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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur och varför svenska fastighetsmäklare 
använder sociala medier som marknadsföringsverktyg. År 2014 uppgav åtta av 
tio mäklare inom den svenska mäklarbranschen att de använde sociala medier i 
sitt arbete (Mäklarvärlden 2014). Sociala medier har utvecklats till en etablerad 
marknadsföringskanal, varför författarna avsåg att ytterligare belysa hur och 
varför svenska fastighetsmäklare har anpassat sin marknadsföring efter sociala 
medier. Studien har haft en kvalitativ ansats, eftersom avsikten var att 
undersöka frågeställningen utifrån mäklares erfarenheter och kunskaper, vilket 
är svårt att undersöka utifrån en kvantitativ metod (Bryman & Bell 2013). 
Urvalet av respondenter baserades på dessa kunskaper och erfarenheter, 
eftersom dessa sedermera kunde användas för att beskriva hur frågeställningen 
kan betraktas (Gunnarsson 2007). Intervjuerna som ägt rum har i ett första 
steg kodats via en trestegsmetod, för att senare ha analyserats med hjälp av en 
innehållsanalys, vilket är en analysmetod som lämpar sig väl i och med det 
deskriptiva syftet (Gunnarsson 2007). Studien identifierar två viktiga motiv till 
varför svenska mäklare använder sig av marknadsföring via sociala medier, 
vilka är spridningsmöjligheter samt utbredning av det personliga varumärket. 
Sedermera föreslår studien att sättet för hur mäklarna försöker åstadkomma 
dessa två förfaranden är genom att framstå som antingen professionell, 
passionerad, personlig alternativt en kombination av de tre.  
 

Nyckelord: Marknadsföring, sociala medier, spridningsmöjligheter, personligt 
varumärke 
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Abstract 

The aim of this study was to examine how and why realtors on the Swedish 
real estate market use social media marketing. In 2014, eight out of ten 
Swedish realtors were using social media in their profession (Mäklarvärlden 
2014). Social media has grown to become an established marketing tool, why 
the intention of the authors behind this paper was to further investigate how 
and why Swedish realtors has adapted their marketing mix towards social 
media. Since the area of subject was examined through the experience and 
knowledge of individual realtors, a qualitative approach is to prefer rather than 
a quantitative approach (Bryman & Bell 2013). The selection of respondents 
was based on these experiences and knowledges, as these could be used later 
on to describe how the area of subject can be perceived (Gunnarsson 2007). 
The interviews that was part of the study was first coded in a threestep 
method and second analyzed using a descriptive analyze model, which is a 
suitable method for descriptive examinations (Gunnarsson 2007). The study 
identifies two major descriptive motives why Swedish realtors uses social 
media marketing, that is word of mouth along with personal branding. The 
study suggests that the realtors aims to accomplish these motives by appearing 
as either professional, passionate, personal alternatively a combination of the 
three. 
 

Keywords: Marketing, social media, word of mouth, personal branding 
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1.   Inledning  

1.1.  Bakgrund  

I början av 2000-talet myntade O’Reilly (2005) begreppet Web 2.0, som bland 
annat innebär att sociala medier som Facebook, Instagram och LinkedIn 
används som ett verktyg för att utvidga verksamheter och kontaktnät via 
interaktion på individnivå. Sociala medier definieras av Kaplan och Haenlein 
(2010) som internetbaserade applikationer som bygger på grunderna av Web 
2.0, och som möjliggör tillkomst och utbyte av användargenererat innehåll. 
Fortsättningsvis delar Constantinides och Fountain (2007) in Web 2.0 i olika 
kategorier som består av bloggar, sociala nätverk, forum, och virtuella 
samhällen. Vanligtvis åtskiljs inte typer av sociala medier eftersom alla kanaler 
inom området kännetecknas av möjligheten att på en ny nivå kunna vara 
engagerad i sociala interaktioner. Däremot differentieras de enligt sociala 
nätverk (Facebook), sociala bokmärken (Digg), videodelning (Youtube), 
fotodelning (Flickr), professionella nätverk (LinkedIn), användarforum, 
bloggar och mikrobloggar (Twitter) (Fischer & Reuber 2011).   

 

Under 2000-talet accelererade utvecklingen av sociala medier där Statens 
Medieråd (2016) beskriver hur dessa har kommit att bli en allt viktigare del av 
svenskarnas liv. Myndigheten menar även att användandet av sådana sociala 
plattformar innebär att vi både konsumerar och producerar mer information. 
Framväxten av sociala medier har resulterat i att företagens möjlighet till 
samverkan med kunder och klienter har ökat signifikant på senare år 
(Tsimonis & Dimitriadis 2013). Web 2.0 och sociala medier ger alltså en 
möjlighet för företag att interagera med sina kunder på ett personligt sätt samt 
komma underfund med kundernas behov och åsikter, vilket också ger företag 
en starkare närvaro på marknaden. Företag har därför börjat använda sociala 
medier som en del i sin marknadsföringsstrategi och som en 
varumärkesbyggande aktivitet. Tsimonis och Dimitriadis (2013) menar utifrån 
sin studie att de faktorerna som var drivande till att företag började involvera 
sig i sociala medier är att sociala medier är en trend som snabbt växer och blir 
alltmer populär. Vidare menar Moore et al. (2015) att konsumenter i allt större 
utsträckning vänder sig till sociala medier för att hämta information om såväl 
företag som framtida tilltänkta investeringar och köp. Enligt Schaupp och 
Bélanger (2014) efterfrågar kunderna att företagen ska vara etablerade och 
aktiva på sociala medier, vilket är en bidragande faktor till att företag nyttjar 
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sociala medier. Vad gäller fastighetsmäklare i Sverige visar siffror från 
Mäklarvärlden (2014) att åtta av tio mäklare använder sociala medier som ett 
arbetsverktyg samt fyra av tio mäklare använder sociala medier som ett steg i 
att marknadsföra sig själva. Slutligen beskriver Nordkvist (u.å.) begreppet 
social selling, som innebär att säljare identifierar och frambringar kontakter 
med klienter genom sociala medier.  
 

1.2.  Problemformulering  

Det finns ett kunskapsgap gällande hur och varför till viss del tjänstesektorn, 
men framförallt mäklarbranschen använder sig av digital marknadsföring och 
social selling. Zhang och Lin (2016) beskriver hur marknadskommunikation 
under de senaste årtiondena har ändrat riktning mot att alltmer utgöras av 
tvåvägsdialog mellan säljare och köpare. Fenomenet är något som de flesta 
med ett Facebook- eller Instagramkonto säkerligen känner igen sig i, då 
användare på sådana medieplattformar inte behöver leta särskilt länge för att 
klicka fram en bostadsannons. Här menar vi att det är av intresse att ta reda på 
vilka möjliga strategier som svenska fastighetsmäklare använder sig av för att 
marknadsföra via sociala medier. Vidare ser vi också att det finns anledning att 
undersöka vilket som är det primära syftet för fastighetsmäklare när de 
marknadsför via sociala medier. Med detta menas huruvida fokus ligger på 
marknadsföring av mäklarna som individer eller om det istället ligger på att 
marknadsföra specifika objekt. 
 

De sociala mediernas ökade betydelse och inflytande på det svenska samhället 
som lyfts fram av Statens Medieråd (2016), innebär att dessa har kommit att bli 
en allt viktigare plattform för den hårt konkurrensutsatta mäklarbranschen. 
Samtidigt beskriver myndigheten också hur den svenska befolkningens 
åldersstruktur kraftigt reflekteras i användandet av sociala medier. Nära 95 
procent i åldrarna 16–25 år är aktiva på sociala plattformar, medan 
motsvarande siffra i åldrarna 66–75 år endast uppgår till 38 procent (Statens 
Medieråd 2016). Siffror visar att generation X (35–44 år) har accepterat den 
tekniska utvecklingen och utgör idag en av de större grupperna som går med i 
någon social plattform (Kaplan & Haenlein 2010). I Sverige använder mer än 
35 procent av befolkningen sociala medier på daglig basis och även 79 procent 
av dessa anser att deras köp påverkas av tidigare kommentarer och recensioner 
(Leigert 2014). Här saknas dock kunskap kring hur de svenska mäklarna 
arbetar för att säkerställa att potentiella spekulanter inte blir bortglömda eller 
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förbisedda, beaktande faktumet att det fortfarande finns en stor del av 
Sveriges befolkning som ännu inte är aktiva på sociala medier.  
 

Zhang och Lin (2016) menar att sociala medier möjliggör för användare att 
upprätta, vidhålla och utveckla relationer som genererar försäljningsintäkter 
samtidigt som den underlättar i arbetet att skapa och stärka lojalitet samt 
nöjdhet från kunderna. Aspekten är värd att undersöka ytterligare, för att på så 
sätt identifiera samt dokumentera vilket förhållningssätt som de svenska 
fastighetsmäklarna har gentemot att arbeta på sociala medier. Trots att sociala 
medier, och framför allt marknadsföring via sociala medier, är ett relativt nytt 
koncept menar Jantsch (2010) att det bör betraktas som en naturlig del av 
dagens marknadsföringsprocesser. Vidare hänvisar Stelzner (2016) till en 
undersökning som säger att 90 procent av alla bolag anser att sociala medier är 
en viktig faktor i deras verksamheter och 81 procent har börjat integrera 
marknadsföring via sociala medier i sin marknadsföringsstrategi. Antalet 
företag som känner sig bekväma med att konsumenterna har fått en större roll 
är dock i minoritet, eftersom att företagens möjlighet att bestämma vilken 
information som ska finnas om dem på internet begränsas (Kaplan & 
Haenlein 2010). 
 

Forskning antyder alltså att sociala medier kan användas som verktyg i 
processen att skapa mervärde, både för den enskilda mäklaren i form av ökade 
försäljningsintäkter, men även för klienter i form av vad som kan tolkas som 
närhet och trygghet till mäklaren. Vidare är det inte bara att skapa en sida på 
sociala medier, vikten ligger inte i att finnas på dem utan i hur de används 
(Leigert 2014). Sidorna för varumärkena kräver ett aktivt användande för att 
engagera kunderna i vad som publiceras. Vanligt är att företag anordnar olika 
tävlingar eller bygger upp inför lansering av nya produkter för att öka 
spänningen och göra produkterna eftertraktade. Förutom de större eventen så 
använder många företag sina sociala kanaler till att ha en vardaglig 
konversation med sina kunder, genom att publicera små meddelande 
exempelvis ”God morgon” och ”Ha en trevlig vecka” eller genom att bara svara på 
kommentarerna från kunderna (Tsimonis & Dimitriadis 2013). Här poängterar 
Kumar et al. (2016) vikten av att näringsidkare är underförstådda med att 
effekterna av marknadsföring som riktas via sociala medier varierar över olika 
typer av klientgrupper. Det är alltså viktigt att fastighetsmäklare förstår att den 
digitala marknadsföringen via sociala medier ger olika resultat beroende vem 
den träffar. Beaktande vad som nyligen nämnts möjliggör en vidare diskussion 
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i huruvida digital marknadsföring och social selling potentiellt sett skulle kunna 
utgöra en risk för dagens mäklare. Faktumet att en relativt stor andel av 
köpkraften inte i någon vidare utsträckning är representerad på sociala medier 
kan innebära ett vågstycke som mäklarna behöver beakta för att säkerställa att 
potentiella klienter inte glöms bort.   
 

1.3.  Syfte 

Avsikten med studien är att beskriva hur och varför svenska fastighetsmäklare 
använder sociala medier som marknadsföringsverktyg.  
 

1.4.  Avgränsningar 

Arbetet har utgått ifrån ett fastighetsmäklarperspektiv, där fokus har legat på 
att dokumentera mäklarnas tänkesätt och arbetsgång gällande ämnet. Hänsyn 
har ej tagits till hur klienter ser på, eller upplever ämnet. Insatsen riktades 
istället mot mäklare som är verksamma inom den svenska fastighetsmarknaden 
med syfte att öka kunskapen och förståelsen kring svenska fastighetsmäklares 
syn på digital marknadsföring via sociala medier.  
 

1.5.  Disposition 

Studien är uppdelad i fem kapitel bestående av en inledning, teoretisk 
utgångspunkt, metod, analys, och till sist en slutsats. Analyskapitlet är 
sammanvävt med studiens empiri i en strävan att undvika upprepningar och 
därigenom förhoppningsvis bli en mer intressant studie att ta del av.   
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2.  Teoretiska utgångspunkter  

2.1.  Web 2.0 

Sedan begreppet myntades av O’Reilly (2005) har Web 2.0 kommit att 
användas i allt större utsträckning. Theckeray et al. (2008) beskriver hur 
internet dessförinnan bestod utav vanliga webbsidor, vad som också ofta 
refereras till som Web 1.0. Sedermera redogörs för skillnaderna mellan Web 
1.0 och Web 2.0, där den senare utgörs av tvåvägskommunikation som 
innefattar delning, samarbete och inbegripande av användargenererat innehåll 
mellan parterna. Här beskrivs också hur användare av sociala medier via Web 
2.0 ges möjligheten att distribuera och producera information. 
Informationsdelningen kan te sig i olika former, men vanligt förekommande är 
delgivning av texter, bilder eller videos (Theckeray et al. 2008). Även Guo 
(2012) menar att de verktyg som innefattas av Web 2.0 underlättar för 
användare att göra reklam för och marknadsföra produkter och tjänster på 
sociala medier. Resultaten från Theckeray et al. (2008) och Guo (2012) 
möjliggör att urskilja ett mönster som dels pekar på att Web 2.0 har underlättat 
för företag inom tjänstesektorn att kommunicera med sina klienter och dels att 
dessa plattformar möjliggör en mer smidig marknadsföringsprocess. Theckeray 
et al. (2008) menar att det finns flera bakomliggande faktorer som utgör 
potentialen för sociala medier inom Web 2.0. Bland annat pekar de på att 
sådana medier tillåter marknadsförare att engagera sina klienter i den kreativa 
processen. Med detta åsyftas att klienterna blir aktiva deltagare istället för 
passiva mottagare i promotionsstrategin.  
 

