepnad vid varje paradigmskifte. Det kan därför anses som att det inte riktigt finns någon 

skillnad mellan varumärken i traditionell mening och personliga varumärken förutom att det 

senare är kopplat till individer medan varumärket i stort är kopplat till produkter och tjänster i 

ett företag eller en organisation. 

 

Termen personligt varumärke beskrivs, enligt problembakgrunden, som ett sätt för en individ 

att marknadsföra sig själv på och berör både hur individen privat framställer sig själv och hur 

individen framställer sig själv i yrkessammanhang. Det personliga varumärket kan därför anses 

syfta på individens privata identitet tillsammans med individens yrkesidentitet. Det vill säga en 

individs ”totala” identitet är lika med individens personliga varumärke. För att skilja på den 

privata identiteten och yrkesidentiteten kommer den här studien referera till såväl individens 

personliga varumärke i yrkessammanhang som individens professionella yrkesidentitet. En 

individ besitter specifika egenskaper som uttrycks både privat och i arbetet. Dock blir individen 

mer selektiv när det gäller vilka egenskaper som framhävs i yrket, då det annars kan få negativa 

konsekvenser. Vissa egenskaper väljer individen att framhäva och andra egenskaper väljer 

individen att tona ned, för att framstå som professionell i sitt yrke. En individ som exempelvis 

besitter en egenskap som ses som positiv i en privat miljö kan uppfattas som oprofessionell i 

en yrkesmiljö. 
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Individens varumärke 
 
Grunden till en utveckling mot varumärkesbyggande, kopplat till individer, lades på 1980-talet 

i Storbritannien och USA (Uggla 2001). Tanken var att individen skulle gå från anställd till 

anställningsbar, vilket medförde att den enskilde individen måste bygga ett attraktivt varumärke 

baserat på tidigare utbildning och erfarenheter. Idag har fenomenet utvecklats så pass långt att 

det finns handböcker med färdiga ”recept” på hur individer ska utveckla sitt varumärke. Uggla 

(2001) beskriver vidare att det är, speciellt i tjänsteföretag, en fin gräns mellan organisationens 

visioner och mål och individernas behov att bygga egna varumärken. Exempelvis kan en duktig 

frisör utöka sin kundkrets genom att byta företag och därigenom få nya kunder och samtidigt 

behålla de redan befintliga kunderna. Det är vanligt att individer strävar efter att bli ännu friare 

och få större flexibilitet. En stjärnarkitekt, superkonsult eller känd fotbollsspelare strävar 

kanske efter att utvecklas och få större frihet och vill därför kanske byta arbetsgivare eller 

fotbollslag. Dock väljer kanske individen att stanna i laget om det finns tillräckligt med 

utvecklingsmöjligheter och frihet. Om individen arbetar med att bygga upp ett tillräckligt starkt 

personligt varumärke med hjälp snålskjuts av företagets varumärke, kan individen senare ta 

med sig sin kundkrets (Uggla 2001).  

 

Wetsch (2012) har tidigare forskat inom fältet personligt varumärkesbyggande i sociala medier. 

Han beskriver att reklambranschen har gått igenom stora förändringar från de traditionella 

medierna till de sociala medierna. Det är av stor vikt att professorer i marknadsföring på 

högskolor och universitet lär sina elever att använda sociala medier på rätt sätt. På så sätt kan 

studenterna marknadsföra sitt egna personliga varumärke för att lättare få arbete efter sin 

examen. Det Wetsch (2012) kommer fram till i sin studie är att det har varit framgångsrikt för 

elever att ha läst en kurs i personligt varumärkesbyggande i sociala medier på högskolorna och 

universiteten eftersom att det har hjälpt dem att få ett arbete efter sin examen. 

 

Ytterligare forskning har bedrivits av Brems, Temmerman, Graham och Broersma (2016) samt 

Green (2016) som behandlat personligt varumärkesbyggande genom digitala 

kommunikationskanaler dock enbart för yrkesutövare som journalister, författare samt 

idrottsmän. 

 

Brems et al. (2016) beskriver likt Wetsch (2012) att för att synas är det viktigt att bygga upp 

sitt personliga varumärke på sociala medier då det har blivit en kanal som är tillgänglig 
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dagligen. I deras studie intervjuas både anställda journalister och frilansjournalister om hur de 

använder sociala medier, främst Twitter, idag. Eftersom journalister är de som förser världen 

med nyheter är det extra viktigt att just de är uppdaterade på de kanaler som individer använder 

sig av. Studien kommer fram till att för att vara konkurrenskraftig och synas måste journalister 

vara delaktiga och uppdaterade på sociala medier och sprida nyheter, precis som i andra kanaler. 

Med hjälp av sociala medier kan de även ha en relation till sin publik och därmed skapa sig ett 

eget personligt varumärke. Studien kommer även fram till att det dock finns många journalister 

som har problem med hur de ska framställa sig själva på sociala medier. Det handlar både om 

hur de ska handskas med att vara professionella, men samtidigt även personliga, att de ska visa 

engagemang men ändå dela med sig av ett viktigt budskap och hur de faktiskt rent strategiskt 

ska bygga sitt personliga varumärke på sociala medier i samband med sitt yrke. 

 

Green (2016) har i sin studie undersökt hur rugbyspelare, med fördel, kan bygga sitt personliga 

varumärke genom användandet av sociala medier. Genom att kommunicera sin personlighet 

online, byggs det personliga varumärket upp och därigenom kan rugbyspelare samt andra atleter 

differentiera sig, attrahera samarbeten och samtidigt ha möjlighet att kommunicera och dela 

intressen med fans och andra likasinnade. Studien kommer fram till att atleter som själva skapar 

sitt innehåll i sociala medier och som riktar sig mot deras fans, kan ta del av lojala följare och 

har stor potential för att vidareutveckla sitt personliga varumärke. 

 

Pihl (2013) har i sin studie forskat kring hur entreprenörer ska arbeta med sitt personliga 

varumärkesbyggande. Forskningen har gått ut på att undersöka bloggare med ett redan etablerat 

personligt varumärke och hur de kan ha en positiv inverkan på ett företags varumärke som de 

har ett samarbete med. Studien kommer fram till att utvecklandet av det personliga varumärket 

kan generera konkurrensfördelar, inte enbart för individers egna varumärke, utan även gynna 

företagets verksamhet. Studien kommer även fram till att varumärkesbyggande för en individ 

kan skapas genom utveckling av den nya kommunikationskanalen då det har öppnat upp för 

möjligheten att göra sig ett namn (Pihl 2013). 

 

Rangarajan, Gelb och Vandaveer (2017) har bedrivit forskning kring det personliga varumärket 

vad det gäller individer som arbetar med försäljning. Enligt studien var det flera respondenter 

som frekvent tryckte på sina egenskaper som erfarenhet och professionalism, när de förmedlade 

sitt personliga varumärke. Respondenterna menade även att det var viktigt hur de klädde sig i 

sitt yrke för att stärka det personliga varumärket. Studien kom fram till att sociala medier är 
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nyckeln till det personliga varumärkesbyggandet, men även kommunikation öga mot öga. Det 

är viktigt hur individen ska anpassa sitt personliga varumärke och hur de ska förhålla sig till 

företagets redan befintliga varumärke (Rangarajan, Gelb & Vandaveer 2017). Deras studie 

behandlar dock enbart hur individen ska anpassa sig till företagets redan etablerade varumärke 

på en mindre delfråga i sin studie. 

 

Tidigare forskning inom ämnet personligt varumärkesbyggande för en professionell 

yrkesidentitet genom kommunikationskanaler behandlar alltså främst att det är viktigt med ett 

personligt varumärke för att få arbete efter examen eller för att utvecklas i sin nuvarande 

yrkesroll. Hur en enskild individ som är anställd på ett företag med ett redan etablerat 

varumärke ska utveckla sin egna professionella yrkesidentitet för att utmärka sig i sin yrkesroll 

är det dock en brist på. På grund av den avsaknad av forskning som specifikt behandlar hur 

individer utvecklar sin professionella yrkesidentitet och samtidigt arbetar på ett företag med ett 

redan etablerat varumärke, som individen måste förhålla sig till, avser den här studien att 

vidareutveckla forskningen inom just det här området. Det är även intressant att studera val av 

kommunikationskanaler för att kommunicera den professionella yrkesidentiteten då 

problembakgrunden har visat att val av kommunikationskanal är av stor vikt i dagens samhälle. 

1.3 Problemformulering 

Hur utvecklar individer sin professionella yrkesidentitet? 

1.4 Syfte 

Syftet med den här studien är att skapa förståelse för hur individer i företag med etablerade 

varumärken utvecklar sin professionella yrkesidentitet genom varumärkesbyggande samt 

genom val av kommunikationskanaler. 
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2. TEORI 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Problembakgrunden och problemdiskussionen belyser vikten av att skapa sig ett personligt 

varumärke på sociala medier för att synas både som privatperson och yrkesmässigt. Ur 

problembakgrunden framgår det nämligen att många individer som arbetar inom just 

tjänsteyrken kan vinna på att utveckla ett personligt varumärke. Varumärket, som fenomen, är 

något som funnits med oss en längre tid och har utvecklats från sekel till sekel. För att leda oss 

in på ämnet i hur det ser ut idag, introduceras teorikapitlet med teorier om 

varumärkesbyggande. Med dagens utveckling från de traditionella medierna till internet och 

sociala medier har det givit oss möjligheten att uttrycka oss mer personligt, till en större publik, 

vilket gör att det personliga varumärket ständigt är närvarande. Det är därmed viktigt att förstå 

vad ett personligt varumärke är och varför det används och leder oss därför in på teorier om 

personligt varumärkesbyggande. Då problembakgrunden även visar att det har utvecklats nya 

sätt att kommunicera och vikten av att använda rätt val av kommunikationskanaler för att 

förmedla det personliga varumärket för att synas, tas även teorier om val av 

kommunikationskanaler upp. Problembakgrunden och problemdiskussionen beskriver även 

att allt fler företag har insett att deras anställdas personliga varumärke blir som en förlängning 

av företagets varumärke och de båda varumärkena måste därmed förhålla sig till varandra. 

Individer i ett företag är nämligen en reflektion av vad företaget står för och i utsträckningen 

påverkar de även företagets varumärke. Det är därför naturligt att teorier som behandlar co-

branding tas upp som ett avslut i det kommande teorikapitlet.  

2.2 Varumärkesbyggande 

Varumärken finns överallt idag och har blivit en stor del i det moderna samhället (Kapferer 

2012). Ett varumärke beskrivs som en produkt, tjänst eller organisation som tillsammans med 

namn, identitet och rykte bildar själva varumärket (Anholt 2007). En tänkbar förklaring till att 

varumärken har uppstått är ett grundläggande behov för individer att visa föremåls tillhörighet. 

Det är dock svårt att fastställa exakt tidpunkt för när varumärket föddes eftersom det är oklart 

när äganderätt till enskild egendom infördes rent juridisk (Melin 1999). Samma källa menar att 

varumärket kan ses som ett konkurrensmedel eftersom det kan skapa en igenkänningsfaktor för 

produkten, tjänsten eller organisationen, som i sin tur kan bidra till varumärkeslojalitet från 

konsumenternas sida. Det är först på senare år som tjänsteföretagen har börjat förstå att det är 
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personalen som är det egna varumärkets främsta identitetsbärare. Det framgår av Berry (2000) 

att när en konsument ska köpa en tjänst är företaget och dess anställda viktigare än när 

konsumenten ska köpa en produkt. Det här eftersom det ofta är de anställda i företaget som 

levererar tjänsten, medan vid köp av en produkt är det själva produkten som är viktigast. 

Eftersom det ofta är personalen i tjänsteföretag som utgör de viktigaste länkarna i tjänstekedjan 

är det viktigt att samtliga medarbetare agerar som varumärkets ambassadörer. Många företag 

uttrycker därför, genom internkommunikation, vad varumärket står för och hur de anställda ska 

bete sig för att hålla sig inom företagets ramar (Melin 1999).  

 

Det råder stor konkurrens inom tjänstesektorn och det är svårt att differentiera liknande tjänster 

från varandra då tjänster saknar fysiska olikheter, som produkter i samma kategori kan ha, vilket 

gör att varumärket för just tjänster är av ännu större vikt än för företag som enbart säljer fysiska 

produkter. Tjänsteföretag skapar starka varumärken genom att framhäva skillnader från andra 

tjänster och genom att hålla ett konsekvent budskap. Det bibehålls genom att utföra tjänsterna 

på ett professionellt sätt, skapa känslomässiga band till kunden samt genom att associera 

varumärket till att vara trovärdigt (Berry 2000). Starka varumärken eller företagsnamn kan 

bidra till försäljningsutveckling, vilket i sin tur leder till vinst i företaget. Det är därför av stor 

vikt att ha en förståelse för hur företaget uppfattas av marknaden för att lyckas med 

marknadsföringsarbetet. Ett starkt varumärke med gott rykte kan lätt förstöras och uppfattas 

som negativt vid användning av varumärket på ett felaktigt sätt (Axelsson & Agndal 2012). 