2.1.1.  Sociala medier 

Martinez och Sandberg (2017) menar att sociala medier typiskt ansetts vara 
forum för social interaktion, men att dessa numera har utvecklats till 
affärsmässiga bolag vars syfte är att alstra inkomster utifrån det 
användargenererade innehållet. Fortsättningsvis menar Zhang och Lin (2015) 
att sociala medier har utökats från att vara en statisk webbplattform till att idag 
utgöra dynamiska och interaktiva forum med stor inverkan på både företag 
och konsumenter.  
 

Med över en miljard registrerade användare beskriver Moore et al. (2015) hur 
somliga refererar till Facebook som världens tredje folkrikaste nation. 
Internetstiftelsen i Sverige [IIS] (2017) skriver i sin rapport Svenskarna och 
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internet att nära var fjärde svensk finns på Facebook, vilket gör det till den mest 
populära sociala medieplattformen i landet. Även Tsimonis och Dimitriadis 
(2013) menar att Facebook är den mest använda plattformen. Fortsättningsvis 
visar Stelzner (2016) att Facebook inte bara är den plattformen som används 
mest utan är överlägset den viktigaste av dessa följt av LinkedIn. Stelzner 
(2016) visar också på att förutom Facebook (93%) är kanalerna som främst 
används för marknadsföring Twitter (76%), LinkedIn (67%), Youtube (53%), 
Google+ (49%), Instagram (44%) och Pinterest (40%).  
 

Moore et al. (2015) beskriver att de individer som i störst utsträckning är 
aktiva på sociala medier är de som har tillgång till en mobiltelefon eller bärbar 
dator. Vidare förväntas konsumenternas adoption av sociala medier öka de 
kommande åren. Trots att andelen av de svenska internetanvändarna som 
fanns på sociala medier år 2017 nådde 80 procent, beskriver även IIS (2017) 
att antalet aktiva medlemmar i Sverige väntas öka i framtiden. Rapporten 
avslutas med att konstatera att det finns väsentliga variationer gällande aktivitet 
på sociala medier när hänsyn tas till variabler som ålder och kön. Även Moore 
et al. (2015) konstaterar att konsumenternas anpassning gentemot sociala 
medier väntas fortsätta öka. Theckeray et al. (2008) menar att promotionen 
som sker via sociala medier har möjlighet att öka proportionerligt i förhållande 
till den ökade användningen bland befolkningen. Här verkar forskningen enig i 
att digital marknadsföring via sociala medier fortsatt kommer expandera.  
 

2.2.  Marknadsföring via sociala medier 

Många forskare är överens om att det finns många fördelar med att använda 
sociala medier ur ett företagsperspektiv. Agnihotri et al. (2012) menar att om 
sociala medier nyttjas på ett affärsmässigt korrekt sätt när de används i 
aktiviteter som ökar köparens förtroende, så leder det i sin tur till stärkta 
relationer med klienterna och expanderade nätverk. Vidare beskriver Tsimonis 
och Dimitriadis (2014) att ett av de starkaste och viktigaste argumenten är att 
sociala medier ger en ny nivå av engagemang med företagets följare eftersom 
sociala medier är en kommunikationskanal mellan parterna som är tillgänglig 
24 timmar om dygnet. Kommunikation via sociala medier stärker relationen 
med kunderna på ett personligt vis, då företagen kan utforma meddelanden 
utifrån varje enskild kund, vilket även underlättar för kunder att lämna 
feedback (Theckeray et al. 2008).  
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Moncrief (2017) hävdar att på senare tid har användningsområdet för sociala 
medier expanderat från att primärt vara ett nätverk för konsumenter till att 
numera även inkludera säljavdelningar. Medierna används alltså som ett 
verktyg i säljprocessen i form av marknadsföringsinsatser såsom aktiviteter 
innan köptillfället exempelvis meddelanden på sociala medier som är 
kombinerade med något som för kunderna upplevs som roligt och spännande 
(Moncrief 2017; Schaupp & Bélanger 2014; Tsimonis & Dimitriadis 2014). På 
så sätt kan företag enkelt främja användandet av olika produkter och tjänster 
utan att det upplevs som ett störande moment för kunderna (Tsimonis & 
Dimitriadis 2014). Kumar et al. (2016) förklarar trendutvecklingen på senare 
tid, där företagens ackumulerade kostnader för marknadsföring genom sociala 
medier ökade motsvarande 56 procent mellan åren 2013 och 2014. Samtidigt 
inbringar sociala medier lägre marknadsföringskostnader då de finansiella 
kostnaderna är jämförelsevis minimala kontra traditionella 
marknadsföringsmetoder (Theckeray et al. 2008).  
 

För att påvisa beredskap samt bibehålla en attraktivitet hos klienter kan säljare 
på det individuella planet utforma en personlig plattform på diverse sociala 
medieplattformar i form av exempelvis en Facebooksida, Instagram- eller 
LinkedIn-profil (Agnihotri et al. 2012). Vidare beskrivs hur dessa med fördel 
kan användas av säljare som ett verktyg för att ge uttryck för åsikter och föra 
diskussioner, men även synliggöra fullgjorda utbildningar, erhållna 
ackrediteringar eller utmärkelser för väl utfört arbete. Genom att locka klienter 
till sina egna profiler på sociala nätverk kan säljare skapa värdefulla kontakter. 
LinkedIn och Facebook är exempel där säljare kan erhålla rekommendationer 
som kan fungera som ett effektivt verktyg i att förbättra omdömen och 
trovärdighet (Agnihotri et al. 2012).  
 

2.3.  Social selling 

Preissl (2003) benämner tidningsannonser och skyltning på mäklarkontoren 
som de traditionella sätten att attrahera klienter i mäklarbranschen, men att 
vederbörande metoder har begränsningar avseende i vilken utsträckning de når 
ut till alla potentiella klienter. Här blir begreppet social selling relevant, som 
har beskrivits som att säljare identifierar och knyter kontakter med klienter via 
sociala medier (Nordkvist u.å.) Vidare redogör Moncrief (2017) för att social 
selling är en växande säljteknik, främst inom affärer som sker på individnivå. 
Preissl (2003) beskriver hur utvecklingen av sociala medier har underlättat för 
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dagens säljare att tillgängliggöra större mängder information till en större 
mängd spekulanter.  
 

Undersökningar visar att social selling blir allt vanligare och en 
sammanställning som gjorts på de 100 företag som säljer mest via 
direktförsäljning visar att majoriteten av dessa använder sociala medier för att 
attrahera klienter och framtida prospekt (Moore et al.  2015). I och med 
utvecklingen av social selling har maktbalansen i affärssituationer förskjutits 
från säljaren, till att istället gagna köparen (Moncrief 2017). Fenomenet 
förklaras genom att sociala medieplattformar har ökat köparnas medvetenhet 
och kritiska tänkande, där de via Web 2.0 medier enkelt kan jämföra priser och 
utbud utan vidare samröre med säljare. Även Rapp och Panagopoulos (2017) 
beskriver maktskiftet mellan säljare och köpare och menar att kundrelationer i 
det moderna samhället skapas genom samverkan och engagemang mellan 
parterna. Fortsättningsvis redogör Agnihotri et al. (2012) för att nära 50 
procent av alla köpare anser att sociala medier utgör en allt viktigare roll i 
köpprocessen, samtidigt som nio procent av säljarna uppgav att de hade 
sociala medier som ett fokusområde i tjänsten. 
 

Det stigande antalet potentiella klienter som använder sociala medier menar 
Lassk et al. (2012) har resulterat i att personer med säljyrken använder dessa 
som verktyg i allt större utsträckning för att på så sätt kommunicera med 
klienter och skapa förutsättningar för framtida affärer. Vidare redogörs för 
diverse tillvägagångssätt som personer inom säljyrken kan anamma för att bli 
mer effektiva, bland annat att upprätta förtroende, systematiskt söka efter 
potentiella affärer, samarbeta med andra säljare och tillhandahålla 
kundomdömen.  
 

2.4.  Utmaningar och risker med sociala medier 

Schaupp och Bélanger (2014) menar att den utsträckning som företag 
använder sociala medier till stor del grundar sig i vilken teknisk kunskap som 
företaget besitter. Agnihotri et al. (2012) diskuterar kring säljares adoption av 
sociala medier som säljverktyg, där författarna menar att säljare generellt har 
varit långsamma i att anamma denna nya teknik, vilket sägs bero på tekniskt 
relaterade utmaningar. 
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Ett annat dilemma som dagens säljare sägs stå inför är huruvida de besitter 
den strategiska förmågan att kunna identifiera och skapa värde hos klienterna 
(Agnihotri et al. 2012). Tröttheten på reklam som går att uppfatta hos 
konsumenterna utgör en utmaning för företagen (Leigert 2014). En 
utmärkande trend visar att alltfler konsumenter väljer bort reklam när 
möjligheten finns, alternativt eftersträvar reklam på sina egna villkor. 
Företagen behöver göra avvägningar för att inte riskera att budskap upplevs 
som en inskränkning i konsumenternas privata sfär på de sociala medierna 
(Leigert 2014).   
 

På sociala medier ställs företagen även inför risken att kunder skriver negativa 
kommentarer och omdömen innehållandes kritik, vilket också är en risk som 
berör företag som inte är aktiva på sociala medier (Leigert 2014). Majoriteten 
av allt innehåll som publiceras på sociala medier genereras av konsumenterna 
själva, vilket resulterar i eventuella svårigheter att urskilja vad som är verkligt, 
vad som är påhittat och vad som är reklam på sociala medier (Constantinides 
& Fountain 2007). Användargenererat innehåll innebär också en risk i form av 
att vem som helst kan utnämna sig själv till expert inom ett område, vilket kan 
påverka andras inställningar utan någon saklig grund (Constantinides & 
Fountain 2007). Sociala medier består alltså inte endast av möjligheter för ett 
företag, det innebär också att kundernas köpbeteende påverkas av vad andra 
kunder publicerar på sociala medier, vilket är en komponent på internet som 
står helt bortom företagens kontroll (Constantinides & Fountain 2007).  
 

2.5.  Personal branding 

Fenomenet personal branding introducerades av Peters (1997) som beskriver 
det som att var och en av oss är VD över sig själv, det vill säga en process 
bestående av individer och deras karriärer som bildar ett varumärke. Generellt 
sett innebär det att personal branding uppmuntrar till att omvandla sig själv till 
en produkt (Lair et al. 2005). Enligt Peters (1997) har alla makten över sitt eget 
varumärke och det är individens ansvar att vara sin egen marknadsförare, 
vilket har underlättats av olika verktyg på internet. De sociala mediernas 
väsentliga användarökning har resulterat i att det blivit allt viktigare att skapa 
personlig medvetenhet, upprätta trovärdighet och driva differentiering på 
personlig nivå inom dessa plattformar (Vitberg 2010). Personligt 
varumärkesvärde består av ett immateriellt värde som individuella personer 
inbringar till ett företag genom sin förmåga att influera andra med sin expertis 
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och rykte samt de kundrelationer som skapats (Vitberg 2010). När det finns 
väl utformade strategier kan hantering av sociala medier hjälpa till att utöka 
kundernas medvetenhet samt öka lojaliteten till varumärket (Karaduman 
2013). 
 

Haig (2018) beskriver hur personal branding ofta länkas samman med sociala 
medier, men understryker att alla tillvägagångssätt till interaktion är en 
möjlighet att stärka sitt personliga varumärke, vare sig det handlar om fysiska 
möten, samtal via telefon eller konversationer via mail. Oprofessionellt eller 
respektlöst bemötande gentemot kunder via nämnda kommunikationskanaler 
är ett beteende som riskerar att påverka det personliga varumärket i negativ 
mening (Haig 2018), där varumärkesvärdet hotas och klienter söker sig till 
andra varumärken (Labrecque et al. 2010). Rangarajan et al. (2017) lyfter fram 
olika tillvägagångssätt för att framstå som professionell via sociala medier. Här 
nämns bland annat att individer kan lyfta fram olika utmärkelser som erhållits 
men även deltagande i diverse forum tack vare utförda prestationer inom 
ramen för yrkesrollen. Den som önskar förmedla en bild av professionalism 
bör även understryka kvalitén som klienter får genom att arbeta med den. En 
annan aspekt som kan påverka strategierna för det personliga varumärket 
negativt är innehållskontroll som bestämts av företaget (Karaduman 2013). 
 