Även Berry (2000) hävdar att starka varumärken är viktiga, framförallt för kunder då det kan 

minska deras sociala och ekonomiska risk vid köpet av en tjänst. Det här eftersom tjänster är 

immateriella till skillnad från produkter, vilket gör det svårare att få en uppfattning om en tjänst 

eftersom man inte kan se den, till skillnad från en produkt som man faktiskt kan se och ta på. 

Han menar vidare att varumärket i sig därmed inte enbart är en möjlighet att skapa en mental 

bild av tjänsten för kunderna, utan även skapa en bild av tjänsten för de som ska leverera 

tjänsten. Ju klarare bild av varumärkets värden och koncept som finns internt i företaget desto 

mer effektivt och konsekvent kommer tjänsten också att levereras till kunden (Berry 2000). 

Melin (1999, 26) använder ett gammalt uttryck: “everything about an organization talks” och 

menar att eftersom tjänsteföretag ofta identifierar företagsnamnet som sitt varumärke blir alla 

sammanhang och aktiviteter som företaget syns i en reflektion direkt på varumärket i sig. Aaker 

(2011) beskriver likt Melin (1999) att starka varumärken kan vara en stor fördel för 

varumärkesägaren och det kan bidra med en igenkänningsfaktor som i sin tur bidrar till att 

kunder känner en trygghet till varumärket. Vidare beskriver Aaker (2011) att starka varumärken 
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kan vara en differentieringsfaktor eftersom de uppfattas som mer trovärdiga och är utanför 

produktens eller tjänstens attribut. Ännu en fördel med ett starkt varumärke är att det skapar 

konkurrensfördelar vad de gäller företagets produkter och tjänster och att ett företag kan ha 

olika personligheter likt en individ (Aaker 2011). En stark personlighet tenderar att bli 

ihågkommen och mer omtyckt än ett varumärke utan personlighet eftersom konsumenterna ofta 

kan och vill identifiera sig med de personliga drag som varumärket står för (Aaker 2011).  

2.3 Personligt varumärkesbyggande 

Labrecque, Markos och Milne (2011) beskriver att på senare tid har varumärket utvecklats i 

och med internets utveckling och ett nytt begrepp har vuxit fram: personligt varumärke. Även 

Shepherd (2005) hävdar att personligt varumärkesbyggande är ett relativt nytt fenomen inom 

akademin där introduktionen till ämnet personligt varumärkesbyggande kom 1997 när Tom 

Peters skrev artikeln Fast Company och sedan dess har personligt varumärkesbyggande fått ett 

bredare fotfäste. Även Labrecque, Markos och Milne (2011) skriver om när Tom Peters 1997 

först skrev om varumärkesbyggande och att han då främst riktade det mot kändisskap, ledare 

inom större företag och politiker. När internet och flervägskommunikationen online samt de 

sociala medierna uppstod, breddades publiken för ämnet och med det fick även vanliga 

människor en kanal att bygga sitt personliga varumärke (Labrecque, Markos & Milne 2011). 

Det personliga varumärkesbyggandet handlar om att veta vad för kunskaper och attribut 

individen själv besitter, göra det till något speciellt och sedan arbeta med det för att sticka ut på 

marknaden, menar Shepherd (2005). Labrecque, Markos och Milne (2011) förklarar att det 

finns fördelar med att ha ett personligt varumärke då en bra personlighet oftast leder till en 

lyckad affär. Det personliga varumärket kan, på sätt ses, som en försäljning som är mer 

personlig. Enligt samma författare, är det i det personliga varumärket sin egen personlighet man 

säljer, snarare än ett företags varumärke, som när man är anställd någonstans. I den värld vi 

lever i idag, där internet har utvecklats enormt på bara några år och användandet av 

mobiltelefoner har ökat, är synligheten i media väldigt konkurrensutsatt (Shepherd 2005). För 

att ha en chans på den mycket konkurrensutsatta marknaden är just synlighet viktigast när det 

gäller det personliga varumärket (Shepherd 2005). Även Wood (2000) menar att inom 

marknadsföring är varumärket oftast den främsta faktorn för differentiering från konkurrenter. 

Wood (2000) hävdar därför att det är av stor vikt att hantera sitt personliga varumärke på ett 

strategiskt sätt. Hon menar vidare att varumärkets identitet bör vara skräddarsydd för att passa 

målgruppens och konsumenternas behov. Genom anpassning till konsumenternas förväntan och 

behov, skapas konkurrensfördelar och därmed makt på marknaden. Labrecque, Markos och 
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Milne (2011) menar likt Shepherd (2005), att det personliga varumärket idag har blivit allt 

viktigare i och med individens tillgänglighet online. Uppkomsten av internet har bidragit med 

en plattform där individer kan upptäcka sig själva och göra sig synliga (Labrecque, Markos & 

Milne 2011). Labrecque, Markos och Milne (2011) beskriver vidare att internet inte bara har 

gjort det möjligt för individen att bygga sin egen identitet, det personliga varumärket. Internet 

har även bidragit till att individer nu kan nå ut till fler människor på ett enklare sätt (Labrecque, 

Markos & Milne 2011). Även Chen (2013) beskriver det personliga varumärket på internet och 

sociala medier och menar att utvecklandet av det personliga varumärket på sociala medier är 

en snabbt växande trend. Internet har medfört att konsumenter har blivit mer sofistikerade och 

nya livsstilar och konsumtionstrender har vuxit fram (Chen 2013). Många förespråkare för 

personliga varumärken ser likheter mellan det personliga varumärket och produkters 

varumärken, där man börjar med att identifiera ett varumärke, för att sedan kommunicera 

varumärket genom rätt kanaler (Labrecque, Markos & Milne 2011). Det är från de sociala 

nätverksplattformarna, exempelvis Facebook, som individer idag använder som ett sätt att 

marknadsföra sitt personliga varumärke (Labrecque, Markos & Milne 2011). Labrecque, 

Markos och Milne (2011) förklarar vidare att det personliga varumärket även byggs upp med 

de personer som individen associeras med och i sin tur vad de publicerar för bilder och 

kommentarer online. Det är alltså viktigt att se över de digitala plattformarna (Labrecque, 

Markos & Milne 2011). Enligt Chen (2013) kan en enskild aktör med hjälp av sociala medier 

skapa och förmedla sitt personliga varumärke och därigenom differentiera sig från sina 

konkurrenter. Även företag kan med hjälp av sociala medier skapa ännu starkare band med 

konsumenterna, än med de traditionella medierna och därför är sociala medier en utmärkt 

kommunikationskanal för varumärken överlag (Chen 2013). 

2.4 Är personligt varumärke verkligen ett helt nytt fenomen? 

Som beskrivet ovan är det många författare som refererar till det personliga varumärket som ett 

nytt fenomen. Men är det verkligen ett helt nytt fenomen? Likt problemdiskussionen kan det 

diskuteras att det personliga varumärket inte är ett helt nytt fenomen utan bara en utveckling av 

ett redan befintligt fenomen, nämligen varumärket. Frågan har reflekterats samt diskuterats 

fram och tillbaka och resultatet av diskussionen är att det finns både likheter och olikheter 

mellan varumärken överlag och det personliga varumärket som en individ besitter. För att 

lättare visa utvecklingen av det personliga varumärket kommer de båda begreppen ställas mot 

varandra nedan.  
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Teorier om varumärkesbyggande överlag riktar sig mer till hur företag ska bära sig åt för att 

marknadsföra företaget på bästa möjliga sätt för att sticka ut från konkurrenter. Teorier om 

personligt varumärkesbyggande å andra sidan, riktar sig mer mot hur individer med sina 

personliga egenskaper ska sticka ut för att kunna få ett arbete. Är det någon större skillnad på 

hur företag använder varumärket i jämförelse med hur en individ använder sitt personliga 

varumärke? Likheterna mellan de båda är många. Både varumärkets och det personliga 

varumärkets uppgift är att synliggöra och differentiera varumärkesägaren från konkurrenter 

(Berry 2000; Aaker 2011; Wood 2000; Chen 2013). Ett namn, en identitet och ett rykte beskrivs 

som viktiga faktorer för företag, men de är även mycket viktiga för det personliga varumärket 

för att attrahera kunder (Anholt 2007). Att uppföra sig på ett professionellt sätt, skapa 

känslomässiga band till kunden samt genom att associera varumärket till att vara trovärdigt är 

tre av de faktorer som tas upp i teorier för varumärkesbyggande (Berry 2000). Det kan absolut 

appliceras på individens varumärke. Varumärket skapar på så sätt en igenkänningsfaktor och 

det är precis så man som individ också kan utmärka sig (Aaker 2011). Om de här tre faktorerna 

hålls konsekventa över tid, tillsammans med de tre senare faktorerna, kommer det att skapa 

trovärdighet, både för företaget och för individen. Det är både för individer och för företag 

viktigt att veta vad man har för attribut och kunskaper, arbeta och utveckla dem, för att sedan 

kunna visa sig annorlunda från andra i omgivningen (Shepherd 2005). Det är även viktigt för 

de båda att visa sig personliga, då människor lättare kan identifiera sig med varumärket och 

även lättare kunna känna en trygghet i sitt val (Aaker 2011). Det personliga varumärket, är 

precis som varumärket för ett företag, mycket associerat med i vilka sammanhang de syns, vilka 

bilder som läggs upp och hur man uttrycker sig både online och offline (Melin 1999). Det är 

nämligen så att ett starkt varumärke med gott rykte lätt kan förstöras och uppfattas som negativt, 

vid användning av varumärket på ett felaktigt sätt (Axelsson & Agndal 2012). Till slut visar 

jämförelsen att det finns ytterst lite som skiljer sig mellan företagsvarumärken och varumärket 

för den enskilde individen. Både varumärken och personliga varumärken byggs upp av 

individer och utvecklas av individer. I slutändan är det människan som har byggt upp de båda. 

Likheterna är som sagt många. Men det finns även olikheter mellan varumärken och personliga 

varumärken, de är dock färre. Det som främst skiljer företagets varumärke från det personliga 

varumärket, som även framgår senare i teorikapitlet, är att företagets varumärke byggs upp av 

de individer som arbetar på företaget då de anställda blir en förlängning av varumärket (Davies 

& Chun 2012). I det personliga varumärket är det dock enbart individen själv som utgör 

varumärket. Du bestämmer själv hur du vill presentera dig som individ. Den största och främsta 
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skillnaden mellan de två är alltså att det personliga varumärket är mer individbaserat än 

varumärket för företag. 

 

Det beskrivs både i problemdiskussionen och senare i teorikapitlet att det personliga varumärket 

har utvecklats i och med de nya digitala kommunikationskanalerna, eftersom de har ökat 

möjligheterna, för både företag och individer, att synas. Varumärket har därmed tagit en 

personlig vändning, som en slags utveckling eller förgrening av det redan befintliga fenomenet. 

Det personliga varumärket kan alltså ses som en ”ny förpackning” av det redan befintliga 

fenomenet varumärke, då båda härstammar från samma ursprung. Vi kan likna det med ett träd, 

där rötterna och stammen är det ursprungliga varumärket men att det vid varje paradigmskifte 

har vuxit fram en ny gren fast från samma stam. Man kan alltså använda 

varumärkesresonemanget men flytta över det på en individ och det blir då personligt varumärke. 

Därmed kan både teorier om varumärkesbyggande och teorier om personligt 

varumärkesbyggande användas och appliceras på varandras områden. Termen personligt 

varumärke kommer framöver användas i den här studien då det refererar till individens 

varumärke.  

2.5 Val av kommunikationskanaler 

Tidigare i teorikapitlet framgår det att det är viktigt att välja rätt kommunikationskanaler för att 

kommunicera det personliga varumärket, därför beskrivs val av kommunikationskanaler nedan. 

 

Kommunikationen har under de senaste tio åren förändrats drastiskt. Utvecklingen av internet 

och informationstekniken generellt har förändrat individers sätt att kommunicera och interagera 

med varandra. Varumärken har blivit något som de flesta företag prioriterar högt, dock finns 

det oenighet om vad det gäller hur varumärket ska kommuniceras genom de nya digitala 

kanalerna. Eftersom information har blivit mer lättillgängligt för allmänheten vad det gäller 

varumärken, produkter och företag krävs det att man utvecklar nya sätt att förhålla sig till den 

nya kommunikationskanalen (Keller 2009). 