Ett av de viktigaste verktygen när det kommer till att marknadsföra personliga 
varumärken på internet är sociala medier, vilka även kan användas för knyta 
kontakter med branschkollegor, skapa relationer och dela information som 
anspelar på det personliga varumärket (Haig 2018). Vidare beskrivs det 
personliga ansvar som föreligger varje individ att identifiera vilken eller vilka 
sociala medier som lämpar sig bäst för att sprida det personliga varumärket 
online, där exempelvis Facebook tillhandahåller en av de bästa plattformarna 
för att framstå som seriös och talangfull. Haig (2018) poängterar att var och en 
som menar att etablera ett personligt varumärke via sociala medier bör vara 
medveten om hur de framstår genom inläggen som publiceras. Inläggen kräver 
noggrann eftertanke och övervägning, i och med att de sedermera utgör 
grunden för hur avsändaren uppfattas och bedöms. Resonemanget motiveras 
genom att ett välarbetat personligt varumärke dels möjliggör för individer att 
gagna sig nya anställningar och dels erhålla ett väl ansenligt rykte utanför 
arbetsplatsen (Haig 2018). Processen att skapa ett starkt personligt varumärke 
kräver att individer rannsakar sig själva, vilket kan göras med hjälp av feedback 
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från familj, vänner och bekanta för att identifiera styrkor, svagheter och 
utvecklingsmöjligheter.  
 

En framgångsrik utformning av det personliga varumärket innebär dels att 
kompetens framhävs, men också när långsiktiga relationer kan genereras 
(Rangarajan et al. 2017). Samtidigt kan det finnas fördelar i att vara personlig i 
sitt personliga varumärke, exempelvis genom transparens gällande eventuella 
med- och motgångar som uppstår inom ramen för varumärket. Det bör även 
vara möjligt att mäta, utvärdera och anpassa det personliga varumärket över 
tid. Ett exempel där det kan vara essentiellt är för en säljare som tappar 
recensioner eller följare på sociala medier, på så sätt går det att försöka spåra 
huruvida källan till problemet finns i det personliga varumärket (Rangarajan et 
al. 2017).  
 

2.6.  Word of mouth  

Word of  mouth innebär att kunder sprider vidare information (Theckeray et 
al. 2008) som bildar informativ kommunikation gällande utvärderingar av 
varor och tjänster mellan privata aktörer (Anderson 1998). Undersökningar 
visar på att 92 procent av konsumenterna globalt sett anammat 
rekommendationer som de fått från vänner och familj (Lee et al. 2015) vilket 
tyder på att word of mouth är av stor betydelse. Word of mouth återfinns i 
både positiv och negativ bemärkelse, där positiv word of mouth är trevliga, 
levande eller originella upplevelser samt rekommendationer till andra. Negativ 
word of mouth å andra sidan innebär otrevliga upplevelser, klagomål i privata 
sammanhang och rykten (Anderson 1998).   
 

Theckeray et al. (2008) menar att sociala medier genererar word of mouth och 
enligt Tsimonis och Dimitriadis (2013) kan word of mouth beskrivas som en 
viral effekt i form av ”gillningar”, ”kommentarer” och ”delningar”. Hennig-
Thurau et al. (2004) benämner fenomenet som elektronisk word of mouth 
[eWOM], vilket förklaras som alla positiva eller negativa uttalanden gjorda av 
potentiella, faktiska eller tidigare kunder om en produkt eller företag, som är 
tillgängliga till en mängd människor och institutioner via internet.  
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På grund av den ökade internetanvändningen och att användarna av sociala 
medier delar information via de sociala kanalerna finns en oöverträfflig 
tillgänglighet av information om produkter och tjänster för andra användare 
att ta del av på internet (Teng et al. 2014). Vidare menar Tsimonis och 
Dimitriadis (2013) på att den virala effekten medför att kännedomen om 
varumärket sprids och möjliggör att konsumenter pratar om varumärket i 
större utsträckning, något som traditionella marknadsföringsmetoder inte kan 
uppnå. Det ger företagen en möjlighet att visa upp sitt varumärke genom 
sociala medier samt möjligheten att arbeta med sin varumärkesstrategi 
(Tsimonis & Dimitriadis 2013; Theckeray et al. 2008). Vidare erbjuder många 
sociala kanaler verktyg som ger företagen möjligheten att avgränsa och nå ut 
till specifika demografiska grupper. På så sätt kan företagen rikta sin 
marknadsföring till rätt målgrupp och samtidigt synas i större kundkretsar 
(Tsimonis & Dimitriadis 2013). 
 

2.7.  Customer Relationship Management [CRM] 

CRM förklaras av Paliouras och Siakas (2017) som en process som 
näringsidkare använder sig av för att förbättra och underhålla affärsmässiga 
relationer med sina kunder. Tekniska instrument och utformning av strategier 
via sådana instrument kan hjälpa företag att bearbeta data över hela 
kundlivscykeln. Näringsidkaren hoppas på så sätt förvärva nya- samt bibehålla 
befintliga kunder, även om huvudsyftet med CRM är att stärka kundlojaliteten 
för att öka lönsamheten (Paliouras & Siakas 2017). I takt med utvecklingen av 
sociala medier har ett nytt begrepp inom CRM myntats, social CRM. Social 
CRM är en förlängning av traditionell CRM som syftar till att skapa och 
underhålla förtroende gentemot kunder för att på så sätt bygga relationer i ett 
allt mer tjänsteorienterat näringsliv. Här möjliggör sociala medier för snabb 
och effektiv interaktion med ett större antal kunder jämfört med tidigare 
metoder (Rapp & Panagopoulos 2017). Erevelles och Fukawa (2013) menar att 
tillit mellan säljare och klienter är en essentiell byggsten inom köpprocessen 
eftersom att den är en känsla som väcker begär att köpa samtidigt som tillit 
även skapar nöjdhet hos klienten. Vidare beskrivs hur relationsskapande i 
köpprocessen kan utgöras av att parterna identifierar positiva egenskaper hos 
varandra, som i sin tur bidrar till ökad tillit hos köparen. Tilliten blir särskilt 
påtagligt i de fall där relationen varar under en längre period (Erevelles och 
Fukawa 2013). 
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De sociala mediernas utveckling och utbredning har förändrat sättet för hur 
interaktion sker mellan köpare och säljare (Rapp & Panagopoulos 2017). I allt 
större utsträckning använder säljare sociala medier för att marknadsföra sina 
varumärken och tjänster, men också för att kommunicera bättre med kunderna 
(Paliouras & Siakas 2017). Vidare beskriver Rapp och Panagopoulos (2017) 
hur fenomenet inte går att generalisera hos den äldre generationen säljare, då 
de menar att dessa individer är mer skeptisk gentemot ny teknologi. Istället är 
det framförallt den yngre generationen som återspeglar utvecklingen, där både 
köpare och säljare efterfrågar en snabb och utbredd adoption av sociala 
medier. 
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3.  Metod 

3.1.  Kvalitativ metod  

Avsikten med studien Sociala medier som marknadsföringsverktyg - Ur 
fastighetsmäklarens perspektiv var att beskriva hur och varför svenska 
fastighetsmäklare använder sig av sociala medier som en 
markandsföringskanal. För att besvara dessa frågeställningar på ett så 
fördelaktigt vis som möjligt användes kvalitativ metod genom 
semistrukturerade intervjuer både genom telefon men även via fysiska möten. 
En kvalitativ studie samlar in datamaterial i form av ord, där syftet skildras 
genom enskilda individers tolkningar och upplevelser av ämnet, vilket innebär 
att det föreligger ett samband mellan individ och kontext (Bryman & Bell 
2013). I studien som genomförts har sambandet inneburit att syftet har tolkats 
utifrån de tillfrågade mäklarnas kunskaper och erfarenheter. I kontrast till en 
kvantitativ studie baseras en kvalitativ studie utifrån respondentens perspektiv 
snarare än forskarens perspektiv. Kontrasten innebär att de svar som 
tillkommer genom en kvalitativ studie fokuseras kring vad respondenterna 
anser vara viktigt och betydelsefullt (Bryman & Bell 2013), vilket ytterligare 
bekräftar lämpligheten av en kvalitativ ansats för vår studie. Även Repstad 
(2007) beskriver hur kvalitativa intervjuer syftar till att generera information 
baserad på respondenternas kännedom kring det berörda ämnet, vilket 
författarna upplever har ägt rum under de intervjuer som har genomförts i den 
aktuella studien.  
 

3.1.1.  Semistrukturerade intervjuer 

Vid genomförandet av en kvalitativ undersökning finns diverse olika typer av 
intervjuer att använda. Författarna har tagit del av tidigare forskning associerad 
till ämnet, men hade ändock för avsikt att lämna utrymme för ytterligare 
tolkning. För att skapa tolkningsutrymme och därmed uppnå avsikten med 
studien användes en semistrukturerad intervjuform. Bryman och Bell (2013) 
förklarar tillvägagångssättet som att intervjuaren använder sig av en lista av 
relativt specifika teman som intervjun är tänkt att innehålla, där respondenten 
är fri att svara på frågorna som ställs på ett sätt som den själv behagar. En mer 
ingående beskrivning kring upplägget av intervjuerna presenteras längre fram 
under rubriken 3.3 Intervjuguide.  
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Fortsättningsvis beskriver Bryman och Bell (2013) att frågorna som ställs 
under intervjuerna inte nödvändigtvis behöver komma i den kronologiska 
ordning som är skriven i intervjuguiden. Vid de intervjuer som genomförts av 
författarna har få avvikelser gjorts från ordningen i intervjuguiden, vilket 
motiveras av att författarna eftersträvade ett likvärdigt upplägg på samtliga 
intervjuer. Vid semistrukturerade intervjuer är intervjuaren fri att ställa frågor 
som inte finns i intervjuguiden men som ändå kan knytas an till ämnet eller 
något som respondenten nämnt i tidigare svar, även kallade följdfrågor. 
Genom det semistrukturerade upplägget gavs möjligheten att gå in mer 
detaljerat på ämnen som kunde anses vara relevanta även om de inte ingick i 
intervjuguiden, där respondenten gavs friheten att svara utifrån vad denne 
ansåg vara av betydelse. Tror att det finns utrymme att göra avvikelser från 
intervjuguiden menar Bryman och Bell (2013) ändock att intervjun 
sammantagat kommer återspegla den ursprungliga intervjuguiden.  Under 
studiens gång utnyttjades möjligheten till följdfrågor vid flertalet tillfällen, 
vilket ledde till intressanta sidospår som delvis assisterat i processen att föreslå 
förslag till vidare forskning vilka presenteras senare i studiens slutkapitel.  
 

3.2.  Urval av respondenter  

Med sociala medier som hjälpmedel identifierades åtta stycken mäklare via 
ändamålsenligt urval, vilka ansågs vara lämpliga respondenter för 
undersökningen tack vare sin vana och praktiserande av marknadsföring via 
sociala medier inom fastighetsmäklaryrket. Ändamålsenligt urval, som är en 
form av stickprovsurval, är applicerbar vid kvalitativa studier som innefattar 
semistrukturerade intervjuer. I den aktuella studien har populationen utgjorts 
av fastighetsmäklare i Sverige. Repstad (2007) beskriver att urval av 
respondenter till kvalitativa intervjuer bör baseras på att de utvalda 
respondenterna har, baserat på kunskap och erfarenheter, relevant information 
att bidra med till studien. Vidare beskriver Denscombe (2016) hur 
informationsskapande genom ändamålsenligt urval bygger på att respondenter 
väljs baserat på vilka som tros kommer bidra med mest kvalitativ information 
till undersökningen. Detta görs genom att respondenter väljs ut med hänsyn 
till vilken kännedom de anses besitta inom området som är föremål för 
undersökningen (Denscombe 2016). Med hjälp av den förståelse som 
författarna skapat sig gällande urvalsmetoder, fastslogs således att den 
ändamålsenliga urvalsmetoden var väl kompatibel för undersökningen som 
gjordes i samband med studien. 
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Valet av respondenter baserades framförallt på mäklarens instagramprofil, men 
även facebookprofiler användes vid vissa urval. Hänsyn har tagits till vilken 
firma mäklarna arbetar på samt kön. Resultatet blev ett urval av totalt åtta 
respondenter, beståendes av fyra kvinnor och fyra män med ett åldersspann 
som sträcker sig från 23 till 28 år. Med hänvisning till studiens syfte har urvalet 
avgränsats till städer inom Sveriges gränser, vilket resulterade i att det 
slutgiltiga urvalet innehöll respondenter från sju olika svenska tätorter. I 
arbetet kring urvalsprocessen verkade författarna aktivt för att i viss mån få till 
en geografisk spridning på respondenterna inom det avgränsade området. 
Syftet med studien var att beskriva hur och varför svenska fastighetsmäklare 
använder sociala medier som ett marknadsföringsverktyg. För att uppfylla 
syftet krävdes data med varierande geografisk förankring, vilket motiverar den 
geografiska spridningen i urvalet för datainsamlingen. När väl de mäklare som 
ansågs passa för studien hade identifierats tillfrågades dessa att delta i 
undersökningen via mail (se bilaga 1). 
 

3.2.1.  Etiska aspekter avseende respondenterna  

I samband med intervjuerna har samtliga respondenter tagit del av och 
signerat en samtyckesblankett (se bilaga 2). Signering av blanketten innebar att 
respondenten medgav att den delgivits information om studien samt att 
tillstånd givits författarna att spela in intervjuerna i utbildningssyfte. Repstad 
(2007) beskriver några huvudsakliga etikregler som bör efterlevas vid studier 
som genomförs i Sverige. Här nämns bland annat regler gällande information, 
konfidentialitet och nyttjande. Med information menas att respondenterna ska 
ha kännedom om studiens syfte, vilka moment som studien består av samt att 
deras medverkan i studien sker av fri vilja. Konfidentialitet innebär att 
uppgifter som lämnas av respondenten ska behandlas konfidentiellt och lagras 
på ett säkert sätt. Här har respondenterna som ingått i studien delgivits ett 
yttrande som ger dem information om vad som studeras, som redogör för att 
deras uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och att nyttjandet av 
dessa uppgifter är begränsat till ändamålet (se bilaga 3). Regeln om nyttjande 
innebär att informationen som samlas in genom respondenterna endast får 
användas inom ramen för studiens ändamål (Repstad 2007). 
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3.3.  Intervjuguide  

Den förförståelse som författarna skapat sig via tidigare forskning har legat till 
grund för utformningen av intervjuguiden. En intervjuguide kan användas som 
en minneslista över vilka frågeställningar som intervjuaren åsyftar att beröra 
med den semistrukturerade intervjun. Det essentiella är att frågeställningarna 
möjliggör för intervjuaren att utvinna information kring respondenternas 
erfarenheter och upplevelser (Bryman & Bell 2013). Vidare kategoriserades 
frågorna i intervjuguiden in i tre olika teman döpta bakgrundsinformation, sociala 
medier och marknadsföring via sociala medier. Varje tema har tjänat ett ledsagande 
syfte som strävat efter att utvinna maximal mängd relevant information för att 
öka förståelsen kring hur och varför svenska fastighetsmäklare använder sig av 
marknadsföring via sociala medier. Ungefär ett dussin följdfrågor förbereddes 
inom ramen för intervjuguiden, för att säkerställa så utfyllande svar som 
möjligt. Sedermera kom författarna överens om att ha frågeställningarna “hur, 
vad och varför” i åtanke under intervjuerna för att ytterligare garantera 
fullständiga och givande svar från respondenterna som möjligt. För fullständig 
intervjuguide, se bilaga 4. Författarna vill dock poängtera att den 
semistrukturerade karaktären av intervjuerna har resulterat i att alla frågor inte 
har ställts på ett identiskt sätt eller i identisk ordning under intervju-
situationerna. 
 

3.4.  Datainsamling  

Intervjuerna som studien bygger på har genomförts med åtta mäklare som 
arbetar på sju olika orter runt om i landet. Då studien har haft begränsade 
resurser både avseende tid och finansiella medel valdes telefonintervjuer vid 
fyra av intervjutillfällena, eftersom att det är en intervjumetod som är billigare 
och mer tidseffektiv än jämförelsevis fysiska intervjuer (Bryman & Bell 2013). 
Kostnads- och tidsperspektivet förklaras genom att eventuell kostnad och tid 
som hade behövts erläggas på resor uteblir i och med telefonintervjuer. Med 
hänvisning till eventuella felkällor i resultaten identifierar Bryman och Bell 
(2013) en olägenhet vid fysiska intervjuer, som även kan ses som en fördel vid 
intervjuer som ägt rum via telefon. Olägenheten förklaras genom att de fysiska 
intervjuernas uppsättning riskerar att påverka respondenternas svar, där de 
refererar till attribut som exempelvis kön, etnisk bakgrund eller bara blotta 
närvaron av intervjuaren. Telefonintervjuer ger däremot en distans mellan 
intervjuaren och respondenten som drastiskt minskar risken för den här 
sortens felkälla (Bryman & Bell 2013). Vid intervjuerna som genomförts har 
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författarna inte upplevt att några felkällor som berott på sådana yttre fysiska 
attribut som tidigare beskrivits har uppstått.  
 

Fysiska intervjuer har även varit en del av datainsamling i de fall det har varit 
inom ramen för vad som kunnat anses som genomförbart med hänsyn till den 
tid och kostnad som krävts. Beaktande dessa avvägningar resulterade i att även 
fysiska intervjuer ägde rum vid fyra intervjutillfällen. Författarna bakom 
studien anser att den logistik och kostnader som uppstått i samband med 
datainsamlingen vid de fysiska intervjuerna kan ses som rimliga när de ställs i 
paritet till den data som den genererat. Fysiska intervjuer är en vanligt 
förekommande metod inom det företagsekonomiska området. Dessa kan med 
fördel användas i och med att dessa tillåter intervjuaren att granska 
respondenternas kroppsspråk, vilket underlättar för de som intervjuar att 
reagera på exempelvis ansiktsuttryck som signalerar osäkerhet eller undran 
inför en fråga (Bryman & Bell 2013). Vid jämförelse mellan de två 
intervjuformerna har båda författarna bakom studien uppskattat de fysiska 
intervjuerna mer. De bakomliggande orsakerna beskrivs mer utförligt nedan 
under rubriken 3.4.1 Svagheter vid telefonintervjuer.   
 

3.4.1.  Svagheter vid telefonintervjuer  

Bryman och Bell (2013) påvisar även vissa svagheter som kan kopplas till 
intervjuer som skett via telefon. Bland annat nämns att den här metoden 
resulterar i ett visst bortfall, vilket dels beror på en lägre svarsfrekvens och dels 
på att alla inte har tillgång till telefon och därmed inte kan delta. För 
intervjuerna som genomförts i den här studien blir dessa risker dock inte 
applicerbara, eftersom att respondenter som valts ut har godkänt till att delta i 
undersökningen via telefonintervjuer. Andra svagheter som Bryman och Bell 
(2013) kopplar till telefonintervjuer är att dessa generellt sett inte tål att ha 
samma längd som fysiska intervjuer och även att dessa fungerar sämre i de fall 
intervjuaren vill ställa frågor som kan upplevas som känsliga. Vid intervjuerna 
som gjorts i arbetet kring studien anser författarna att den känsligaste frågan 
som ställdes var Hur många objekt har du förmedlat under det senaste året?, med 
följdfrågan Är det under-, över- eller medel jämfört med andra mäklare på din ort?. 
Frågan var dock inte något som någon av mäklarna märkbart visade 
svårigheter att besvara, trots att det fanns de som låg under medel på sin ort. 
De mindre starka aspekterna som författarna trots allt har upplevt vid 
telefonintervjuerna har dock inte berott på att dessa ansetts ha inbringat sämre 
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data än de fysiska intervjuerna. De påverkande faktorer bakom författarnas 
åsikt som lyckats identifieras är huvudsakligen den fysiska miljön kring dessa 
intervjuer, men även att det fysiska intervjuerna har gett ett mer “verkligt 
intryck” i och med det personliga mötet. Detta motiveras framförallt genom 
att de fysiska intervjuerna ägde rum på mäklarnas kontor, vilket gav 
situationen en mer professionell karaktär. Kontrasten blev kännbar i och med 
att telefonintervjuerna istället ägde rum i författarnas bostäder, vilket inte gav 
samma känsla av allvar som vid de personliga intervjuerna. Känslan av allvar 
och professionalitet förstärktes ytterligare genom att sitta ansikte mot ansikte 
med respondenten, då även intryck av kroppsspråk och personlig kemi kunde 
registreras.  
 

3.4.2.  Inspelning av intervjuer 

Författarna har upplevt att inspelning av intervjuerna som genomförts har 
underlättat arbetet med studien, framförallt kring analysen av 
intervjumaterialet. Repstad (2007) menar att forskningen är enig i frågan 
huruvida kvalitativa intervjuer bör spelas in eller ej. Fördelarna med att spela in 
en intervju är att intervjuaren helt kan fokusera på svaren som fås av 
respondenten, utan att behöva lägga tid eller omtanke på att föra anteckningar. 
Risken med ett tillvägagångssätt som exkluderar inspelning av intervjun är att 
intervjuaren får svårt att se svagheter i svaren som fås och därmed kunna ställa 
följdfrågor som fyller ut svaren till det eftersträvade resultatet (Repstad 2007). 
Vidare fortsätter Repstad (2007) att inspelning av intervjuer även ger stora 
fördelar vid analys av dessa, eftersom att inspelningen ger en exakt återgivelse 
av vad som sagts jämfört med vad som finns att tillgå ur anteckningar och 
minne.   
 

3.5.  Databearbetning  

I och med den förståelse som författarna skaffat sig under tidigare stadier av 
studien har möjliggjort att databearbetningen genomgående haft en abduktiv 
arbetsgång, där analysmaterial har utvunnits ur såväl teori som data. 
Dataanalys innebär att mönster och strukturer identifieras i datamaterialet för 
att sedermera underlätta tolkningen och reflektioner utifrån vad som har 
identifierats. Tolkningsprocessen innebär att den information som datan 
generat utvärderas i förhållande till frågeställningen som ligger bakom studien 
(Repstad 2007).  Vid analys av den kvalitativa data som intervjuerna bidrog 
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med till studien användes kvalitativ deskriptiv metod, även refererad till som 
innehållsanalys. Analysmetoden karaktäriseras av sin flexibilitet och öppenhet 
mot talrika frågeställningar, då den inte kräver förhandskunskaper inom 
filosofiska teorier och inte heller någon direkt avgränsning för området som 
undersöks (Gunnarsson 2007). Datamaterialet som intervjuerna med mäklarna 
genererade behövde bearbetas och struktureras innan de mer djupgående 
analyserna påbörjades. Författarna genomförde bearbetningen genom att koda 
materialet i tre steg, vilka benämns av Denscombe (2016) som öppen kodning, 
axial kodning och slutligen selektiv kodning. I praktiken innebar 
kodningsarbetet att nyckelfraser identifierades i första steget. Baserat på dessa 
nyckelfraser fastställdes sedermera kategorier i det andra steget, utifrån vilka 
teman slutligen bestämdes i det sista steget. Förfarandet kan även beskrivas 
som att författarna utifrån intervjuerna identifierade olika teman som därefter 
relaterades till varandra. Illustrerande exempel för hur kodning har genomförts 
återfinns i bilaga 5.  
 

När datamaterialet var färdigbearbetat kunde således analysarbetet påbörjas 
med hjälp av innehållsanalysen. Analysmetoden gav författarna bakom studien 
fördelaktiga förutsättningar att förklara, tolka och kontrastera datamaterialet 
som genererades genom intervjuerna. Här beskriver Gunnarsson (2007) att 
resultatet från en innehållsanalys kan resultera i en beskrivning av vad som har 
studerats, vilken sedermera kan ge svar på hur området som är föremål för 
studien kan betraktas. Bland de etablerade tillvägagångssätten att analysera data 
via innehållsanalys finns det två dominerande tillvägagångssätt, där den första 
utgår från teman och ledtrådar jämte den andra som baseras på 
meningsbärande enheter och kategorier. Den senare har en mer sträng struktur 
medan den förstnämnda har en mer öppen struktur (Gunnarsson 2007), varpå 
analys med tillämpning av teman och ledtrådar valdes för studien. Författarna 
motiverar valet genom att analysen har krävt ett mer fritt arbetssätt i processen 
att förklara, tolka och kontrastera datamaterialet, där alltså teman-ledtrådar var 
lämpligt baserat på såväl studiens syfte som studieområdet. 
 

Analys med hjälp av teman-ledtrådar karaktäriseras enligt Gunnarsson (2007) 
av:  
1.   Att grundligt sätta sig in i datamaterialet 
2.   Söka efter teman och ledtrådar, vilket innebär att identifiera huvuddragen i 

datamaterialet. Processen beskrivs som kreativ, där särskiljande och 
intressanta ämnen ska urskiljas.  
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3.   Söka efter samband, mönster och typologier i datamaterialet.  
4.   Formulera samband, mönster och typologier till begrepp, som helt eller 

delvis beskriver området som studeras. Ett eller flera begrepp kan 
användas för att skapa teorier, även om det inte är nödvändigt.  

 

Arbetsprocessen har anpassats utefter det ovan beskrivna förfarandet, vilket 
till att börja med genererade avsevärd mängd empiri. Här gjorde författarna 
avvägningen att ett renodlat empirikapitel ej hade bidragit till studien i den 
väsentlighet som eftersträvas vid ett sådant förfarande. Därför beslutades att 
utelämna det renodlade empirikapitlet, för att istället presentera en växelvis 
samverkan av empiri och data i analyskapitlet. Författarna motiverar 
ställningstagandet genom att studien därigenom har undvikit att onödigt 
utrymme givits sådant som ändock hade betraktats som upprepningar, i och 
med att den essentiella empirin presenteras i analyskapitlet. 
  