 

Labrecque, Markos och Milne (2011) menar att för att kunna utveckla ett starkt personligt 

varumärke på nätet är det viktigt att ha ett tydligt och konsekvent budskap, eftersom det i sin 

tur leder till autenticitet. Det är viktigt att man bibehåller sitt varumärke så äkta som möjligt så 

att det stämmer överens med individens riktiga personlighet, i verkligheten. Om budskapen som 

presenteras inte stämmer överens med verkligheten, uppfattas detta som oäkta och blir därmed 
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inte lika trovärdigt för mottagaren (Labrecque, Markos & Milne 2011). 

Kommunikationskanalen sociala medier har idag utvecklats till ett verktyg för att bygga ett 

socialt liv och för att marknadsföra olika kampanjer på, skriver Nolan (2014). Vidare menar 

Nolan (2014) att många individer i samhället idag är aktiva på sociala medier där de konverserar 

med varandra, hittar information men även för att bygga sitt eget personliga varumärke. Chen 

(2013) uttrycker att befintlig litteratur beskriver även hur företag kan använda sociala medier 

för att utveckla sitt varumärke. Chen (2013) menar vidare att många forskare inom området 

beskriver att sociala medier har skapat behovet av personligt varumärkesbyggande, men även 

skapat möjligheten för företag att utveckla relationer till presumtiva konsumenter. 

Marknadsföring av det personliga varumärket kan därför ske med fördel via sociala medier, 

menar Chen (2013). Nolan (2014) påstår att sociala medier har blivit ett sätt att nå ut, med sitt 

budskap, till en större publik än med de tidigare medierna. Det har blivit mer och mer vanligt 

att individer marknadsför sig själva eller ett företag genom digitala kanaler. Kommunikation 

från en individ som arbetar på en större organisation speglar av sig direkt på företagets 

varumärke, det vill säga den anställdes personliga varumärke påverkar företagets varumärke. 

Det är med andra ord viktigt att individerna som är anställda på företaget eller organisationen 

förhåller sig till de budskap som passar in på företaget, annars motsäger budskapen varandra, 

vilket kan skapa förvirring för mottagaren. Genom att de anställda värdesätter sitt personliga 

varumärkesbyggande och håller sig inom ramarna för vad företaget står för kan det hjälpa 

företaget att bygga upp ett bra rykte. Med sociala mediers framväxt är individens närvaro mer 

publik än någonsin. Förståelsen för vikten av en effektiv kommunikation samt att den används 

på rätt sätt kan bidra till att det gynnar både individen och organisationen (Nolan 2014). 

2.6 Co-Branding 

Det räcker alltså inte med att utveckla ett varumärke, göra det personligt och kommunicera det 

genom rätt kanaler. Om en individ är anställd på ett företag med ett redan etablerat varumärke 

kan individen inte bara kommunicera det egna varumärket hur som helst, utan måste ta hänsyn 

till företagets regleringar, annars kan det skada företagets varumärke (Nolan 2014).  

 

Co-branding är ett samarbete mellan två varumärken för att skapa differentiering och 

uppmärksamhet. Vanligtvis tar co-branding formen av två varumärken som exempelvis 

klädkedjan H&M, och ett annat varumärke som exempelvis Jimmy Choo. I den här uppsatsen 

refererar dock co-branding till ett samarbete mellan ett företags varumärke och en individs 

personliga varumärke. Det här för att studien baseras på individer som arbetar på tjänsteföretag 
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med ett redan starkt varumärke, samtidigt som de själva behöver utveckla sin personliga 

professionella yrkesidentitet för att få kunder. När företagsvarumärket och det personliga 

varumärket ska existera samtidigt kan man därför diskutera det i termer av co-branding.  

 

Målet med co-branding är att stärka varumärket och dess image och därmed bredda sin 

målgrupp. Rollet, Hoffmann, Coste-Manière och Panchout (2013) förklarar att om visioner, 

värden samt ambitioner stämmer överens mellan de två varumärkena kan det bidra till 

varumärkesdifferentiering. Det var i början av 1950-talet som co-branding uppkom när 

bilmärket Renault tillfrågade Jacques Arpels, en känd juvelerare, att göra om instrumentbrädan 

för deras nya bilmodell (Rollet et al. 2013). Det finns både taktiska och strategiska skäl till att 

använda co-branding. De strategiska skälen kan vara att det öppnar upp för nya kunder samt att 

det kan vara ett verktyg för att dra nytta av ett redan starkt varumärke. De taktiska skälen kan 

användas som ett verktyg i marknadsföringssyfte inom försäljning, för att utveckla en känsla 

av originalitet med ett begränsat utbud och därmed utöka sin försäljning (Rollet et al. 2013). 

 

Co-branding kan skapa stora fördelar för de varumärken som samarbetar om det används som 

en marknadsföringsstrategi och även som en resurs vad det gäller att utveckla varumärket 

(Rollet et al. 2013). Vid co-branding är det dock viktigt att varumärkena inte avviker alltför 

mycket från varandra, då konsumenter kan få en negativ bild av varumärkena. För att ett företag 

ska uppfattas positivt i kombination med ett annat varumärke, måste det enskilda varumärket 

redan ha en stark varumärkesidentitet. Nyckeln till ett framgångsrikt och hållbart varumärke 

över tid, är brand identity och brand image (Rollet et al. 2013). 

 

2.6.1 Brand identity 
 
Brand identity kan förklaras vara hur varumärkesägaren själv vill bli sedd av omgivningen. Det 

är kopplat till varumärkesägaren och är det som gör varumärket unikt. Genom brand identity 

kan varumärkesägaren differentiera sig från de som erbjuder liknande varor eller tjänster på 

marknaden. För att förmedla sin brand identity till konsumenter och andra intressenter används 

ofta varumärkesstrategier. Genom brand identity strävar varumärkesägaren efter att visa sig 

unik för relevanta målgrupper (Nandan 2005). 
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2.6.2 Brand image 
 

Brand image är hur varumärket uppfattas utifrån, exempelvis från konsumenter. Det är den 

totala uppfattning från konsumenter om varumärket, från alla möjliga källor, vilket tillsammans 

skapar varumärkets personlighet. Konsumenter skapar en uppfattning om varumärket baserat 

på alla de sammanhang som varumärket syns i och på så sätt skapas bilden av varumärkets 

personlighet (Nandan 2005). 

 

Brand image är därmed mottagarbaserad, det vill säga hur mottagarna uppfattar varumärket till 

skillnad från brand identity som är användarbaserat, hur varumärkesägaren väljer att framställa 

sig själv. Brand identity skapas internt och brand image skapas externt. De två är starkt 

relaterade till varandra då de båda är viktiga delar för att bygga ett starkt varumärke. För att 

kunna bygga och behålla en varumärkeslojalitet är det viktigt att de båda är sammanlänkade 

(Nandan 2005). 

 

Davies och Chun (2012) menar att de anställda på ett företag förväntas att uppträda så att deras 

beteende stämmer överens med företagets varumärke. De anställda blir alltså som ambassadörer 

för företaget. Genom att de anställda uppträder i enlighet med företagets varumärke upplever 

kunder att de anställda ”lever företagets varumärke”. Hur de anställda framställer sig själva, 

vad det gäller utseende och klädsel, har en direkt påverkan på det företag som de är anställda 

på. De beskriver att hur kunderna upplever de anställdas image påverkar hur de ser själva 

företaget i stort. Kunder blir influerade av de anställdas image och det smittar av sig på 

företagets varumärke. De påstår att många kunder väljer varumärken som de identifierar sig 

med och som kompletterar deras syn på sig själva. En del företag väljer att medvetet anställa 

stereotyper för att de ska representera företagets varumärke på det sätt som de själva vill bli 

sedda (Davies & Chun 2012). 
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3. METOD 

3.1 Val av metod 

I den här studien undersöks hur individer, som arbetar i tjänstesektorn, utvecklar sin 

professionella yrkesidentitet. Fokus i studien ligger på varje enskild respondents svar. De 

enskilda svaren från respondenterna bildar tillsammans en helhetsbild av fenomenet som 

studeras. Valet av forskningsstrategi i studien blev därför ett kvalitativt tillvägagångssätt i form 

av semistrukturerade intervjuer och baserades på den frihet och flexibilitet som 

tillvägagångssättet medför, med viss begränsning i form av ett ramverk att förhålla sig till när 

det gäller underliggande teorier. Precis som Bryman och Bell (2013) menar är det i kvalitativa 

studier fokus på ord och inte kvantifiering vid insamling och analys av data eftersom fokus 

ligger på respondenternas ståndpunkt. Eftersom studien har utgått från redan befintliga teorier 

och forskning bygger den här studien på en deduktiv forskningsansats (Olsson & Sörensen 

2011). Den valda forskningsdesignen för den här studien är tvärsnittsdesign då studien baseras 

på sex strukturerade intervjuer med olika individer, vilka arbetar på tre olika företag, vid en 

bestämd tidpunkt (Bryman & Bell 2013). 

 

Valet av intervjuform för den här studien var semistrukturerade intervjufrågor då intervjun kan 

baseras på de teman undersökningen avser att studera, samt att respondenterna ges möjlighet 

att svara fritt, med möjlighet till följdfrågor för intervjuaren. För att försäkra sig om att 

forskarna uppfattar respondenternas svar så korrekt som möjligt och för att förstå respondenten 

på ett djupare plan, var det nödvändigt att ha möjlighet till följdfrågor och därmed avvika från 

intervjuns huvudfrågor. Fokus i den här studien ligger på att tolka de olika delarna i intervjun 

för att sedan skapa en förståelse för hur de olika delarna hänger ihop. Först tolkas varje del för 

sig och sedan tolkas alla delar för att förstå delarna i kontext till varandra, som då i sin tur 

skapar en helhetsuppfattning. Då intervjuerna både dokumenterats via ljudupptagning samt 

anteckningar, kunde intervjuerna spelas upp samt läsas igen vilket medför att en ny tolkning av 

materialet kunde göras. Eftersom intervjuerna tolkas av forskarna har en uppfattning och en 

förståelse för det undersökta fenomenet uppstått och därmed har hermeneutisk metod används 

(Kvale & Brinkmann 2009). 
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3.2 Urval 

För att studera fenomenet som avses att undersökas i den här studien behöver ett exempel på 

en grupp inom det här fenomenet urskiljas. Fastighetsmäklarbranschen är ett bra exempel på en 

yrkesgrupp inom tjänstesektorn som är kraftigt konkurrensutsatt. Fastighetsmäklare är även 

ofta anställda på ett större företag med ett redan etablerat varumärke som de måste förhålla sig 

till. De måste även attrahera kunder med sitt egna varumärke för att differentiera sig från både 

interna och externa konkurrenter. Det är därav intressant att, som ett exempel på det här 

fenomenet, studera hur fastighetsmäklare utvecklar sin professionella yrkesidentitet genom 

varumärkesbyggande samt genom val av kommunikationskanaler, när de samtidigt är anställda 

på ett företag med ett redan etablerat varumärke. 

Studien har utgått från ett icke-sannolikhetsurval där respondenter från flera välkända 

fastighetsmäklarbyråer har kontaktats. Enligt Bryman och Bell (2013) är ett icke-

sannolikhetsurval ett urval som inte har skett via slumpen. Valet av fastighetsmäklarbyråer 

gjordes baserat på välkända varumärken som listades på Reco.se för fastighetsmäklare i 

Stockholms kommun. Begränsningen till centrala Stockholm, valdes på grund av den 

geografiska närheten samt intresset av Stockholms bostadsmarknad. Flertalet olika 

fastighetsmäklarbyråer blev kontaktade inom olika geografiska områden i centrala Stockholm. 

De fastighetsmäklarbyråer som har blivit kontaktade är HusmanHagberg på Södermalm, Erik 

Olsson i Norrtull samt på Gärdet, Fantastic Frank på Kungsholmen, Eklund Stockholm-New 

York på Östermalm samt Fastighetsbyrån i Hammarby-Sjöstad. Valet av respondenter har 

baserats på ett variationsurval för att det ska finnas en spridning rent geografiskt inom centrala 

Stockholm. Urvalet har baserats på olika stadsdelar i Stockholm för att få en mer rättvisande 

bild, samt på olika bolagsformer och inriktningar för att få en så stor spridning som möjligt. Ett 

variationsurval beskrivs av Ekström och Larsson (2010) som en typ av urval där intervjugrupper 

komponeras för att bidra till en bredd inom fenomenet som undersöks. 

 



 

 19 

3.2.1 Presentation av respondenterna 

 

Figur 1, egen. Visar urval för insamling av data. 