3.6.  Sanningskriterier  

Sanningskriterier för kvalitativ forskning beskrivs med begreppen trovärdighet 
och äkthet där trovärdighet delas in i fyra delar och består av tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell 2013). När det 
kommer till äkthet finns olika kriterier som på ett mer generellt sätt anmärker 
på konsekvenser av undersökningen, exempelvis om undersökningen ger en 
rättvis bild av åsikter och uppfattningar, hjälper undersökningen att få en 
bättre förståelse av det sociala sammanhanget samt om den har bidragit till att 
respondenterna kan förändra sin situation eller vidta de åtgärder som krävs för 
detta (Bryman & Bell 2013).  
 

För att undersökningen ska anses som tillförlitlig bör en respondentvalidering 
ingå i processen för att respondenterna på så vis ska ha givits möjlighet att 
validera att deras verklighet har tolkats på ett korrekt sätt samt att 
undersökningen har utförts enligt gällande regelverk (Bryman & Bell 2013). 
Med hänvisning till tidsbrist har en sådan respondentvalidering som beskrivs i 
teorin inte kunnat äga rum. Istället har en förenklad version av 
respondentvalidering utförts i syfte att öka studiens tillförlitlighet. Den 
förenklade respondentvalideringen har utförts i två etapper, där den första 
innebar att författarna har informerat varje enskild respondent om att alla 
eventuella frågor kring förfarandet mottages och besvaras med saklighet och 
respekt. Det andra steget utfördes genom att respondenterna som deltagit i 
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studien delgavs ett färdigarbetat exemplar av arbetet efter att studien 
sammanställts och slutförts. Inga frågor från respondenterna har inkommit till 
författarna under arbetet. Baserat på tillvägagångssättet för intervjuerna kan de 
därmed på ett rättfärdigande sätt tolkas enligt respondenternas upplevelse 
vilket även har minskat risken för att resultaten har utformats efter författarnas 
tolkning. Fortsättningsvis har författarna identifierat en del av 
tillvägagångssättet där studiens tillförlitlighet går att diskutera, nämligen 
selektionen av respondenter. Författarna menar att det går att diskutera 
huruvida studiens urvalsmetod har haft en inverkan på dess resultat, i och med 
att det ändamålsenliga urvalet genererade en respondentgrupp med ett 
åldersspann om 23–28 år. Därigenom går det att urskilja en tendens som tyder 
på att studiens resultat har baserats på ett snävt åldersspektrum. Spektrumet 
bör vägas in vid försök att dra generaliserande slutsatser, då det är möjligt att 
urval med större åldersvariationer hade givit ett annat resultat. Här föreligger 
urvalsbias som bör beaktas och reflekteras kring av den som läser studien.  
 

Författarna anser att studiens resultat i viss mån går att överföra på utövare av 
fastighetsmäklaryrket inom Sveriges gränser, men även på utövare av andra 
liknande säljyrken i och med de likheterna går att koppla till 
respondentgruppen, exempelvis genom aktivt arbete med långsiktiga relationer 
och lojalitet gentemot varumärket. Enligt Bryman och Bell (2013) resulterar 
kvalitativa undersökningar i en djupare förståelse av det studerade ämnet men 
saknar i regel en bredd. Hur överförbar undersökningen är grundar sig i hur 
enkelt det är att applicera resultatet i andra sociala situationer och kontext.   
 

För att undersökningen ska kunna anses som pålitlighet har en klar 
redogörelse gjorts gällande grunder för val av respondenter samt metodval 
med en detaljerad beskrivning med objektiva infallsvinklar i form av brister 
men även styrkor i tillvägagångssättet. Gällande hur databearbetningen och 
analysen har hanterats finnes en mer grundlig genomgång i metodkapitlets 
föregående avsnitt 3.5. Bryman & Bell (2013) menar att en studie tydligt ska 
redogöra för alla faser i processen för att anses som pålitlig. 
 

Konfirmering i en kvalitativ studie innebär att författarna ska visa på att 
studien har genomförts i god tro men samtidigt visa på en förståelse att 
fullständig objektivitet inte går att uppnå (Bryman & Bell 2013). Författarna 
bakom studien har aktivt strävat och arbetat efter att ha en objektiv och 
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neutral arbetsgång för att undvika att personliga åsikter ska ha påverkat 
resultatet. Vid arbetet gällande intervjuerna har författarna dels eftersträvat ett 
så likvärdigt upplägg som möjligt och dels efter att inta så identiska roller som 
möjligt vid utförandet av samtliga intervjuer. Det bör dock poängteras att 
respondenternas svar i viss grad kan ha påverkats eftersom författarna delvis 
kan ha styrt eller påverkat svaren genom olika följdfrågor till olika 
respondenter. 
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4.  Analys 

I analyskapitlet har författarna identifierat två huvudområden till varför 
fastighetsmäklare använder sociala medier som en marknadsföringskanal vilka 
var ökade spridningsmöjligheter samt etablera ett personligt varumärke. Vidare 
har författarna på eget bevåg utarbetat tre idealtyper som beskriver hur 
fastighetsmäklare kan framställa sig på sociala plattformar vilka är 
professionellt, passionerat och personligt.  
 

4.1.  Sociala medier som marknadsföringskanal 

Efter att ha sammanställt svaren från de åtta intervjuer som har genomförts i 
samband med studien konstaterades att samtliga mäklare som agerat 
respondenter var representerade på Instagram i sin yrkesroll och att sju av åtta 
var aktiv på Facebook i sin tjänst. Bortsett från att en mäklare angav sig för att 
vara i startblocken för att lansera en blogg att arbeta med i sin tjänst, var 
Facebook och Instagram de sociala medier som respondenterna var 
verksamma på. Studien visade en samstämmighet gällande att sociala medier är 
en marknadsföringskanal, där skiljelinjerna snarare låg i hur mäklarna såg på 
vad som skulle marknadsföras på dessa plattformar, vilket kommer att 
presenteras mer ingående längre i analysens senare del. Vidare kunde 
författarna urskilja en enig ståndpunkt beträffande huruvida marknadsföring 
via sociala medier är ett modernt och effektivt sätt att synas på. Traditionella 
marknadsföringsmetoder såsom tidningsannonser har refererats till som dyra 
och ineffektiva vilket även har belysts av Theckeray et al. (2008) som menar att 
sociala medier resulterar i lägre marknadsföringskostnader. Studien har även 
visat att sociala medier allt som oftast är en kostnadsfri marknadsföringskanal. 
Även om företeelser som sponsrade inlägg är betalfunktioner så utgör sociala 
medier ändock ett förhållandevis billigt marknadsföringsverktyg vid jämförelse 
med mer traditionella marknadsföringsmetoder.  
 

Jag tycker att sociala medier har tagit över tidningsannonser, då jag inte 
använder mig av det överhuvudtaget utan jag annonserar bara på sociala 
medier. (Respondent 6) 

 

Resultaten ovan ger ytterligare tyngd till vad som belysts av Preissl (2003) som 
menar att tidningsannonser är en begränsad marknadsföringsmetod, men att 
marknadsföring via sociala medier underlättar för säljare att sprida en större 
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mängd information till en större mängd klienter. Även Moncriefs (2017) teori 
om att social selling som sker på individnivå kommer att bli vanligare i och 
med utspridningen av sociala medier styrks av studien, där bland annat en 
mäklare har lyckats genomföra en försäljning via videosamtal. Å andra sidan så 
har det ändamålsenliga urvalet som använts för studien högst troligt påverkat 
utfallet av resultatet, i och med att urvalet baserades på mäklare som var aktiva 
på sociala medier. Det är inte osannolikt att exempelvis ett slumpmässigt urval 
bland svenska mäklare hade resulterat i svar som i högre utsträckning hade 
haft olika karaktär gällande inställning till marknadsföring via sociala medier 
kontra mer traditionell marknadsföring.  
 

Under studien har upplevelsen av att använda sociala medier i sin 
marknadsföring beskrivits som att det är ett enkelt verktyg. Det har dock 
hävdats att viss kunskap krävs för att kunna vara av denna uppfattning, men 
att kunskapen inom marknadsföring via sociala medier är lätt att gagna sig för 
den som önskar. Schaupp och Bélanger (2014) samt Agnihotri et al. (2012) 
argumenterar för att i vilken utsträckningen säljare adopterar och använder 
sociala medier är beroende av tekniska kunskaper och tekniskt relaterade 
hinder. Utifrån respondenternas reflektioner finns ett samband mellan 
användandet av sociala medier som marknadsföringskanal och ålder samt 
erfarenhet hos mäklare. Panagopoulos och Rapp (2012) menar att erfarenhet 
är en påverkande faktor till varför sociala medier inte har anammats av alla 
samt att den äldre generationen är skeptiska mot skiftet, vilket även anses vara 
en bakomliggande orsak till att fler inte använder sociala medier i yrkesrollen 
som fastighetsmäklare. Studien fann att ytterligare en aspekt som beskriver i 
vilken utsträckning sociala medier används för marknadsföring är huruvida det 
upplevs som något roligt, då en positiv upplevelse beskrevs som en 
grundorsak till att anamma denna sortens marknadsföring. Studien pekar även 
på att marknadsföring via sociala medier är något som mäklare gladeligen gör 
sig tid för under en arbetsdag, då det beskrivits som ett nöje som även får ta 
plats i mäklarens liv utanför arbetstid. Det har inte ansetts som något 
arbetsrelaterat eller ett måste, utan snarare som en fördelaktig 
differentieringsmetod som på sikt kan generera högre omsättning. Även 
gällande upplevelsen är resultatet som studien fann i hög grad beroende av att 
metoden är baserad på ett ändamålsenligt urval då det är högst sannolikt att ett 
annat metodval hade frambringat helt andra aspekter och argument till sociala 
medier som marknadsföringskanal. 
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[...]jag har en kollega här som sitter utanför dörren och hon är femtio, hon 
tycker ju att det är skitjobbigt att lägga upp inlägg, hon vet inte vad hon ska 
skriva och sådär, men lite övning ger färdighet också. (Respondent 8) 

 

Gällande att andra mäklare är etablerade på sociala medier betraktas som en 
inspirationskälla men är inget fokusområde till varför sociala medier används. 
Ytterligare ett sidospår som studien har identifierat är att sociala medier har 
blivit ett kompletterande verktyg till att hitta nya spekulanter då sociala medier 
lämpar sig väl för just det ändamålet i form av att profilerna på sociala medier 
blir en plattform där spekulanterna kan hitta mäklartjänsten som erbjuds men 
även specifika objekt. Det tyder på att sociala medier är en tvåvägs 
kommunikationskanal vilket styrker Zhang och Lin (2016) teori om att 
kommunikationen mellan köpare och säljare har utvecklats i den riktningen. 
 

4.2.  Därför använder mäklare sociala medier  

Författarna har identifierat två bakomliggande huvudorsaker som förklarar 
varför fastighetsmäklare använder sociala medier som ett 
marknadsföringsverktyg. Först har studien urskilt ett mönster av förväntningar 
gällande spridningsmöjligheterna som uppkommer av marknadsföring via 
sociala medier, vilka utgör den ena orsaken till varför dessa används. 
Sedermera förklaras den andra primära orsaken genom möjligheten att 
konstruera sitt personliga varumärke, vilken var den mest återkommande och 
därigenom även den mest väsentliga anledningen till varför sociala medier 
används som marknadsföringsverktyg. De två områdena exemplifieras genom 
eniga svar gällande de primära anledningarna till varför mäklare marknadsför 
via sociala medier vilka var: att synas, marknadsföra sin yrkesroll som 
fastighetsmäklare samt etablera ett personligt varumärke. 
 

4.2.1.  Spridningsmöjligheter 

Spridningsmöjligheterna som uppkommer genom sociala medier är en av de 
större anledningarna till varför svenska fastighetsmäklare använder sociala 
medier, där spridningen av deras personliga varumärke är av stor vikt för att 
bli framgångsrik inom yrket. Genom studien har författarna konstaterat att 
marknadsföring via sociala medier ger en word of mouth-effekt både via 
traditionell- och elektronisk word of mouth. 
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Traditionell word of mouth 

Med hjälp av studiens empiriska resultat har en dominerande ambition med att 
arbeta med sociala medier anträffats, vilken var att skapa en medvetenhet 
bland sina följare. I ett framtidsperspektiv är mäklarens förhoppning att bli 
den mäklare som följarna först kommer att tänka på när de hamnar i en 
säljsituation, för att på så sätt bli mer väletablerade på den lokala marknaden. 
För att uppnå ambitionen är word of mouth i form av rekommendationer och 
tips om mäklartjänsten från följarna till vänner och bekanta en viktig hörnsten, 
där 92 procent anammar rekommendationer från just vänner och familj (Lee 
et al. 2015). Tsimonis och Dimitriadis (2013) menar att sociala medier ökar 
möjligheten att sprida kännedomen och visa upp ett varumärke eller tjänst på 
ett sätt som traditionella marknadsföringsmetoder inte kan uppnå. Med 
avstamp ur empirin som genererats via studien går det att argumentera för att 
ett aktivt arbete med profiler på sociala medier kan skapa en önskad 
medvetenhet hos de personer som valt att följa profilerna. Medvetenheten 
väntas i sin tur generera word of mouth i fysiska sociala sammanhang i ett 
andra led, vilket i slutändan även väntas inbringa fler affärsmöjligheter och 
därigenom en ökad omsättning för mäklaren.  
 

Marknadsföring via sociala medier möjliggör en vidare diskussion gällande 
huruvida vissa målgrupper förbises, vilket är en risk som tidigare identifierats 
av Kumar et al. (2016). Risken kan diskuteras ur flera perspektiv, bland annat 
med hänsyn till faktorer som ålder och kön. Här är tidigare studier eniga i sina 
identifikationer av väsentliga skillnader i användandet av sociala medier med 
hänsyn till ovan beskrivna faktorerna (IIS 2017; Statens Medieråd 2016). 
Under databearbetningen har författarna inte i någon väsentlig utsträckning 
kunnat identifiera åsikter gällande huruvida det berörda vågstycket återspeglas 
hos klienterna. De tankar som lyfts fram där det finns en koppling till ålder 
och kön har istället konsekvent återkommit till word of mouth. Även om 
mäklaren inte når ut till alla de eftersträvade målgrupperna via sociala medier, 
så motiveras ändock användningen genom att de spridningsmöjligheter som 
dessa innebär. Likartade meningar har framförts, där en tillförlitlighet till att de 
yngre följarna sprider annonser och budskap till äldre familj och släktingar 
som ej är aktiva på sociala medier. Andra har poängterat att med hjälp av 
sociala medier kan annonser riktas mot olika målgrupper, där annonsen 
anpassas dels efter demografiska kriterier som ålder och kön, men även 
geografiska kriterier som län eller bostadsområde. Med hjälp av sådana 
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funktioner har författarna identifierat en potential i att kunna framkalla word 
of mouth inom önskade målgrupper, vilket delvis beskrivits under 
datainsamlingen. 
 

“Man kan rikta annonsen mot målgrupper, så om jag vill att alla i X län 
ska kunna se den på sin facebooksida.” (Respondent 6) 

 

Elektronisk word of mouth 

Förfarandet leder oss in på nästa spridningsmöjlighet som identifierats under 
intervjuerna, nämligen elektronisk word of mouth. Författarna konstaterar att 
det finns en viral effekt, där personer som annars inte hade varit möjliga att 
komma i kontakt med nås via sociala medier tack vare att inläggen “gillas”, 
“kommenteras” eller “delas”, vilket är en effekt som även beskrivs av 
Tsimonis och Dimitriadis (2013). I studien lyfts Facebook fram som en kanal 
där omdömen från tidigare försäljningar går att samla vilket har genererat 
konkreta affärsmöjligheter, vilket även styrks av Agnihotri et al. (2012) som 
beskriver hur erhållna rekommendationer på Facebook är ett effektivt verktyg 
som resulterar i ökad trovärdighet. Dock uppmärksammar både 
Constantinides och Fountain (2007) samt Leigert (2014) risken gällande word 
of mouth i negativ bemärkelse i form av omdömen eller kommentarer. Utifrån 
studien har ingen negativ respons framkommit genom sociala medier, den 
utgörs istället av positiva utlåtanden och har kommit till att bli en viktig 
kommunikationskanal för att bygga och värna om relationerna med potentiella 
kunder. Det här tillvägagångssättet för relationsskapande har tidigare 
konstaterats i teorin, dels genom Tsimonis och Dimitriadis (2013) men även 
av Theckeray et al. (2008). Huruvida negativ elektronisk word of mouth 
kommer öka i framtiden låter författarna vara osagt, men det är ändock en 
aspekt som vi menar att fastighetsmäklare bör beakta. Här menar författarna 
att det vore klokt av mäklare att ha utarbetade strategier för hur negativ word 
of mouth planeras att bemötas för att det personliga varumärket inte ska ta 
skada. Vidare menas att ett aktivt arbete med sådana strategier är något som 
skulle kunna bidra till ökat förtroende och därigenom mer positiv word of 
mouth, både traditionell och personlig.  
 

Utifrån studien konstaterar författarna att word of mouth i alla dess avseenden 
har en betydande roll i hur mäklaryrket är utformat, beträffande 
marknadsföring på ett generellt plan men också via sociala medier. Den 
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uppfattning författarna fått genom arbetet med studien, vilken även används 
som motivering för vår ställning är att word of mouth blivit en del av den 
marknadsföring som sker via sociala medier inom den svenska 
mäklarbranschen. Mäklarbranschen är en så kallad förtroendebransch, där alla 
relationer bör vårdas omsorgsfullt och där mäklaren bör ha en strategi för hur 
de uppfattas, betraktande spridningsmöjligheterna som dessa relationer 
innebär. Beträffande strategier för hur mäklaren uppfattas leder oss in på den 
andra huvudanledningen till varför svenska mäklare använder sig av 
marknadsföring via sociala medier, nämligen det personliga varumärket.  

 

4.2.2.  Personligt varumärke 

Peters (1997) menar att var och en kan vara sitt eget varumärke, vilket medför 
att den enskilda individen även kan vara sin egen marknadsförare. Studien som 
genomförts styrker den här teorin, där en enig ståndpunkt har gått att urskilja 
under intervjuerna gällande mäklarnas syn på huruvida de identifierar sig i sitt 
personliga varumärke trots att de arbetar på en mäklarfirma där de även har ett 
företagsnamn som ska representeras.  
 

Vidare har åsikter lyfts fram som gjort gällande att sociala medier är en 
marknadsföringskanal där mäklare kan marknadsföra sitt personliga varumärke 
utifrån sin yrkesidentitet. Det beskrivs även av Tsimonis & Dimitriadis (2014) 
att användandet av sociala medier är en varumärkesbyggande aktivitet. Vidare 
har studien även synliggjort hur sociala medier kan användas som ett verktyg 
för att forma en offentlig profil, som i sin tur ger långsiktiga möjligheter att 
bygga ett personligt varumärke där sociala medier är en kompletterande 
marknadsföringskanal. Vid en summering av vad som sagts kring det 
personliga varumärket under såväl datainsamling som teori, kan författarna 
även här urskilja tendenser som delvis besvarar varför svenska mäklare 
använder sig av marknadsföring via sociala medier. I en kontext som härrör 
fastighetsmäklare handlar personligt varumärkesbyggande om att skapa en 
medvetenhet hos sina klienter. Enligt författarnas mening kan 
respondenternas förhoppningar beskrivas som att den ökade medvetenheten 
på sikt ska generera fler affärer, men med mindre ansträngning. Sammantaget 
kan frågeställningen skildras som att genom att bygga upp ett personligt 
varumärke kring sin yrkesroll med hjälp av sociala medier, önskar svenska 
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fastighetsmäklare bygga affärsmässiga relationer som sträcker sig över en 
längre tidshorisont. 
 

Att bilda ett personligt varumärke handlar om att bygga förtroende och skapa 
lojalitet gentemot varumärket (Karaduman 2013). Studien har poängterat att 
förtroende är viktigt när det kommer till bostadsaffärer, men att det är svårt att 
bygga förtroende utan att några fysiska möten mellan mäklare och klienter 
sker. Det blir därför svårt att identifiera vilket område som sociala medier 
skulle kunna expandera inom mäklaryrket. Studien får medhåll från Erevelles 
och Fukawa (2013) som menar att tillit mellan säljare och klienter är en 
essentiell grundsten vid affärer, dock behandlas inte om tilliten kan skapas via 
sociala medier. Något rätt eller fel svar på frågeställningen är besvärligt att 
urskilja, dock är det möjligt att konstatera att ett av de lägen där sociala medier 
tycks användas mest fördelaktigt är i förtroendebyggande aktiviteter i 
affärssituationer, vilket tidigare även har presenterats och beskrivits av 
Agnihotri et al. (2012).  
 

4.2.3.  Fastighetsmäklares varumärkesbyggande - tre idealtyper  

Haig (2018) har konstaterat att personer som vill bygga upp ett personligt 
varumärke bör vara medvetna om hur de framställs via sina profiler och de 
inlägg som de publicerar på sociala medier. Genom att detaljgranska studien 
har författarna identifierat tre kategorier som kan bistå i att generellt beskriva 
hur svenska mäklare försöker att framställa sina personliga varumärken. Dessa 
har utformats i enlighet med önskad framställning av fastighetsmäklarrollen på 
sociala medieplattformar, varpå författarna har valt benämna de tre 
kategorierna efter attributen professionellt, passionerat och personligt vilka utförligt 
beskrivs nedan. För att få en ökad förståelse för arbetssättet analyserades även 
hur inläggen framställs då Haig (2018) lyfter fram vikten av hur individer 
uppfattas via sociala medier eftersom att inlägget sedermera utgör grunden för 
hur man som individ bedöms av andra på sociala medier. 
 

Professionellt 

Kategorin professionellt innebär ett proffsigt, seriöst och jordnära 
framställningssätt genom en strategi där fokus har beskrivits ligga på tilltalande 
bilder med bra kvalité, röd tråd genom flödet på den berörda plattformen, 
genomtänkta inlägg och slutligen en utarbetad strategi för vilka tidpunkter 
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inläggen bör publiceras på. Genom att forma inläggen till att vara 
energigivande, intressanta och noggrant övervägda kan mäklare differentiera 
sig och skapa mervärde vilket är en ambition som Vitberg (2010) menar är av 
vikt för att skapa ett personligt varumärkesvärde. Studien visar att ett 
professionellt arbetssätt via sociala medier innefattar att mäklaren publicerar 
inlägg som ödmjukt påvisar utmärkelser och prestationer som har utförts inom 
ramen för yrket, vilket även får teoretisk förankring i studien gjord av 
Rangarajan et al. (2017) som poängterar att utmärkelser indikerar 
professionalitet. Om den professionella idealtypen misslyckas och istället en 
oprofessionell framställning tar form riskerar varumärket enligt Haig (2018) att 
påverkas negativt. Här menar författarna att det är av betydelse att inte 
uppfattas som överlägsen för att därigenom minimera risken av oprofessionell 
perception. När kontot bearbetas på ett korrekt vis återspeglas dock den 
professionella idealtypen, där mäklartjänsten som erbjuds signalerar mervärde 
och kvalité.  
 

Passionerat 

Det passionerade framställningssättet sammanfattar en gestaltning av “brinner 
för yrket”, tävlingsinriktat, bra inställning, medvetenhet om vad som krävs för 
att lyckas, ett gediget intresse för människor samt att tänka utanför boxen. Det 
innebär att det är av vikt att en medvetenhet skapas om yrket och framställs på 
ett rättvisande sätt där sociala medier är ett hjälpmedel för att uppnå det. 
Författarna har genom granskning av datamaterialet kunnat konstatera att det 
är viktigt att en anledning finns till att följa ett konto på sociala plattformar 
vilket innebär att det som publiceras i något avseende bör vara givande. 
Genom att utforma inlägg som är informativa och lärorika om såväl yrket som 
fastighetsmarknaden, samtidigt som dem karaktäriseras av motivation och 
inspiration kan fastighetsmäklare influera sina följare med expertis, vilket även 
stöds av Vitberg (2010) som nämner att det är av stor vikt när det kommer till 
att skapa värde kring det personliga varumärket. Till följd av att forma sin 
profil efter idealtypen passionerat läggs fokus på att framhäva kunnighet och 
medvetenhet vilket i sin tur är förtroendeingivande. Som tidigare nämnt av 
Karaduman (2013) är förtroende det som bygger ett personligt varumärke och 
därav utgör det en positiv aspekt av en passionerad idealtyp. Som konstaterats 
har sociala medier blivit en plattform där expertis inom olika ämnesområden 
kan framhävas, dock påpekar Constantinides och Fountain (2007) att det är en 
risk då alla har möjligheten, även utan grund, att utnämna sig till expert inom 
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ett ämne. För att undvika att expertisen ifrågasätts menar författarna att 
profilerna bör genomsyras av trovärdighet och förtroende. 
 