3.2.2 Val av respondenter och fastighetsmäklarbyråer 
 

Enbart tre av fem tillfrågade fastighetsmäklarföretag accepterade forskarnas förfrågan. De 

respondenter som deltog i undersökningen var: HusmanHagberg på Södermalm, 

Fastighetsbyrån i Hammarby-Sjöstad samt Erik Olsson i Norrtull och Östermalm/Gärdet. 

Studien genomfördes med två respondenter från varje företag baserat på tillgängligheten för de 

anställda fastighetsmäklarna på respektive kontor. Studien har baserats på ett 

bekvämlighetsurval eftersom intervjuer hölls med de respondenter som vid tidpunkten var 

tillgängliga för forskarna (Bryman & Bell 2013). 

Fastighetsbyrån 

Fastighetsbyrån är den största och ledande av alla fastighetsmäklarkedjor i Sverige. 

Fastighetsbyrån består av franchisetagare där det finns olika ägare av olika kontor 

(Fastighetsbyrån u.å.). Eftersom Fastighetsbyrån är den största och ledande 

fastighetsmäklarkedjan i Sverige samt i kombination av att alla kontor är franchiseägda, är det 

av intresse att ha med dem i urvalsramen. 
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HusmanHagberg 

HusmanHagberg är ett välkänt varumärke inom fastighetsmäklarbranschen som också har 

kontor som ägs av franchisetagare (HusmanHagberg u.å.). Det är därför intressant att ha med 

HusmanHagberg i urvalsramen. 

Erik Olsson 

Erik Olsson är även det ett välkänt varumärke inom fastighetsmäklarbranschen, fast i form av 

ett aktiebolag (Alla bolag u.å.). Erik Olsson uttrycker på sin hemsida att de är en modern 

fastighetsbyrå (Erik Olsson u.å.). Eftersom Erik Olsson är en annan bolagsform än de första två 

företagen och de uttrycker på sin hemsida att de är en modern fastighetsbyrå är det av intresse 

att ha med dem i urvalsramen. 

3.3 Intervjuguide 

För att besvara studiens forskningsfråga hur individer utvecklar sin professionella 

yrkesidentitet, bestod intervjuguiden av fyra huvudfrågor samt flera underfrågor. 

Huvudfrågorna i intervjuguiden har baserats på teorikapitlet och har som avsikt att hjälpa till 

att få svar på studiens forskningsfråga. Intervjuguiden inleds med några frågor som behandlar 

bakgrundsinformation för att få en förståelse för företagen, som respondenterna är anställda på, 

samt för att få en överblick av vem respondenten är och vilka förutsättningar individen har. En 

intervjuguide beskrivs enligt Bryman och Bell (2013) som en minneslista eller en kortare 

strukturerad lista över vilka frågeställningar som ska täckas eller beröras i en semistrukturerad 

intervju.  

3.4 Praktiskt genomförande och bearbetning av intervjuer 

Inledningsvis samlades information kring tidigare forskning inom fältet för personligt 

varumärkesbyggande genom olika kommunikationskanaler. De tidigare studierna medförde en 

förkunskap om fältet samt vilka områden och kombinationer som var outforskade inom 

området. Fem olika fastighetsmäklarbyråer kontaktades sedan via mail samt telefon, där 

forskarna kort förklarade studiens syfte och frågade om någon eller några fastighetsmäklare 

från företaget hade möjlighet att ställa upp på en intervju (Bilaga 2). Studien genomfördes 

genom individuella intervjuer med varje enskild fastighetsmäklare för att respondenterna skulle 

känna att de fritt kunde svara på frågorna utan att bli påverkade av de övriga respondenternas 

svar. Enskilda intervjuer är en bra metod att använda sig av eftersom forskaren har ett fysiskt 
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möte med respondenterna och kan därför skapa så kallad rapport med respondenterna. Att skapa 

rapport med respondenterna innebär att forskarna förhållandevis snabbt skapar en relation som 

gör att respondenten känner en positiv inställning till intervjun (Bryman & Bell 2013). 

Totalt genomfördes sex intervjuer med sex olika registrerade yrkesverksamma 

fastighetsmäklare, vilka var anställda på tre olika fastighetsmäklarbyråer i centrala Stockholm. 

Intervjuerna genomfördes på respektive kontor där respondenten arbetade. Bryman och Bell 

(2013) menar att det är bra för forskarna att bekanta sig med den miljö som respondenterna 

arbetar i då det underlättar tolkningen och förståelsen av de svar som erhålls från 

respondenterna. De enskilda intervjuerna hölls i separata rum med enbart respondenten och 

forskarna i rummet. Bryman och Bell (2013) menar även att det är viktigt att intervjuerna hålls 

i en miljö utan störande moment, som exempelvis buller i omgivningen, vilket annars kan störa 

intervjun. Samtliga intervjuer registrerades med ljudupptagning via forskarnas mobiltelefoner 

med godkännande från respektive respondent, samt genom anteckningar under intervjuns gång. 

Det är mycket vanligt att kvalitativa forskare använder sig av ljudupptagning vid 

intervjutillfället då det är viktigt för den detaljerade analysen som ofta krävs vid kvalitativa 

studier, samt för att kunna få med respondenternas svar ordagrant. Vid enbart anteckning vid 

genomförandet av en kvalitativ intervju finns det en risk att forskarna inte får med allt som 

respondenterna svarar och då riskerar forskarna att missuppfatta svaren (Bryman & Bell 2013). 

Intervjuerna inleddes med att presentera studiens ämne. Efter de inledande bakgrundsfrågorna, 

fick respondenterna svara på de semistrukturerade frågorna i intervjuguiden med eventuella 

följdfrågor. Under hela intervjuns gång hade respondenterna möjlighet att prata fritt kring de 

ämnen och frågor som ställdes. 

Efter intervjuerna transkriberades det empiriska materialet och sammanställdes. Varje intervju 

varade i ungefär 30 minuter och tack vare de öppna frågorna, med möjlighet till följdfrågor, 

kunde forskarna och respondenterna föra en öppen dialog. Respondenterna erbjöds att ta del av 

det empiriska materialet om de så önskade. Efter att samtliga intervjuer hade genomförts och 

transkriberats, diskuterade forskarna tankar och slutsatser från det empiriska materialet. 

3.5 Tillförlitlighet och äkthet 

Eftersom fokus i den här studien ligger på de specifika respondenternas svar, baserat på hur de 

upplever saker och ting vid intervjutillfället, är det omöjligt att enbart komma fram till en enda 

absolut bild av den sociala verkligheten. Externa faktorer förändras över tid vilket medför att 
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respondenterna kan svara något helt annat om intervjun hålls vid ett senare tillfälle eller i en 

annan miljö. I kvalitativa studier brukar man använda termerna tillförlitlighet och äkthet 

eftersom de inte baseras på att det är möjligt att komma fram till enbart en enda absolut bild av 

den sociala verkligheten (Bryman & Bell 2013). I och med det beskrivs studiens tillförlitlighet 

och äkthet nedan. 

3.5.1 Tillförlitlighet 
 
I och med studiens slutsats har forskarna utvecklat teoretiska idéer baserat på det empiriska 

materialet som insamlats. Forskarna har under intervjuns gång ställt följdfrågor samt upprepat 

och sammanfattat respondenternas svar för att säkerhetsställa att svaren har uppfattats relativt 

korrekt. För att stärka tillförlitligheten ytterligare valde forskarna att både registrera 

respondenternas svar via ljudupptagning för att kunna avlyssna svaren igen, samt genom att 

föra anteckningar under intervjuernas gång. Då flera olika respondenter intervjuades med olika 

värderingar, åsikter och bakgrund, har respondenternas svar varierat till viss del. Genom de 

olika svaren kan forskarna skapa en sammanfattning av samtliga respondenternas uppfattning 

om den sociala verkligheten. Från sammanfattningen kan en uppfattning av den gemensamma 

bilden från respondenternas svar skapas. På det här sättet kan forskarna, till relativt stor del, 

försäkra sig om en förhållandevis korrekt övergripande bild av svaren. Bryman och Bell (2013) 

skriver även att de själva anser att det finns flera olika beskrivningar av den sociala verkligheten 

när det handlar om trovärdigheten i den beskrivning som forskaren kommer fram till som avgör 

hur acceptabel den är i andra personers ögon. De menar att om en tillförlitlighet för resultaten 

ska kunna uppstå så inbegriper det både att forskaren har säkerhetsställt att forskningen utförts 

i enlighet med de regler som finns och att resultaten rapporteras till de personer som är en del 

av den sociala verkligheten som studeras för att dessa ska bekräfta att forskaren har uppfattat 

den sociala verkligheten på rätt sätt (Bryman & Bell 2013). Trots att hänsyn har tagits till det 

som beskrivs ovan bör man förhålla sig kritiskt till huruvida respondenternas svar i den här 

studien är fullständigt utvecklade och ärliga eftersom fastighetsmäklarna är helt beroende av 

sin personliga prägel på marknadsföringen av sig själv och kanske därför inte vill göra den 

specifika informationen tillgänglig för allmänheten och därmed även för konkurrenter.  

3.5.2 Äkthet 
 
Äktheten i den här studien stärks eftersom studien baseras på intervjuer med individer inom 

tjänstesektorn som är anställda på ett företag med ett redan etablerat varumärke. Det här bidrar 

till att slutsatserna ger en relativt rättvis bild av fenomenet. Bryman och Bell (2013) förklarar 
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begreppet autenticitet som om materialet är äkta och av ett otvetydigt ursprung. I en kvalitativ 

studie ska även äkthet tas i beaktning, och det görs i följande former: rättvis bild, ontologisk 

autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk autenticitet. 

Rättvis bild 

Studiens urval har breddats genom antal respondenter samt genom olika typer av 

företagsformer. Studien har till viss del även breddats geografiskt då respondenterna arbetar 

inom olika områden i centrala Stockholm. Det här för att få en så rättvis sammanslagen bild 

som möjligt av respondenternas uppfattningar och åsikter. Eftersom den här studien är 

kvalitativ och består av intervjuer, om 30 minuter för varje respondent, ligger fokus på varje 

respondents enskilda svar. Dock ger det inte någon djupare förståelse för fenomenet i sig, och 

därmed inte en helt rättvis bild. För att skapa en djupare förståelse, samt få en mer rättvis bild 

av fenomenet bör fler djupgående intervjuer genomföras med ytterligare respondenter. Bryman 

och Bell (2013) beskriver rättvis bild som huruvida forskningen ger en tillräckligt rättvis bild 

av respondenternas uppfattningar och åsikter. Eftersom intervjuerna tolkas utifrån de svar som 

erhålls av respondenterna riskerar svaren från respondenterna att missuppfattas. I och med den 

öppna intervjuguiden gavs dock möjlighet för följdfrågor samt upprepning av respondenternas 

svar. Vilket medför att det kan bildas en relativt rättvis bild av respondenternas uppfattningar 

och åsikter om fenomenet i just den här specifika studien.  

Ontologisk autenticitet 

Förhoppningen är att studien ska bidra med förståelse för det undersökta fenomenet och hjälpa 

respondenterna och andra i liknande yrkessituationer. Det är dock svårt att veta huruvida den 

här studien har bidragit med ny kunskap och en bättre förståelse för respondenternas sociala 

verklighet, eftersom ingen uppföljning har gjorts av just detta. I och med frågorna i frågeguiden 

kan det dock vara så att respondenterna har fått tänka till kring ämnet på ett sätt som de annars 

kanske inte hade gjort, och på så sätt kanske kommit till nya insikter. Bryman och Bell (2013) 

beskriver ontologisk autenticitet som hur hjälpsam studien är för att ge respondenterna en bättre 

förståelse om deras sociala verklighet. 

Pedagogisk autenticitet 

Eftersom studien utgår ifrån att intervjua en yrkesgrupp har inga data insamlats om hur andra 

personer i miljön, exempelvis konsumenter, upplever saker och ting och därmed är den 
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pedagogiska autenticiteten låg i den här studien. Den pedagogiska autenticiteten handlar om 

hur studien har bidragit till att respondenterna har fått en bättre bild av hur andra personer i 

miljön upplever saker och ting (Bryman & Bell 2013). Dock skulle det kunna vara så att 

respondenterna har fått en uppfattning och nya insikter om hur forskarna upplever saker och 

ting baserat på de frågor som ställdes under intervjuernas gång. 

Katalytisk autenticitet 

I och med studiens slutsats kan respondenterna få en uppfattning om hur de ska gå tillväga med 

sin egna yrkesidentitet, för att differentiera sig men samtidigt hur de fortfarande bör förhålla 

sig till varumärket på det företag de är anställda på. Enligt Bryman och Bell (2013) behandlar 

katalytisk autenticitet hur studien bidragit till att respondenterna kan förändra sin situation. 

Trots de insikter som studiens slutsats har bidragit med kan det vara så att respondenterna inte 

kan förändra sin situation då det kan vara så att de är kontrollerade internt från företaget. Så 

länge de är anställda på ett företag, som inte är deras eget, så måste de förhålla sig till företagets 

riktlinjer och blir därmed begränsade vad det gäller möjligheten att förändra situationen. 

Förhoppningsvis har studiens slutsats bidragit med förslag som fastighetsmäklare kan ha i 

åtanke vid utvecklandet av sin professionella yrkesidentitet. 

Taktisk autenticitet 

Studien kan ha bidragit med insikter för hur respondenterna ska arbeta med sin yrkesidentitet i 

samband med varumärket på det företaget som de är anställda på. Den taktiska autenticiteten 

beskriver om studien har gjort så att respondenterna har försetts med bättre möjligheter för att 

vidta de åtgärder som krävs (Bryman & Bell 2013). Trots de insikter som studien kan ha 

medfört behöver det inte vara så att fastighetsmäklarna faktiskt kommer ta till sig av dem i sitt 

dagliga arbete och det kan även vara så att företagets regleringar hämmar deras individuella 

arbete med utvecklandet av den personliga yrkesidentiteten. Det kan å andra sidan vara så att 

respondenterna redan var medvetna om hur de ska arbeta med sin yrkesidentitet i samband med 

varumärket på det företag som de är anställda på, vilket skulle betyda att studiens slutsats inte 

bidragit med nya insikter.  
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4. EMPIRI 

Empirin består av data som insamlats från de sex semistrukturerade intervjuerna som hölls med 

sex olika fastighetsmäklare. Fokus ligger på varje respondents enskilda svar för att skapa en 

förståelse av fenomenet och redogörs i följande kapitel. 

4.1 Bakgrundsinformation om respondenterna 

 
Jenny Nordstrand, fastighetsmäklare på Erik Olsson 

Jenny är fastighetsmäklare på fastighetsbyrån Erik Olsson på kontoret i Norrtull. Hon har 

arbetat som fastighetsmäklare i nio månader. Innan arbetade hon i branschen som receptionist 

i två år. Hon är verksam på Kungsholmen i Stockholm, med främst fokus på Kristineberg. 

 

Josefin Uggla, fastighetsmäklare på Erik Olsson 

Josefin är fastighetsmäklare på fastighetsbyrån Erik Olsson på Östermalm/Gärdet. Josefin har 

arbetat i branschen i drygt tre år, och som fastighetsmäklare i snart ett år. Hon är verksam på 

Östermalm och Gärdet i Stockholm. 

 

Sara Wennertorp, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån 

Sara Wennertorp är fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Hammarby-Sjöstad. Hon har varit i 

branschen i ungefär två år och som verksam fastighetsmäklare i ett och ett halvt år. Innan hon 

var registrerad fastighetsmäklare praktiserade hon på en fastighetsmäklarbyrå och hade en 

administrativ roll. Sara är verksam i Hammarby-Sjöstad i Stockholm. 

 

Martin Sundelin, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån 

Martin arbetar som fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Hammarby-Sjöstad. Han har arbetat 

där i drygt ett år. Innan han fick anställningen på Fastighetsbyrån praktiserade han på samma 

kontor parallellt med sina studier. Martin är verksam i Hammarby-Sjöstad i Stockholm. 

 

Jonas Uhlbäck, fastighetsmäklare på Husmanhagberg 

Jonas är fastighetsmäklare på HusmanHagberg och även franchisetagare på kontoret på 

Södermalm. Han var klar som fastighetsmäklare sommaren 2015 och sedan 2016 är han även 

franchisetagare. Innan han blev fastighetsmäklare arbetade han inom försäljning. Jonas har sitt 

främsta fokus på Södermalm, men är även verksam i Gamla stan. 
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Magnus Persson, fastighetsmäklare på HusmanHagberg 

Magnus är fastighetsmäklare och franchisetagare på HusmanHagberg Södermalm. Han har 

varit verksam som fastighetsmäklare i fem år. I början av 2016 fick han även chansen att kliva 

in som franchisetagare. Han är verksam på Södermalm och i Gamla stan i Stockholm. 

4.2 Konkurrens internt och externt 

Fastighetsmäklarbyrån Erik Olsson i Norrtull har ungefär 65 till 70 yrkesverksamma 

fastighetsmäklare och på Erik Olsson Östermalm finns det sju yrkesverksamma 

fastighetsmäklare. Erik Olsson ägs av Erik Olsson AB, vilket innebär att alla fastighetsmäklare 

som är anställda på Erik Olsson arbetar för samma arbetsgivare. 

 

På Fastighetsbyrån i Hammarby-Sjöstad arbetar fyra fastighetsmäklare, en mäklarassistent samt 

en chef som i dagsläget inte är aktiv fastighetsmäklare. Samtliga kontor på Fastighetsbyrån är 

franchiseägda, vilket innebär att de anställda har olika arbetsgivare men att de måste förhålla 

sig till vissa regleringar från huvudkontoret. 

 

På HusmanHagberg Södermalm/Gamla stan arbetar sju yrkesverksamma fastighetsmäklare 

samt en mäklarassistent. På HusmanHagberg är samtliga kontor franchiseägda, och de anställda 

har olika arbetsgivare beroende på vilket kontor de arbetar på. 

 

En minoritet av respondenterna känner av den interna konkurrensen från sina kollegor, men 

menar att de trots det arbetar som ett team mot gemensamma mål. De övriga respondenterna 

svarar att de inte upplever en intern konkurrens då de på deras kontor har reglerat så att de 

kunder som fastighetsmäklare på deras kontor har varit i kontakt med har förtur på kundens 

objekt framför kollegorna inom en period på två år. Om en kund de varit i kontakt med ändå 

väljer att sälja med en kollega på samma kontor, måste de två fastighetsmäklarna dela på 

arvodet om försäljningen sker inom den tvååriga perioden. Samtliga av de tillfrågade 

fastighetsmäklarna berättar att de alla har den här typen av reglering för att undvika konflikt 

kollegorna emellan. Om kontoren inte hade reglerat det här så skulle den interna konkurrensen 

kännas av mer, anser respondenterna. 

 

“Konkurrensen på kontoret är inte övertagande men såklart finns den hängande i luften.” 

(Sundelin, 2017-05-04) 
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Fastighetsmäklarna berättar att de känner av den externa konkurrensen desto mer eftersom 

kunden ofta tar in och jämför olika fastighetsmäklare från olika företag innan de bestämmer 

sig. Man tävlar alltså mot andra fastighetsmäklare från andra företag som är verksamma i 

samma område. En av fastighetsmäklarna berättar även att kunder nästan aldrig tar in enbart en 

fastighetsmäklare innan de bestämmer sig för vem som ska få sälja deras bostad. Kunderna tar 

oftast in mellan två till fem fastighetsmäklare som de jämför med varandra innan de har bestämt 

sig för vem av dem som de väljer. Det här medför att den externa konkurrensen ofta är relativt 

hög, vilket fastighetsmäklarna känner av.  

 

“Man är alltid konkurrensutsatt i den här branschen.” 

(Sundelin, 2017-05-04) 

 

Eftersom fastighetsmäklarna ständigt blir jämförda med varandra krävs det att de sticker ut från 

mängden genom olika strategier. Fastighetsmäklarna berättar att de ofta väljer att framhäva sin 

personlighet och arbetar med sitt personliga varumärke för att sticka ut från sina konkurrenter.  

4.3 Kommunikationskanaler och sociala medier 

Samtliga respondenter svarade att de arbetar mycket med direktreklam i form av utskick inför 

och efter försäljningar i respektive område. De svarade även att det är viktigt att vara selektiv 

med direktreklamen för inte skapa irritation och därigenom riskera att skada det egna personliga 

varumärket eller företagets varumärke. En av respondenterna svarar att det företag som hen är 

anställd på vill att fastighetsmäklarna ska “bomba” kunderna med direktutskick, vilket 

fastighetsmäklarna på företaget inte alltid följer då det finns en risk att kunderna ska uppfatta 

det som tjatigt. Dock svarar samtliga respondenter att direktreklam ger direkt utdelning i flera 

av fallen då kunderna känner igen fastighetsmäklarens namn och ansikte och kontaktar då dem 

när det är dags att sälja. Alla de tillfrågade fastighetsmäklarna berättar att de arbetar flitigt med 

att kommunicera fastighetsmäklarens namn, kontaktuppgifter, fotografi samt företagets logga 

både på tryckt och digitalt material. 

 

“Jag försöker skriva mitt namn på så många ställen som möjligt.” 

(Wennertorp, 2017-05-04) 

 

Två fastighetsmäklare svarar att eftersom samhället har blivit mer digitaliserat så har de under 

de senaste åren gått från tryckta annonser i tidningar till att arbeta mer digitalt. Tidigare använde 
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de tryckta tidningsannonser, men det har nu tonats ut under de senaste åren och det har blivit 

en stor skillnad på marknadsföringskanaler i och med framväxten av de digitala kanalerna.  

 

“Jag tror absolut att användandet av digitala kommunikationskanaler ger något och det 

kommer absolut komma mer och mer, det är år 2017. För ett par år sedan tog vi bort print för 

det ger ingen effekt.”  

(Uhlbäck, 2017-05-04) 

 

Vad det gäller att kommunicera digitalt så har hälften av respondenterna valt att dela upp sina 

konton på sociala medier, där de har en privat och en yrkesmässig profil. De respondenter som 

har valt att dela upp sina konton arbetar flitigt med sitt yrkesmässiga konto i sociala medier för 

att kommunicera deras personliga varumärke. De upplever att den här formen av 

kommunikationskanal ger en positiv effekt då det genererar mer kunder samt stärker deras egna 

varumärke. Samtliga svarar att de tycker att sociala medier är en bra kommunikationskanal, då 

det finns möjlighet att nå många kunder på ett enkelt och snabbt sätt. Det var tre respondenter 

som enbart använder ett privat konto på sociala medier, men två av dem har för avsikt att skapa 

ett yrkesmässigt konto inom en snar framtid då de är övertygade om att det är en bra 

kommunikationskanal för deras personliga varumärke. En fastighetsmäklare tillägger att det är 

av stor vikt att vara professionell på sociala medier då du är ditt egna varumärke. 

Fastighetsmäklaren menar vidare att det idag är vanligt att presumtiva kunder googlar en vara 

eller tjänst och det är då viktigt att vara medveten hur du presenteras online. En annan 

respondent svarade att du ständigt bär med dig ditt varumärke var du än går och då är det av 

stor vikt att man uppträder och klär sig representativt.  

 

“Jonas, min kollega, sticker ut för han har en skitsnygg Instagramsida på jobbet och jag strävar 

efter att skapa en snart - det är så man kan sticka ut.” 

 (Persson, 2017-05-04) 

 

För att marknadsföra sina objekt, som de har ute till försäljning, använder fastighetsmäklarna 

sig av någon form av tryckt skyltmaterial. Genom skyltmaterialet kan de även marknadsföra 

sig själva. Några av fastighetsmäklarna använder sig även av företagsbilar med både företagets 

logotyp samt fastighetsmäklarens egna namn och kontaktuppgifter. Det här för att skapa 

synlighet och en relation till kunderna i området där de är verksamma. Företagsbilarna är ett 

verktyg som företaget, där de är anställda, förser dem med. En av respondenterna berättar att 
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genom att ha mycket försäljningar på gång syns fastighetsmäklaren i kombination med det 

objektet som de säljer, på många olika sätt och genom olika kanaler. För att framställa objekten 

på bästa möjliga sätt arbetar fastighetsmäklarna med homestyling. Det är även viktigt att anlita 

en duktig fotograf då visuellt tilltalande bilder gör sig bra på digitala plattformar som sedan 

speglar av sig på det personliga varumärket.  

 

“Ingen säljare vill ha en mäklare som tar fula bilder.” 

(Wennertorp, 2017-05-04) 

 

De digitala kanaler som samtliga respondenter använder sig av i sin marknadsföring är: 

Instagram, Hemnet, Booli, företagets egen hemsida, Hittamäklare.se samt Blocket. En 

fastighetsmäklare berättar att det nästan alltid är positivt att synas på sociala medier och att 

många fastighetsmäklare nuförtiden väljer att lägga till sitt Instagramnamn samt 

Facebookkonto i sin signatur i sina mail. En annan fastighetsmäklare beskriver att man känner 

av effekten av digitala kanaler ju mer man använder dem. Flera fastighetsmäklare svarar att de 

brukar använda sig av sponsrade inlägg på Facebook när de vill förmedla objekt och då blir det 

inte bara marknadsföring för det specifika objektet utan även indirekt marknadsföring av 

fastighetsmäklarens personliga varumärke.  