Personligt 
 

[...]jag vill profilera mitt personliga varumärke och visa mycket personlighet i 
både med- och motgång. Jag tycker det är viktigt att man också kan lägga 
upp inlägg som faktiskt tyder på att jag också möter motgångar i min 
vardag. (Respondent 7) 

 

Den sista kategorin, personligt, handlar om att respondenterna vill framstå 
som sig själva, framhäva personliga kvalitéer och även våga delge de med- och 
motgångar som de möts av i sin yrkesroll vilket styrks av Rangarajan et al. 
(2017) där transparens kring nämnda händelser är hjälpsamt vid skapandet av 
långsiktiga relationer. Genom att publicera spontana bilder och inlägg som är 
spännande, har humor och där kvalité inte är av stor betydelse skapas en 
personlig idealtyp. Genom att fokusera på vardagliga moment, exempelvis vad 
fastighetsmäklaren gör i nuet eller något de anser är roligt att dela med sig av 
alstras ett personligt intryck. Tsimonis och Dimitriadis (2014) menar att sociala 
medier tillåter företag att integrera med sina kunder på ett mer personligt plan. 
I samverkan med studien styrks Tsimonis & Dimitriadis (2014) anspråk då 
personliga inslag även kan framhävas genom att involvera personliga åsikter, 
publicera bilder på sig själv eller skriva trevliga meddelanden till följarna. Att 
vara personlig på sociala medier genererar många fördelar vilket argumenteras 
i studien med argument att det är förtroendeskapande, relationsbyggande och 
ger trygghet. Agnihotri et al. (2012) är i samklang med studiens resultat då de 
hävdar att fördelarna skapas när sociala medier nyttjas korrekt. Dock kan 
författarna konstatera att en oro kring personlig framställning på sociala 
medier finns då studien indikerar att det kan upplevas som komplicerat att 
arbeta utefter. Åsikter har lyfts fram som gjort gällande att det föreligger en 
gråzon mellan att framstå som personlig kontra att framstå som privat. Det har 
beskrivits genom en diffus skiljelinje som upplevs finnas mellan dessa två sätt 
att framstå på, där privat är något som inte eftersträvas och utgör en negativ 
aspekt av den personliga idealtypen på sociala medier. 
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Idealtyperna i praktiken  

Karaduman (2013) beskriver hur välutformade strategier i skapandet av en 
profil på sociala medier ökar lojaliteten till det personliga varumärket. Genom 
att välja en av de ovan beskrivna idealtyperna kan fastighetsmäklare utforma 
en sådan strategi. Studien har dock visat på att en blandning av de olika 
idealtyperna är det vanligaste tillvägagångssättet i dagsläget, där fokus istället 
har varit att anamma en idealtyp men med inslag av de andra. Det innebär att 
en mäklare med fokus på en personlig karaktär fortfarande vill framstå som 
seriös och professionell. Likväl försöker de respondenter som valt ett 
professionellt framställningssätt även att framhäva passionerade inslag. 
Genomgående har åsikter förts fram som beskrivit att ett varierat flöde är 
viktigt, oberoende vilken idealtyp som eftersträvas då ett enformigt flöde anses 
som ointressant och tråkigt att följa. Fortsättningsvis belyser studien att en av 
de grundläggande byggstenarna för att bli framgångsrik via sociala medier, 
oavsett vilken idealtyp som eftersträvas, är att i viss mån kunna uppvisa 
personliga inslag. Ställningen har motiverats genom att profilerna ska reflektera 
personen bakom kontot då det är av vikt för att kunna bygga det personliga 
varumärket som i grund och botten är huvudsyftet med att marknadsföra via 
sociala medier. Författarna har dock inte kunnat konstatera om någon idealtyp 
är mer framgångsrik än någon annan, då det finns både för- och nackdelar 
med alla idealtyper och vilket framställningssätt är högst beroende av 
mäklarens personlighet. En intressant aspekt som vi ändå vill lyfta fram är att 
datamaterialet visar att det finns en enad ståndpunkt gällande aspekten att 
framstå som personlig på sociala medier. Författarna låter det vara osagt vad 
som föreligger denna ståndpunkt, troligt är ändock att det finns en någorlunda 
generell åsikt om att den personliga idealtypen i mer eller mindre utsträckning 
skapar förtroende hos människor.  
 

4.3.  Mäklaryrket, sociala medier och framtiden 

Mäklarnas syn på framtiden är något delad. Studien visade framförallt att 
sociala medier fortsatt kommer att användas inom yrket, där en återkommande 
ståndpunkt är att användningen kommer att utvecklas och breddas ytterligare 
inom branschen. Bland de bakomliggande orsakerna som tros generera 
utvecklingen nämns att det är nödvändigt för den som vill uppnå framgång 
och att mäklarna har märkt större engagemang från sina chefer som tros leda 
till större aktivitet i framtiden. En annan aspekt av frågeställningen som 
studien visade var att marknadsföring via sociala medier inom 
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mäklarbranschen även kan ses som en generationsfråga. Ställningstagandet har 
framförallt motiverats och grundats på respondenternas förväntningar gällande 
de åldersgrupper som väntas etablera sig på bostadsmarknaden under de 
kommande åren, men även att den yngre generationen mäklare kommer att 
betrakta sociala medier som en naturlig del av fastighetsmäklaryrket. 
 

Jag tror att det kommer att förändras i och med att det är så många yngre 
mäklare som etablerar sig i branschen nu och där tror jag att man ser en 
tydlig generationsskillnad i användandet av sociala medier. (Respondent 7) 

 

Åsikterna som redovisats i datainsamlingen instämmer alltså i det som 
forskningen av Moore et al. (2015) men även Theckeray et al. (2008) tidigare 
redovisat, nämligen att konsumenternas adoption av sociala medier kommer 
att breddas i framtiden och att dem ser marknadsföring via sådana kanaler öka 
i takt med den ökade användningen hos konsumenterna. Samtidigt 
presenterades även tankar kring sociala mediers framtida roll i mäklaryrket 
som gjorde gällande att dess roll troligtvis kommer att vara relativt likvärdig 
den som råder i nuläget. Tankesättet motiveras genom att köpare och säljare 
fortsatt kommer att eftersträva den personliga interaktionen med mäklaren. 
Vidare menar mäklarna att ett sådant förhållande eftersträvas i och med att en 
bostadsaffär inte sällan utgör den största affären i folks liv, varvid en personlig 
kontakt behövs för att skapa trygghet hos parterna. 
 

Härvid har författarna konstaterat att de tillfrågade mäklarna presenterar en 
relativt likartad syn på de sociala mediernas roll i framtiden, då majoriteten har 
angivit att de tror att dessa kommer att ha större roll inom yrket. 
Fortsättningsvis noterades att de bakomliggande orsakerna till varför mäklarna 
är av denna uppfattning skiljer dem åt. Baserat på de konstateranden och 
noteringar som presenterats har slutsatsen dragits att det finns flera faktorer 
som kan resultera i att sociala medier kommer att få en ökad betydelse inom 
mäklaryrket i framtiden. De slutsatser som har dragits utifrån den inhämtade 
datan stämmer även i hög grad överens med vad som presenterats i tidigare 
forskning. Författarna bakom studien menar att beträffande vad som 
beskrivits gällande sociala medier som marknadsföringskanal samt 
respondenternas framtidssyn på ämnet belyser en av flera aspekter kring varför 
svenska mäklare använder sig av marknadsföring via sociala medier. 
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5.   Slutsats  

I marknadsföringssyfte är Instagram och Facebook de huvudsakliga 
plattformarna som fastighetsmäklare i Sverige är verksamma på och syftet med 
studien var att undersöka hur och varför plattformarna används ur 
marknadsföringssynpunkt. Författarna har kunnat konkludera två 
huvudanledningar till varför svenska fastighetsmäklare använder sociala medier 
som ett marknadsföringsverktyg, varav den ena var ökade 
spridningsmöjligheter i form av både traditionell word of mouth men även 
elektronisk word of mouth, vilket även förväntas inbringa ytterligare 
affärsmöjligheter. Den andra huvudanledningen till varför dessa plattformar 
används som ett marknadsföringsverktyg var att bygga ett personligt 
varumärke och därigenom främja medvetenheten på de lokala marknaderna 
inom vilka de berörda mäklarna är verksamma. För att skapa ett värde till de 
personliga varumärkena har författarna genom studien identifierat tre 
idealtyper som delvis förklarar hur svenska fastighetsmäklare framställer sig via 
sociala kanaler vilka var: professionellt, passionerat och personligt. Professionellt ideal 
sammanfattas via differentiering på ett proffsigt och seriöst vis med 
kvalitéfokuserade inlägg. Den passionerade idealtypen beskrivs genom att på 
ett inspirerande och lärorikt sätt influera sina följare med expertis. Den 
återstående idealtypen personligt karaktäriseras genom framhävande av 
personliga kvalitér med transparens för att bygga långsiktiga relationer. Vidare 
har studien lokaliserat ytterligare aspekter som bidrog till förståelsen kring 
varför sociala medier används som ett marknadsföringsverktyg, vilka var att 
det betraktas som ett förmånligt, enkelt och roligt sätt att marknadsföra sig på. 
Det är dock aspekter som påverkats av urvalet och är därför inte fullständigt 
generaliserbara på fastighetsmäklaryrket. Slutligen föreslår studien att sociala 
medier ur ett framtidsperspektiv kommer att inta en alltmer framträdande roll 
och att det finns flera möjliga orsaker till en sådan utveckling.  
 

5.1.  Förslag till framtida forskning  

Rikta in sig på mindre mäklarfirmor 

För framtida forskning finns möjligheten att genomföra en liknande studie på 
mindre fastighetsmäklarföretag i Sverige då studien är genomförd på 
individnivå. Aspekten kan vara intressant att undersöka för att på så sätt 
identifiera likheter och skillnader i användandet av sociala medier gällande 
exempelvis det primära syftet med marknadsföringen samt vilka strategier som 
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finns för att uppnå syftet. Sammantaget kan förslaget beskrivas som att 
beskriva och undersöka skillnader mellan individuell marknadsföring i kontrast 
till den som bedrivs på mindre mäklarföretag. 
 

Sponsrade inlägg 

Som bekant har studien som genomförts fokuserat på hur enskilda 
fastighetsmäklare kan använda sina profiler på sociala medier som en 
marknadsföringskanal i sin yrkesroll. Under datainsamlingen har sponsrade 
inlägg nämnts av flertalet mäklare, vilka utgör ytterligare ett tillvägagångssätt 
för hur marknadsföring via sociala medier kan gå till. Sponsrade inlägg är dock 
inte något som den här studien har fokuserat på, varpå författarna 
identifierade det som ett outforskat område inom mäklarbranschen men även 
en infallsvinkel inom fenomenet marknadsföring via sociala medier som 
författarna anser vore intressant att undersöka vidare.  
 

Konflikt mellan företagets varumärke och det personliga varumärket 

Som bekant har studien konstaterat att bygga och promota ett personligt 
varumärke är en av de största delarna i att marknadsföra via sociala medier. 
Här har författarna identifierat ett kunskapsgap gällande vilka eventuella 
intressekonflikter som kan uppstå mellan bolagets och individens varumärke, 
då studien endast har berört det sistnämnda. Förslaget till vidare forskning är 
således att undersöka hur firmorna ställer sig till den omfattande 
marknadsföringsansatsen som enskilda mäklaren ägnar sitt personliga 
varumärke och vice versa, samt undersöka huruvida 
marknadsföringsstrategierna i något avseende sammanstöter.      
 

  



44 

Referensförteckning  

Agnihotri, R., Kothandaraman, P., Kashyap, R., Singh, R. (2012). Bringing 
 ”social” into sales: The impact of salespeople’s social media use 
 on service behaviors and value creation. Journal of Personal Selling 
 & Sales Management, 32(3), ss. 333-348. doi: 10.2573/PSS0885-
 3134320304  

Anderson, W. E. (1998). Customer Satisfaction and Word of Mouth. Journal of 
 service research, 1(1), ss. 5–17.  

Bryman, A., Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: 
 Liber.  

Constantinides, E. & Fountain, S. J. (2007). Web 2.0: Conceptual foundations 
 and marketing issues. Journal of Direct, and Digital Marketing Data 
 Practice, 9(3), ss. 231-244. doi: 10.1057/palgrave.dddmp.4350098 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
 samhällsvetenskaperna. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Erevelles, S. & Fukawa, N. (2013). The role of affect in personal selling and 
 sales management. Journal of Personal Selling & Sales Management. 
 34(1). ss. 7-24. doi: 10.2753/PSS0885-3134330102 

Fischer, E. & Reuber, A. R. (2011). Social interaction via new social media: 
 (How) can interactions  on Twitter affect effectual thinking and 
 behavior?. Journal of Business Venturing, 26, ss. 1-18. doi: 
 10.1016/j.jbusvent.2010.09.002 

Gunnarsson, R. (2007). Innehållsanalys / Kvalitativ deskriptiv metod. [Elektronisk]. 
 http://infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000067.shtml [2018-05-17]. 

Guo, Z. (2012). Optimal decision for online referral marketing. Decision Support 
 Systems, 52(2), ss. 373-383. doi: 10.1016/j.dss.2011.09.004  

Haig, N. (2018) Your personal brand: Building a professional identity, and 
 promoting it effectively,  can be vital to an internal auditor’s 
 career. Internal Auditor, 75(1), ss. 54-59.  
  



45 

Hennig-Thurau, T., Gwinner, P. K., Walsh, G., Gremler, D. D. (2004). 
 Electronic Word-of-Mouth via Consumer-Opinion Platforms: 
 What motivates consumers to articulate themselves on the 
 internet? Journal of interactive marketing, 18(1), ss. 38–52. doi: 
 10.1002/dir.10073 

Internetstiftelsen I Sverige [IIS]. (2017). Svenskarna och internet 2017: En årlig 
 studie av svenska folkets internetvanor. 
 [Elektronisk]. http://www.soi2017.se/kommunikation-och-sociala-

 plattformar/anvandning-av-sociala-plattformar/ [2018-03-17].  

Jantsch, J. (2010). Let’s Talk Social Media for Small Businesses. Vol. 2. 
 Microsoft. Tillgänglig: http://designdamage.com/wp-

 content/uploads/2009/04/socialmediaforbusiness.pdf [2018-02-15].  