4.4 Exponering av personligt varumärke 

En klar majoritet av respondenterna svarade att den bästa kanalen att använda sig av för att 

kommunicera det personliga varumärket på är genom direktreklam. En kombination av 

direktreklam och sociala medier i form av Instagram och Facebook är det optimala för att 

kommunicera det personliga varumärket. En minoritet tycker dock att enbart sociala medier i 

form av Instagram och Facebook är den bästa kanalen att använda sig av för att kommunicera 

det personliga varumärket. En respondent tillägger att LinkedIn är en bra kanal att komplettera 

med eftersom respondenten vet att kunderna ofta är aktiva där. På LinkedIn lägger respondenten 

in artiklar om det fastighetsmäklarföretag som hen arbetar på och gör sig därigenom även synlig 

med sitt personliga varumärke. 

 

“Syns vi inte finns vi inte. Man måste visa att man är aktiv.” 

(Wennertorp, 2017-05-05) 
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Instagram är en bra kanal främst för att det inte kostar något och lätt ger en stor spridning. En 

stor del av respondenterna svarar att goda referenser och kundrekommendationer är viktigt för 

att utmärka sig då det finns många konkurrenter på marknaden. Fastighetsmäklarna använder 

sig därför flitigt av hemsidan Reco.se som är en oberoende rekommendationssajt. I stort sett 

alla berättar att det är mycket viktigt med bra bilder på objekten och väljer därför att alltid 

närvara vid fotograferingen. De menar att bra och tilltalande bilder på objektet lockar till sig 

kunder och att fina objekt med fina bilder smittar även av sig på fastighetsmäklarens egna 

varumärke. Därför väljer alla de tillfrågade fastighetsmäklarna att arbeta med homestyling som 

en tilläggstjänst för att höja intresset för objektet. En av fastighetsmäklarna svarar även att det 

är mycket viktigt hur man framställer sig själv genom val av bilder på sociala medier och väljer 

därför ofta att använda sig av en fotograf även till sina egna inlägg på Instagram.  

 

“Jag använder mig av fotografer när jag lägger ut inlägg på Instagram.” 

(Uhlbäck, 2017-05-04) 

 

Respondenterna svarar att det är viktigt att skapa en bra relation till kunden, att ställa upp och 

finnas där under affärens gång samt att visa att man är engagerad. När en fastighetsmäklare går 

på ett kundmöte i hopp om att få in objektet till försäljning, måste de på något sätt differentiera 

sig från sina konkurrenter. För att differentiera sig lyfter de ofta fram sina personliga egenskaper 

för att visa sig originella och uppfattas som genuina. På det här sättet kan de skapa en relation 

till kunden, vilket alla de tillfrågade fastighetsmäklarna uttrycker som väldigt viktigt. Alla 

respondenter menar därmed att det är ytterst viktigt med kommunikationen av det personliga 

varumärket då fastighetsmäklarbranschen är extremt konkurrensutsatt. En fastighetsmäklare 

berättar att det är väldigt viktigt med det första intrycket som kunden får, oavsett om det är 

första mötet öga mot öga eller om det sker via skrift i ett mail, telefonkontakt eller via kanalerna 

online. Man vill skapa en bra kontakt med kunden och framstå som både personlig och 

professionell.   

 

“Största säljet skapas redan vid första mötet vid intagsförsöket.” 

(Persson, 2017-05-04) 

4.5 Val av marknadsföring samt kommunikationskanaler för det personliga varumärket 

Fastighetsmäklarna berättar att de ofta använder sig av respektive företags egna mallar i sin 

marknadsföring för sina objekt. Däremot svarar respondenterna att de själva måste se till att 
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marknadsföra sig som fastighetsmäklare för att göra sig synliga och på så sätt få in uppdrag. 

Företagen marknadsför alltså inte fastighetsmäklarna personligen, utan det är helt upp till varje 

enskild fastighetsmäklare att själv marknadsföra sitt personliga varumärke. 

 

“Jag marknadsför mig själv hela tiden för företaget marknadsför inte mig.” 

(Uggla, 2017-05-04) 

 

Två respondenter använder sig ofta av de tryckta skyltar som deras företag förser dem med. 

Skyltarna har en bild på fastighetsmäklaren och deras namn och kontaktuppgifter, vilket skapar 

en igenkänningsfaktor som bidrar till byggandet av deras personliga varumärke. En majoritet 

svarade att de brukar använda digitala kanaler som exempelvis företagets egna Facebook-sida, 

Instagram-konto eller företagets egna hemsida för att kommunicera vissa objekt som de vill 

marknadsföra lite extra. Genom de här kanalerna och objekten får även deras egna personliga 

varumärke uppmärksamhet. En respondent tillägger att den här typen av marknadsföring 

gynnar både affären, företaget i stort samt den enskilde fastighetsmäklarens personliga 

varumärke. 

 

 “Om ditt varumärke inte ser bra ut, blir det en tuff uppförsbacke.” 

(Wennertorp, 2017-05-04) 

 

Marknadsföring via digitala kanaler har stor effekt på presumtiva kunder då det är där man syns 

idag. Digitala medier har en stegrande effekt och det är idag lättillgängligt då många har det i 

sina mobiltelefoner. En av respondenterna berättar att om man inte själv gör sig synlig så är det 

lika med att man inte finns, och om man håller sig synlig så är det alltid kunder som kommer 

ihåg en när det väl är dags för dem att sälja sitt objekt. Om kunderna ringer till kontoret är det 

företagets förtjänst, men om kunder ringer direkt till fastighetsmäklaren har man lyckats väldigt 

bra med sitt personliga varumärke. 

 

“Så länge man inte har ett starkt personligt varumärke så kommer de enbart ringa till kontoret 

och inte till mig personligen som fastighetsmäklare. Den dagen när de börjar ringa mig 

personligen och inte HusmanHagberg så har man kommit långt.” 

(Uhlbäck, 2017-05-04) 
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Alla fastighetsmäklare berättar att de håller en professionell ton både i mötet öga mot öga samt 

i all övrig kommunikation. En respondent tillägger att företaget hen är anställd på vill att 

fastighetsmäklarna är klädda i kostym men att fastighetsmäklarna på företaget gör lite som de 

vill med den saken. Oftast är det rutinerade fastighetsmäklare som inte följer företagets 

riktlinjer vad det gäller klädsel. Anledningen till att de inte följer företagets riktlinjer vad det 

gäller den här frågan är att de själva anser att det är viktigt att klä sig individuellt. De menar 

även att det är viktigt att de visar sig humana och de anser att de uppfattas som mer genuina i 

lite mer nedtonad klädsel, än om de är klädda i kostym och ser ut som en typisk säljare som 

kanske inte bryr sig om kunderna utan bara om försäljningen. Respondenten berättar vidare att 

vissa därför kanske väljer att komma i sneakers eller en stickad tröja för att ge ett mjukare 

intryck, dock är det såklart viktigt att kläderna är hela och rena.  

 

Samtliga fastighetsmäklare berättar att de tar stöd av företagets etablerade och starka varumärke 

när de marknadsför sig själva genom olika kommunikationskanaler. Delvis genom att placera 

företagets logga på allt tryckt marknadsföringsmaterial för att förmedla den trygghet som 

varumärket för med sig till kunderna, men även på intagsförsök när fastighetsmäklaren trycker 

på företagets styrkor vad det gäller kunddatabas och andra fördelar som ett större företag för 

med sig, exempelvis goda bankkontakter för snabba bolån. En av fastighetsmäklarna beskriver 

att det vid ett kundmöte är företaget som tar fastighetsmäklaren fram till tröskeln sedan är det 

upp till den enskilde fastighetsmäklaren att sälja in sig själv. Det är därför väldigt viktigt att 

fastighetsmäklaren är medveten om sina styrkor. Fastighetsmäklarna berättar att det därför är 

viktigt att ha sin egna personliga prägel eftersom de inte vill bli en i mängden. En av 

respondenterna menar att fastighetsmäklare kan liknas med en egenföretagare då det är upp till 

dem att marknadsföra sig själva och få in kunder. Fastighetsmäklare arbetar väldigt 

självständigt men så länge de är anställda på ett företag som inte är deras egna måste de hålla 

sig inom företagets ramar. Oavsett om företaget de är anställda på erbjuder mycket eller lite 

svängrum för fastighetsmäklaren måste de förhålla sig till företagets varumärke. 

 

“Fastighetsmäklare är egenföretagare på ett redan etablerat varumärke.” 

(Wennertorp, 2017-05-04) 
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5. ANALYS 

5.1 Konkurrens internt och externt 

Fastighetsmäklarna är ständigt konkurrensutsatta i sin bransch. Dock upplever de främst den 

externa konkurrensen som den mest påtagliga eftersom kunder nästan alltid tar in flera olika 

fastighetsmäklare för att jämföra dem med varandra. De menar att den interna konkurrensen 

såklart är märkbar men att företagen, som de är anställda på, har utvecklat strategier och 

förhållningssätt som gör att de inte kan ta kunder från sina kollegor på företaget. Hade företagen 

inte utvecklat de här strategierna så hade förmodligen den interna konkurrensen varit mycket 

mer påtaglig. Eftersom fastighetsmäklarna ständigt blir jämförda med varandra behöver de 

utveckla strategier för att sticka ut ur mängden. Precis som Berry (2000) beskriver är 

tjänstesektorn kraftigt konkurrensutsatt och individer måste därför hitta sätt att synas på 

marknaden. Fastighetsmäklarna väljer ofta att framhäva sin personlighet och arbetar med sitt 

personliga varumärke för att sticka ut från sina konkurrenter. Det här kan liknas med Shepherd 

(2005) som menar att genom det personliga varumärket kan man differentiera sig på den 

konkurrensutsatta marknaden. Även Wood (2000) rekommenderar att man hanterar det 

personliga varumärket på ett strategiskt sätt för att på så sätt kunna differentiera sig från sina 

konkurrenter.  

5.2 Kommunikationskanaler och sociala medier 

Fastighetsmäklarna beskriver att det är viktigt att vara selektiv med utskick via direktreklam då 

det lätt kan uppfattas som negativt om det blir för mycket utskick. Det här kan medföra att 

fastighetsmäklarens personliga varumärke och även företagets varumärke kan ta skada. Precis 

som Axelsson och Agndal (2012) beskriver, kan ett starkt varumärke lätt förstöras och uppfattas 

som negativt om man använder varumärket på fel sätt. Melin (1999, 26) använder uttrycket 

“everything about an organization talks” och menar att alla sammanhang och aktiviteter som 

företaget syns i blir en direkt reflektion på varumärket i sig. Även Nandan (2005) beskriver att 

alla de sammanhang i vilket ett varumärke syns bidrar till konsumenternas uppfattning om 

företagets personlighet. Det här kan liknas med en av respondenternas svar som berättade att 

företaget hen är anställd på vill att personalen ska skicka ut direktreklam väldigt frekvent, vilket 

fastighetsmäklarna på företaget är försiktiga med då de inte vill att det ska bli för mycket och 

riskera att det istället uppfattas negativt.  Direktreklam ger dock en positiv respons i de flesta 

av fallen, då kunderna kontaktar fastighetsmäklaren när det väl är dags att sälja. Trots risken 
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för att utskicken ska få en negativ inverkan, väljer ändå fastighetsmäklarna att arbeta mycket 

med direktreklam i form av utskick, eftersom de vet att det antagligen kommer generera kunder 

i längden. De väljer dock att begränsa sig till utskick inför och efter försäljningar i respektive 

område. 

 

På allt tryckt och digitalt material kommunicerar fastighetsmäklarna sitt namn, 

kontaktuppgifter, fotografi samt företagets logga. Anholt (2007) beskriver ett varumärke som 

en produkt, tjänst eller organisation som tillsammans med namn, identitet och rykte skapar 

varumärket. Eftersom fastighetsmäklarna anser att företagets varumärke skapar en trygghet för 

konsumenterna kan det liknas med det Kapferer (2012) beskriver, att varumärken finns överallt 

idag och har blivit en stor del av det moderna samhället. Samtliga respondenter använder sig 

av någon form av tryckt skyltmaterial för att marknadsföra sina objekt och genom det kan de 

samtidigt marknadsföra sig själva. Några respondenter använder sig av företagsbilar med både 

företagets logotyp samt fastighetsmäklarens egna namn och kontaktuppgifter på i det området 

där de är verksamma för att skapa synlighet och en relation till kunderna i området. Det kan 

liknas med att skapa känslomässiga band till kunden, som Berry (2000) beskriver som en av tre 

faktorerna som bygger ett starkt varumärke. Aaker (2011) beskriver att starka varumärken kan 

vara en fördel och bidra med en igenkänningsfaktor, vilket gör att kunderna känner en trygghet. 