Karaduman, I. (2013). The effect of social media on personal branding efforts 
 of top level executives. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 99, 
 ss. 465-473. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.10.515 

Kaplan, A. M. & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The 
 challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 
 53(1), ss. 59-68. doi: 10.1016/j.bushor.2009.09.003 

Kumar, A., Bezewada, R., Rishika, R., Janakiraman, R., Kannan, P.K. (2016). 
 From Social to Sale: The Effects of Firm-Generated Content in 
 Social Media on Customer Behavior. Journal of Marketing, 80(16), 
 ss. 7-25. doi: 10.1509/jm.14.0249  

Labrecque, I. L., Markos. E., Milne, R. G. (2010). Online Personal Branding: 
 Processes, Challenges, and Implications. Journal of interactive 
 marketing, 25, ss. 37-50. doi: 10.1016/j.intmar.2010.09.002 

Lair, J. D., Sullivan, K., Cheney, G. (2005). Marketization and the Recasting of 
 the Professional Self: The Rhetoric and Ethics of Personal 
 Branding. Management Communication  Quarterly. 18(3), ss. 307-
 343. doi: 10.1177/0893318904270744 

Lassk, G.F., Ingram, N.T., Kraus, F., Di Mascia, R. (2012). The future of sales 
 training: Challenges and related research questions. Journal of 
 Personal Selling & Sales Management, 32(1), ss. 141-154. doi: 
 10.2753/PSS0885-3134320112 



46 

 

Leigert, L. (2014). Marknadsföring och kommunikation i sociala medier. Kalmar: 
 Kreafon AB. 

Lee, K., Lee, B., Oh, W. (2015). Thumbs Up, Sales Up? The Contingent Effect 
 of Facebook Likes on Sales Performance in Social Commerce. 
 Journal of Management Informations Systems, 32(4), ss. 109-143. 
 doi: 10.1080/07421222.2015.1138372  

Martinez, C. & Sandberg, H. (2017). Sociala medier som affärsmodeller: 
 Kritiska perspektiv. Olsson, T. (red.) Sociala medier – vetenskapliga 
 perspektiv. 1. uppl. Malmö: Gleerups, ss. 67–81. 

Moncrief, W.C. (2017). Are sales as we know it dying… or merely 
 transforming?. Journal of Personal Selling & Sales Management, 37(4), 
 ss. 271-279. doi: 10.1080/08853134.2017.1386110 

Moore, J.N., Raymond, M.A., Hopkins, C.D. (2015). Social selling: A 
 comparison of social media usage across process stage, markets, 
 and sales job functions. Journal of Marketing Theory and Practice, 
 23(1), ss. 1-20. doi: 10.1080/10696679.2015.980163  

Nordkvist, P. (u.å). Vad är social selling?. Försäljningschefen. [Elektronisk].  
 https://www.forsaljningschefen.se/vad-ar-social-selling/ [2018-03-15]. 

O’Reilly, T. (2005). What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the 
 Next Generation of Software. O’Reilly Media Inc. [Elektronisk]. 
 http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1 
 [2018-03-14]. 

Paliouras, K. & Siakas, K.V. (2017). Social customer relationship management: 
 A case study. International Journal of Entrepreneurial Knowledge. 1(5). 
 ss. 20-34. doi: 10.1515/ijek-2017-0002. 

Persson, J. (2014). Åtta av tio mäklare använder sociala medier i sin tjänst. 
 Mäklarvärlden, 21 oktober. [Elektronisk]. 
 https://maklarvarlden.se/atta-av-tio-maklare-anvander-sociala -medier-sin-
 tjanst/ [2018-03-14].  

Peters, T. (1997). The brand called you. Fast Company.   



47 

Preissl, B. (2003). E-Business in the Service Sector: Patterns of Use in 
 European Countries. Economic Bulletin, 40(10), ss. 341-346. doi: 
 10.1007/s10160-003-0232-z 

Rangarajan, D., Gelb, B.D., Vandaveer, A. (2017). Strategic personal branding 
 - And how it pays off. Business Horizons. 60(5), ss. 657-666. doi: 
 10.1016/j.bushor.2017.05.009 

Rapp, A. & Panagopoulos, N.G. (2012). Perspectives on personal selling and 
 social media: Introduction to the special issue. Journal of Personal 
 Selling & Sales Management. 32(3), ss. 301-304. doi: 
 10.2753/PSS0885-3134320301 

Repstad, P. (2007). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 4. 
 uppl. Oslo: Universitetsforlaget. 

Schaupp, C. L. & Bélanger, F. (2014). The Value of Social Media for Small 
 Businesses. Journal of information systems. 28(1), ss. 187–207. doi: 
 10.2308/isys-50674 

Statens Medieråd (2016). Sociala medier. [Elektronisk]. 
 https://statensmedierad.se/larommedier/medierdaochnu/socialamediersupp
 komstochroll.379.html [2018-03-14]. 

Stelzner, A. M. (2016) 2016 Social media marketing industry report: How Marketers 
 Are Using  Social Media To Grow Their Businesses. [Elektronisk]. 
 https://www.socialmediaexaminer.com/wp-
 content/uploads/2016/05/SocialMediaMarketingIndustryReport2016.pdf 
 [2018-03-18].  

Teng, S., Khong, K. W., Goh, W. W., Chong, L. Y. A. (2014). Examining the 
 antecedents of persuasive eWOM messages in social media. 
 Online Information Review. 38(6), ss. 746-768. doi: 10.1108/OIR-04-
 2014-0089 

 

Thackeray, R., Neiger, B.L., Hanson, C.L., McKenzie, J.F. (2008). Enhancing 
 Promotional Strategies Within Social Marketing Programs: Use of 
 Web 2.0 Social Media. Social Marketing and Health Communication, 
 9(4), ss. 338-343. doi: 10.1177/1524839908325335 



48 

Tsimonis, G. & Dimitriadis, S. (2014). Brand strategies in social media. 
 Marketing Intelligence & Planning. 32(3), ss. 328-344. doi: 
 10.1108/MIP-04-2013-0056 

Vitberg, A. (2010). Developing Your Personal Brand Equity. Journal of 
 Accountancy.  

Zhang, C.B. & Lin, Y.H. (2015). Exploring interactive communication using 
 social media. The Service Industries Journal, 35(11-12), ss. 670-693. 
 doi: 10.1080/02642069.2015.1064396 
  



49 

Bilagor 

Bilaga 1 - Mail till respondenter 

 

Hej X, 

Vi är två studenter som studerar sista året på fastighetsekonomprogrammet 
vid Karlstads Universitet. Vi är just nu i slutskedet av våra studier, vilket har 
gjort att vi tillsammans har valt att skriva en C-uppsats som handlar om 
fastighetsmäklares marknadsföring via sociala medier. Vi tror att dina 
erfarenheter skulle kunna bidra till studien och skulle därför mer än gärna vilja 
göra en intervju med dig lite längre fram under våren. Intervjun väntas ta cirka 
30–60 minuter.  

Vi har stor förståelse för ditt pressade schema men hade ödmjukt uppskattat 
om du kunde delta. Hör gärna av dig med eventuella frågor. 

Med vänliga hälsningar,  

Filip Tängerby och Elin Pettersson 
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett 

 

 

 

Samtyckesblankett 

Härmed intygas att jag har delgivits information gällande studien Sociala medier 
som marknadsföringsverktyg - ur fastighetsmäklarens perspektiv. 

 

Jag ger mitt medgivande till att delta i en inspelad intervju  

 
 
 
 

Ort och datum: …………………….……………………….…………… 

Företag: ……………………….……………………….………………… 

Namnteckning: ……………………….……………………….………… 

Namnförtydligande: ……………………….……………………….…… 
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Bilaga 3 - Informationsblankett 

 

Översiktlig information gällande studien  

Inledningsvis vill rikta ett stort tack till Er för att ni valt att åsidosätta tid för 
att delta i studien som är en del av vår kandidatuppsats, vars syfte är att 
beskriva hur och varför svenska fastighetsmäklare använder sig av sociala 
medier som marknadsföringskanal. 

 

Arbetet görs av Elin Pettersson och Filip Tängerby som studerar sista 
terminen på Fastighetsekonomiprogrammet vid Karlstads Universitet, samt 
leds av Sofia Molander som är doktorand i företagsekonomi på 
Handelshögskolan vid Karlstads Universitet. Studien inkludera 
semistrukturerade intervjuer, vilka beräknas ta cirka 45 minuter. Det är av stor 
vikt att intervjun genomförs i en ostörd miljö som ni själva bestämmer.  

 

Ni som deltar i studien i form av respondenter kommer att få ta del av 
intervjufrågorna på förhand via mailutskick. Med ert tillstånd kommer 
intervjuerna att spelas in. Detta görs enbart i syfte att stärka undersökningens 
akademiska kvalité. All information kommer att behandlas konfidentiellt, med 
hänsyn till respondenternas personliga integritet. Vidare kommer samtliga 
respondenter att ges möjlighet att korrigera uttalanden innan uppsatsen 
slutligen lämnas in.  

 

Ni som respondent har rätt att när som helst under processen frånträda er roll 
som respondent, utan vidare motivering. När arbetet med uppsatsen är 
avslutat och sammanställt kommer ni att få ta del av studien i sin helhet. 
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Vi eventuella frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till 
oss. 
 

Tack för Er medverkan!  

 

Elin Pettersson  Filip Tängerby  

________________________            _________________________ 

M: elinpetterssons@live.se  M: filiptangerby@gmail.com  
T: 0761 73 34 33  T: 0707 59 06 27 
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Bilaga 4 - Intervjuguide  

Intervjuguiden har använts under datainsamlingen. Författarna vill poängtera 
att frågorna, i och med de semistrukturerade intervjuerna, delvis kan ha ställts i 
olika ordningsföljd och att variation kan ha förekommit i hur frågorna har 
formulerats.  
 

Bakgrundsinformation 
1.   Är du en man eller kvinna? 
2.   Hur gammal är du? 
3.   Hur länge har du arbetat som fastighetsmäklare? 
4.   I vilken stad arbetar du? 
5.   Hur länge har du arbetat som fastighetsmäklare på orten du arbetar på i 

dagsläget? 
6.   Vilken firma arbetar du på? 
7.   Hur många arbetar det på ditt kontor? 
8.    Hur många objekt har du förmedlat under det senaste året? 

 

Sociala medier 
1.   Varför använder du sociala medier?  
2.   Vilka sociala medier är du aktiv på i din yrkesroll? 
3.   Varför bestämde du dig för att skapa en profil på sociala plattformar? 
4.   Försöker du involvera dina följare på något sätt?  
5.   Hur vill du framstå på sociala medier? 
6.   Hur resonerar du innan du publicerar ett inlägg på sociala medier?  
7.   Vad vill du ska framgå av dina inlägg på sociala medier? Vad är viktigt 

för dig?  
8.   Hur vill du att dina följare ska uppfatta dina inlägg? 
9.   Anser du att du är personlig på dina sociala medier?  
10.  Vill du att dina följare ska kunna “lära känna dig” via dina sociala 

medier?  
11.  Varför tror du att dina följare följer dig?  
12.  Vad förväntar du dig att sociala medier ska inbringa? 
13.  Använder du sociala medier för att hitta spekulanter? 
14.  Använder du sociala medier för att jämföra dig själv med konkurrenter? 
15.  Anser du att sociala medier är en plattform där du kan marknadsföra 

dig själv som mäklare? 
16.  Hur tror du att fastighetsmäklare som yrkesroll kommer att se ut i 

framtiden? 
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Marknadsföring via sociala medier   
1.   Anser du att dina profiler på sociala medier är en 

marknadsföringskanal?  
2.   Upplever du det som lätt eller svårt att marknadsföra via sociala 

medier? 
3.   Upplever du det som kul eller tråkigt att marknadsföra via sociala 

medier? 
4.   Har du gått en kurs/utbildning i hur man marknadsför via sociala 

medier? 
5.   Vad är ditt primära syfte med att marknadsföra via sociala medier? (Dig 

själv som mäklare eller specifika objekt?) 
6.   Upplever du att det är vissa objekt som du har förmedlat är tack vare 

din marknadsföring på sociala medier? 
7.   Vilken respons tycker du att du får på din marknadsföring via sociala 

medier? 
8.   Upplever du att vara aktiv på sociala medier är tidskrävande? 
9.   Anser du att vara aktiv på sociala medier är något du ser som ett 

“måste”? 
10.  Är sociala medier du något du gladeligen gör tid för under en 

arbetsdag?  
11.  Upplever du att det finns direktiv (regler) från företaget du jobbar 

på/din chef att arbeta med sociala medier? 
12.  Upplever du att företaget är positivt eller negativt inställt till ditt arbete 

via sociala medier? 
13.  Upplever du att dina kollegor arbetar med marknadsföring via sociala 

medier? 
  



55 

Bilaga 5 - Kodning enligt trestegsmetoden  

 

Data Nyckelord Kategori Tema 

Det är absolut återigen att 
forma mitt personliga 
varumärke och den 
offentliga profilen, att jag 
ska kunna nå ut till flera 
trådar och människor 
därute som jag inte kan ha 
någon direktkontakt med 
utan kunna forma det och 
att dom kan uppleva vem 
jag är utan att kunna prata 
med dom personligen. 

•   Forma 
personligt 
varumärke 

•   Nå ut till fler 

 

Syfte Marknadsföring 

  

Synas. Bara synas. Det är 
huvuddelen i det. Som jag 
sagt innan så är det enda 
sättet som jag marknadsför 
mig på och det är väl 
kanske ganska ovanligt.  

•   Synas 

•   Enda sättet 
jag 
marknadsför 
mig på 

  

 

 

 



 

  