En parallell kan även dras till Shepherd (2005), som menar att det viktigaste är synligheten vid 

byggandet av det personliga varumärket. En av respondenterna berättar att genom att ha mycket 

försäljningar på gång syns fastighetsmäklaren tillsammans med det objektet som de säljer, 

genom många olika kanaler.  

 

Sociala medier är en bra kommunikationskanal för fastighetsmäklarnas personliga varumärke 

då det finns möjlighet att nå många kunder på ett enkelt, snabbt och billigt sätt. Vilket kan liknas 

med Labrecque, Markos och Milne (2011) som beskriver att i och med internets uppkomst har 

det blivit enklare för individer att göra sig synliga, nå ut till fler på samma gång och därigenom 

bygga sitt personliga varumärke. Det stämmer även överens med Chen (2013) som menar att 

en enskild aktör med hjälp av sociala medier kan uttrycka sitt personliga varumärke och 

därigenom differentiera sig från sina konkurrenter. Vilket visar sig från fastighetsmäklarnas 

svar där det framgår att hälften av respondenterna har valt att dela upp sina konton på sociala 

medier mellan ett privat och ett yrkesmässigt konto. De respondenter som har ett yrkesmässigt 

konto arbetar regelbundet med sociala medier som kommunikationskanal för att kommunicera 

deras personliga varumärke. Av de resterande respondenterna är majoriteten övertygade om att 
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sociala medier är en bra kommunikationskanal för deras personliga varumärke och ska därför 

skapa ett yrkesmässigt konto framöver. Även Nolan (2014) menar att sociala medier är en bra 

kanal för att kunna nå ut till en bredare publik med sitt budskap. Hon menar vidare att det har 

blivit mer och mer vanligt att individer marknadsför sig själva eller ett företag genom digitala 

kanaler. 

 

För att framställa sina objekt på bästa tänkbara sätt arbetar fastighetsmäklarna mycket med 

homestyling. Fina bilder gör sig bra i digitala kanaler vilket speglar av sig på deras personliga 

varumärke. Av den anledningen kan det vara en fördel att använda sig av en duktig fotograf. 

Precis som Labrecque, Markos och Milne (2011) beskriver så byggs det personliga varumärket 

upp kring det som varumärket associeras med och vad för bilder och kommentarer som 

publiceras online. De menar att det därmed är viktigt att vara medveten om hur man presenteras 

på de digitala plattformarna. Många fastighetsmäklare väljer nuförtiden att lägga till sitt 

Instagramnamn samt Facebookkonto i sin signatur i sina mail. När fastighetsmäklarna vill 

förmedla ett speciellt objekt väljer de att använda sponsrade inlägg på Facebook. På så sätt blir 

det inte enbart det specifika objektet som blir uppmärksammat utan även fastighetsmäklaren 

själv. Även det här stämmer överens med Labrecque, Markos och Milne (2011) som menar att 

sociala medier som Facebook är en vanligt förekommande kanal för marknadsföring av det 

personliga varumärket. För att utveckla ett starkt personligt varumärke på nätet menar de vidare 

att det är viktigt att ha ett tydligt och konsekvent budskap då det bidrar till att kunderna uppfattar 

individen som genuin. De menar även att om budskapen online inte stämmer överens med 

verkligheten bidrar det till en negativ bild av individen. Det framgår även av empirin att det är 

av stor vikt att vara professionell på sociala medier då respondenterna menar att de som 

personer är sitt egna varumärke. Det framgår även att det idag är vanligt att presumtiva kunder 

googlar en vara eller tjänst och det är då viktigt att vara medveten hur du som leverantör av en 

tjänst, i det här fallet fastighetsmäklare, presenteras online. Fastighetsmäklarna bär ständigt 

med sig sitt varumärke var de än går och då är det av stor vikt att man uppträder och klär sig 

representativt.  

 

Marknadsföringen har förändrats i och med framväxten av de digitala kanalerna. Tidigare 

användes tryckta tidningsannonser medan idag är det främst digitala kanaler som används. Det 

här stämmer överens med Keller (2009) som beskriver att under de senaste tio åren har 

kommunikationen förändrats kraftigt för både individer och företag, vilket har medfört att 

företag och individer behöver utveckla nya sätt att förhålla sig till den nya digitala 
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kommunikationskanalen. Även Chen (2013) menar att sociala medier är en utmärkt kanal för 

varumärken överlag då det kan skapa ännu starkare band mellan företag och konsument än de 

traditionella medierna.  

5.3 Exponering av personligt varumärke 

Det är en kombination av direktreklam och sociala medier i form av Instagram och Facebook 

som är de bästa kanalerna för att kommunicera det personliga varumärket. Instagram är en 

mycket bra kanal att använda för att marknadsföra sitt personliga varumärke, främst för att det 

inte kostar något och för att det ger en stor spridning. Precis som Chen (2013) beskriver har det 

blivit en snabbt växande trend att kommunicera det personliga varumärket genom sociala 

medier. Labrecque, Markos och Milne (2011) menar att det är viktigt att kommunicera det 

personliga varumärket genom rätt val av kanaler.  Respondenterna berättar även att goda 

referenser och kundrekommendationer är viktigt för att utmärka sig och bygga det personliga 

varumärket då det finns många konkurrenter. De använder därför hemsidan Reco.se för att 

förmedla sina tidigare kundrekommendationer. Även Melin (1999) menar att varumärket är ett 

konkurrensmedel då det kan skapa en igenkänningsfaktor som i sin tur kan bidra till 

varumärkeslojalitet från konsumentens sida.   

 

Att skapa en bra relation till kunden är mycket viktigt, berättar respondenterna. De trycker 

därför på sina personliga egenskaper för att differentiera sig och uppfattas som genuina och 

därigenom skapa en relation till kunden vid ett kundmöte. Det här kan liknas med Shepherd 

(2005) som beskriver att personligt varumärkesbyggande handlar om att veta vad för kunskap 

och attribut som individen besitter, vidareutveckla kunskapen och attributen för att sticka ut på 

marknaden. Även Labrecque, Markos och Milne (2011) beskriver att det finns fördelar med ett 

personligt varumärke då vissa personlighetsdrag ofta leder till en lyckad affär. Även Aaker 

(2011) beskriver att genom ett starkt varumärke kan man skapa konkurrensfördelar eftersom ett 

företag kan besitta egenskaper likt en person, och en stark personlighet tenderar att bli 

ihågkommen och mer omtyckt. Det framgår av empirin att det är väldigt viktigt vilket första 

intryck kunden får, både i mötet öga mot öga men även digitalt. Fastighetsmäklarna kan själva 

styra över hur de framställer sig själva och därigenom kontrollera det första intrycket. Det här 

görs genom att använda sig av en bra fotograf som tar professionella bilder till de sociala 

medierna. 
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5.4 Val av marknadsföring samt kommunikationskanaler för det personliga varumärket 

Företagens mallar används flitigt av fastighetsmäklarna när de ska marknadsföra sina objekt 

och sig själva. Det kan liknas med Nolan (2014) som beskriver att om en individ är anställd på 

ett företag kan individen inte bara kommunicera sitt personliga varumärke hur som helst, utan 

måste ta hänsyn till företagets riktlinjer, annars kan det skada företagets varumärke. 

Respondenterna svarar att de håller en professionell ton både i mötet öga mot öga och i all 

annan kommunikation. Vissa företag vill styra över personalens klädsel för att kunna styra 

företagets varumärke, dock kan etablerad personal anse att de själva vet bättre vilken klädsel 

som passar bäst i olika sammanhang. De klär sig gärna mer personligt och mer nedtonat. En 

mer avslappnad klädsel kan användas för att ge ett mjukare intryck. Dock är det såklart viktigt 

att kläderna är hela och rena, då fastighetsmäklarna är representanter för företaget. Det här kan 

liknas med Davies och Chun (2012) som beskriver att de anställdas klädsel och utseende har en 

direkt påverkan på det företag som de är anställda på. De menar att hur de anställda ses från 

konsumenternas sida smittar av sig direkt på företagets varumärke. Individer som är anställda 

på ett företag förväntas uppträda så att deras beteende stämmer överens med företagets 

varumärke. Därmed blir de anställda som ambassadörer för företaget. Även Melin (1999) menar 

att det är viktigt att de anställda ska bete sig inom företagets ramar för att ha kontroll över hur 

företagets varumärke uppfattas utifrån.  

 

Samtliga respondenter tar stöd av företagets etablerade varumärke för att skapa trygghet för 

kunderna. De tar stöd av företagets varumärke genom att placera företagets logga på sina 

reklamutskick samt genom att trycka på företagets styrkor. Det kan liknas med Rollet et al. 

(2013) som beskriver att genom att dra nytta av ett redan starkt varumärke kan det öppna upp 

för nya kunder. Rollet et al. (2013) beskriver vidare att genom co-branding kan två företag dra 

nytta av varandra, i det här fallet fastighetsmäklarföretaget och fastighetsmäklarens personliga 

varumärke, tillsammans kan de stärka och utveckla de båda varumärkena. Genom att företaget 

har tagit fram mallar som fastighetsmäklarna använder sig av samt genom att placera företagets 

logga på tryckt marknadsföringsmaterial, förmedlas företagets varumärke inom kontrollerade 

ramverk. Det här gör att företagen och fastighetsmäklarna själva, till viss del, kan bestämma 

hur de ska bli sedda utifrån. Nandan (2005) menar att företag kan differentiera sig från liknande 

varor och tjänster genom brand identity, det vill säga hur företaget själva vill blir sedda av sin 

omgivning. Samtliga respondenter svarar att det är viktigt att ha sin egen personliga prägel på 

sin marknadsföring eftersom de inte vill bli en i mängden, där kommer deras personliga 
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varumärke in i bilden. Genom att välja hur de presenterar sig själva kan de styra hur det 

personliga varumärket uppfattas. Precis som Berry (2000) menar, är tjänster immateriella och 

därför spelar varumärket en större roll för kunden. Han menar vidare att starka varumärken är 

en hjälp för kunder då de kan minska den ekonomiska och sociala risken vid köpet av en tjänst. 

Han menar vidare att det råder stor konkurrens inom tjänstesektorn och varumärket blir därför 

extra viktigt för tjänster. Det här kan liknas med att fastighetsmäklarna bygger sitt personliga 

varumärke för att sticka ut. En av fastighetsmäklarna berättar att det vid ett kundmöte är 

företagets varumärke som tar mäklaren till kunden, sedan är det helt upp till den enskilde 

fastighetsmäklaren att sälja in sig själv. Fastighetsmäklaren måste därför vara medveten om 

sina styrkor. Det är upp till fastighetsmäklaren själv att marknadsföra sig som fastighetsmäklare 

för att göra sig synlig och på så sätt få in uppdrag. Fastighetsmäklarna måste marknadsföra sig 

själva då företagen inte gör det åt dem. En av respondenterna menar därför att 

fastighetsmäklaryrket kan liknas med egenföretagare, men trots det självständiga arbetet måste 

de förhålla sig till företagets varumärke. 

 

Majoriteten av respondenterna brukar använda digitala kanaler som exempelvis företagets egna 

Facebook-sida, Instagram-konto eller företagets egna hemsida för att kommunicera vissa objekt 

som de vill marknadsföra lite extra. Den här typen av marknadsföring gynnar både affären, 

företaget i stort samt den enskilde fastighetsmäklarens personliga varumärke. Likt det som 

Melin (1999) beskriver är det först på senare år som tjänsteföretag börjat förstå att det är 

personalen som är företagets främsta identitetsbärare. Det är ofta personalen som utgör de 

viktigaste länkarna i tjänstekedjan och därmed är det viktigt att samtliga medarbetare blir 

varumärkets ambassadörer. Kommunikationen från en individ, som är anställd på ett företag, 

speglar av sig direkt på företagets varumärke, och Nolan (2014) menar därför att det är viktigt 

att budskapen från individen och företaget i stort inte motsäger varandra då det kan skapa 

förvirring för mottagaren. Även Rollet et al. (2013) menar att det är viktigt att de båda 

varumärkena inte avviker alltför mycket från varandra då det kan skapa en negativ bild av 

varumärkena. 

 

Idag kan man göra sig synlig via digitala kanaler eftersom det är där många kunder befinner 

sig. Digitala kanaler blir en allt vanligare kommunikationskanal och är lättillgängligt då många 

har det i sina mobiltelefoner. Även Shepherd (2005) beskriver att internet och användandet av 

mobiltelefoner har ökat enormt på bara några år. Om fastighetsmäklaren inte själv gör sig synlig 

för kunder, riskerar de att stå utan uppdrag. Om fastighetsmäklaren arbetar mycket med 
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synlighet så är det alltid kunder som kommer ihåg dem när det är dags att sälja. 

Fastighetsmäklarna menar att det är skillnad på om kunderna ringer till företaget eller om 

kunderna ringer till dem personligen. Man har lyckats väldigt bra med sitt personliga varumärke 

om kunderna kontaktar dem personligen och inte företaget först. 

  



 

 40 

6. SLUTSATS 

Syftet med den här studien är att skapa förståelse för hur individer i företag med etablerade 

varumärken utvecklar sin professionella yrkesidentitet genom varumärkesbyggande samt 

genom val av kommunikationskanaler. Studiens slutsats sammanfattas och redovisas utifrån 

studiens forskningsfråga.  

 

• Hur utvecklar individer sin professionella yrkesidentitet? 

 

Studien visar att individer utvecklar sin professionella yrkesidentitet genom att framhäva sina 

personliga egenskaper med hjälp av sitt personliga varumärke.  

 

Individer som är anställda på ett företag med redan etablerat varumärke behöver till viss del 

även anpassa sig efter sin arbetsgivare. Den här typen av restriktioner behöver inte vara negativa 

utan de båda varumärkena kan istället dra nytta av varandra. Företaget kan dra nytta av 

individens personliga varumärke genom att individen knyter kundkontakter samt 

kommunicerar sitt personliga varumärke och det blir därmed en extra marknadsföringskanal 

för företaget. Om individen syns mycket så syns även företaget. Individen kan dra nytta av 

företagets etablerade varumärke genom att använda företagets breda kunddatabas, bidra med 

en igenkänningsfaktor genom företagets redan starka varumärke och därigenom förse kunderna 

med en trygghet.  

 

Det är mycket viktigt att bygga en relation till kunderna vilket görs genom synlighet i det 

området som individen är verksam i samt genom kundrekommendationer. Genom 

kundrekommendationer på rekommendationssidan Reco.se kan individer skapa förtroende 

samt autenticitet då många kunder idag söker information på internet inför köp av till exempel 

en tjänst. Individen kan genom sina kundrekommendationer förmedla en bild av vad kunderna 

kan förvänta sig om de anlitar individen. Genom att hålla sig synlig i det område som individen 

är verksam i kan individen få en mer personlig kontakt med kunderna och även skapa en 

igenkänningsfaktor. Om individen inte bygger relationer med kunderna, riskerar de att stå utan 

uppdrag. 

 

De bäst lämpade kanalerna för att kommunicera det egna personliga varumärket är sociala 

medier i form av Facebook och Instagram samt utskick genom direktreklam. De digitala 
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kommunikationskanalerna är ett effektivt sätt att nå ut till en bredare målgrupp till en nästan 

obefintlig kostnad. Fysiska utskick genom direktreklam är effektivt då det direkt når ut till 

kunden och bidrar med en igenkänningsfaktor. På utskicken kommuniceras företagets 

varumärke, individens personliga varumärke genom fotografi och kontaktuppgifter samt 

tidigare och kommande försäljningar.  

 

Vidare visar studien att det är av stor vikt hur företaget och individen presenteras och att det 

kan vara till stor fördel med visuellt tilltalande bilder med hjälp av bra fotografer samt bra 

styling. Genom de här bilderna förmedlas ett professionellt intryck som reflekteras på 

individens personliga varumärke. Presumtiva kunder kan se bilderna i olika kanaler och får på 

det sättet en uppfattning om individens kunskap och vad som kan förväntas - individen 

utvecklar den professionella yrkesidentiteten.  

 

Sammanfattningsvis har studien kommit fram till att individer utvecklar sin professionella 

yrkesidentitet genom att framhäva sina individuella egenskaper och därigenom bygga sitt 

personliga varumärke. Det personliga varumärkesbyggandet för individen behöver dock ske i 

enlighet med företagets varumärke för att inte skapa förvirring för kunderna. Val av 

kommunikationskanaler för det personliga varumärket är viktigt. Kommunikationen sker 

genom fysiska utskick samt genom sociala medier. Individen behöver även bygga relationer i 

det område som individen är verksam i, och det görs genom synlighet i området samt 

kundrekommendationer.  

 

Studiens slutsats illustreras genom modellen på nästa sida. 
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Figur 2: Hur individer utvecklar sin professionella yrkesidentitet, egen. 
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6.1 Avslutande diskussion 

Att bygga ett starkt varumärke har varit ett sätt för företag att skapa konkurrensfördelar sedan 

länge. I och med digitaliseringen, som skett under de senaste åren, har det medfört att 

varumärket har tagit en ny form, nämligen det personliga varumärket. Det vill säga ett 

varumärke precis som för ett företag fast mer knutet till en individ. Det personliga varumärket 

kan alltså ses som det tidigare varumärket fast i en ”ny förpackning”. I och med att de båda 

begreppen härstammar från samma ursprung går det därför att applicera teorier om personligt 

varumärkesbyggande på företag och teorier om varumärkesbyggande på individer. Om de 

digitala kanalerna inte hade utvecklats till det som de idag är, kanske varumärket hade tagit en 

annan skepnad. Om ”vanliga” människor inte hade haft möjligheten att göra sig synliga på det 

sättet som idag är möjligt i och med sociala medier, kanske det bara skulle vara kända personer 

som hade möjlighet att kommunicera sitt egna varumärke. Innan utvecklingen av de digitala 

kanalerna har kända personer varit synliga på exempelvis ”posters”, tidningar samt ”idolkort”. 

Numera är det mer lättillgängligt för alla att synas, och digitaliseringen har gjort det möjligt för 

vem som helst att ta del av rampljuset.  

 

I och med den här studien har vi fått en inblick i hur individer i ett företag med ett redan etablerat 

varumärke arbetar för att skapa sin professionella yrkesidentitet och vilka kanaler de använder 

sig av för att marknadsföra sig själva. Syftet med att utveckla en professionell yrkesidentitet är 

att det är ett effektivt konkurrensmedel som kan användas av personer i en konkurrensutsatt 

bransch för att synas i mängden. Det har varit intressant att undersöka det här eftersom det finns 

många individer som befinner sig i en liknande situation, och det är därför intressant att dra 

paralleller med andra yrken inom tjänstesektorn som arbetar med liknande förutsättningar. 

 

Studiens slutsats går till viss del att implementera till tjänstesektorn i övrigt. Det är många 

yrkesgrupper som arbetar på ett större företag men trots anställningen på företaget kan 

arbetstagarna ses som en enskild aktör, där aktören är helt beroende av att bygga ett eget starkt 

personligt varumärke för att göra sig synlig för presumtiva kunder och därmed klara sig på den 

konkurrensutsatta marknaden. Exempel på andra yrkesgrupper inom tjänstesektorn med samma 

problem är frisörer, nagelteknologer, massörer och personliga tränare. Personliga tränare kan 

exempelvis arbeta under ett större varumärke som exempelvis Friskis & Svettis och enbart få 

provisionsbaserad lön. De kan därför även ses som en enskild aktör trots anställningen på det 

större företaget med ett redan etablerat varumärke, då det är upp till dem själva att skaffa kunder 
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för att få en inkomst. Som personlig tränare konkurrerar du indirekt med dina kollegor precis 

som exempelvis fastighetsmäklare, frisörer och andra yrkesgrupper inom tjänstesektorn. Det är 

därför av vikt även för de här yrkesgrupperna att utveckla sin professionella yrkesidentitet 

genom att bygga ett starkt personligt varumärke för att kunna klara sig i respektive bransch. 

Eftersom det är fler yrkesgrupper inom tjänstesektorn som befinner sig i samma situation kan 

den här studien bidra till kunskap om hur den enskilda aktören kan utveckla sin professionella 

yrkesidentitet samt genom vilka kommunikationskanaler den ska kommuniceras. Dock skiljer 

sig ovan nämnda branscher från fastighetsmäklarbranschen eftersom i de övriga branscherna är 

kunderna mer regelbundet återkommande samt att det handlar om en mindre summa pengar. 

Vid köpet av en fastighetsmäklartjänst är det en betydligt högre summa pengar som det handlar 

om samt ett köp som görs mer sällan. Fastighetsmäklaryrket är väldigt speciellt och kan inte 

riktigt jämföras med någon annan bransch. De är även säljare åt två olika håll, dels för att sälja 

ett objekt från bostadsägaren (själva tjänsten) men dels för att sälja objektet till spekulanter 

(sälja objekt). De kan därför ses som en slags “tvåvägssäljare” där de säljer både en tjänst och 

en produkt. De stora olikheterna mellan yrkena i samband med att det i den här studien är de 

enskilda respondenternas svar som ligger till grund för slutsatsen, gör att studiens resultat inte 

går att generalisera. 

6.2 Förslag på framtida forskning 

Studiens slutsats visar hur individer utvecklar sin professionella yrkesidentitet samt genom 

vilka kommunikationskanaler. Trots att slutsatsen svarar på studiens forskningsfråga föreslås 

vidare forskning för att undersöka fenomenet på en mer omfattande geografisk nivå där olika 

stora städer i Sverige ställs mot varandra. Det här för att finna ett samband eller mönster mellan 

olika stora städer eller olika delar av Sverige. Kanske är det så att de arbetar på olika sätt 

beroende på i vilken stad som individen är verksam i. Det här kan med stor fördel undersökas 

genom en kombination av en kvalitativ samt kvantitativ undersökningsmetod för att få en 

bredare och djupare uppfattning. Eftersom personligt varumärke är ett relativt nytt begrepp samt 

att de sociala medierna är en ny kommunikationskanal skulle det vara intressant att göra en 

liknande studie igen om några år för att se vad som har utvecklats och förändrats inom det här 

området. Medier och tekniker är ständigt föränderliga och det skulle därför vara intressant att 

se hur varumärket tar form nästa gång och genom vilken eller vilka kommunikationskanaler 

det förmedlas. 
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Bilaga 1: Frågeguide 
 
Bakgrundsinformation: 

Basfakta: Namn (Vad är din yrkesroll?) 

Basfakta: Hur länge har du arbetat i branschen respektive i din roll? 

Basfakta: I vilka områden är du verksam? 

 

Konkurrens internt och externt: 

1.   Hur många yrkesverksamma fastighetsmäklare finns det på ditt kontor? 

→ Känner du att dina kollegor är dina konkurrenter i vissa fall? Ni delar ju på samma 

presumtiva konsumenter i samma område. 

(Generell fråga för att undersöka konkurrens och differentiering) 

 

Kommunikationskanaler och sociala medier: 

2. Vilka kommunikationskanaler använder du dig utav? Varför just dessa? 

→ Om du använder dig av sociala medier hur använder du det i så fall? 

(Kopplat till: Teori-Val av kommunikationskanaler) 

 

Exponering av personligt varumärke: 

3. Vilken kanal tycker du är den bästa kanalen att kommunicera ditt eget personliga varumärke 

för bäst räckvidd och respons? Varför? 

(Kopplat till: Teori-Val av kommunikationskanaler) 

 

4. Hur arbetar du för att differentiera dig från dina konkurrenter? 

→ Vad gör dig unik gentemot dina kollegor? 

→ Hur viktigt är det att marknadsföra det personliga varumärket? 

(Kopplat till: Teori-Personligt varumärkesbyggande) 

 

Val av marknadsföring samt kommunikationskanaler för det personliga varumärket: 

5. Hur förhåller du dig och ditt personliga varumärke till företaget som du arbetar på? 

(Kopplat till: Teori-Co-branding) 

→ Vad tror du marknadsföring via digitala kanaler får för effekt? 

(Kopplat till: Val av kommunikationskanaler) 

 
 



 

 

Bilaga 2: Mail till respondenter 
 

Hej, 

vi är två studenter från Södertörns Högskola som för nuvarande skriver vår Kandidatuppsats 

inom Företagsekonomi med inriktning marknadsföring. Vi har för avsikt att undersöka hur 

fastighetsmäklare bygger sitt egna personliga varumärke då det är en konkurrensutsatt marknad. 

Det vore av stort intresse att träffa er på en kortare intervju om cirka 30 minuter för att ställa 

några frågor angående hur ni arbetar med att bygga ert egna personliga varumärke som 

fastighetsmäklare. Intervjun kommer bland annat innefatta frågor om varumärkesbyggande 

samt kommunikationskanaler som fastighetsmäklaren använder sig av (dvs ingen hemlig 

företagsinformation utan vanliga frågor som en säljare kan ta del av vid ett intagsförsök). 

 

Vi vore mycket tacksamma om ni ville ställa upp och hjälpa oss med information till vår 

Kandidatuppsats. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning, 

Alexandra Zimmermann och Freja Ström 


