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Förord 

Denna uppsats har skrivits på Handelshögskolan vid Karlstad Universitet, och 

är av omfattningen 15 HP. Avhandlingen utförs som ett slutligt steg i 

utbildningen för att kunna ta ut en kandidatexamen i 

Företagsekonomi/Fastighetsekonomi.  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare, Sofia Molander för goda råd och 

stöttning genom processens gång. Sedan vill vi givetvis rikta ett stort tack till 

de fastighetsmäklare som var snälla att ställa upp och delta med sin tid till att 

bli intervjuade. Dessa intervjuer låg till grund för vår studie och skulle inte 

kunna genomförts utan deras engagemang.  
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Sammanfattning 

Användandet av sociala medier har ökat lavinartat och i dagsläget används det 

av mer än majoriteten av alla svenskar. Då företag bör finnas där kunderna 

finns är det viktigt för företagen att ägna sig åt marknadsföring av deras 

varumärke genom sociala medier. Detta kan de göra med hjälp av en digital 

strategi. Studier visar på att medarbetare, som för en dialog med kunden, blir 

företagets ansikten utåt och för kunden så förknippas företaget med just denna 

individ. Därför blir individens personliga varumärke av vikt.  

I denna studie ligger fokuset på marknadsföring av det personliga varumärket 

genom sociala medier plattformen Instagram. Vi vill ta reda på hur 

fastighetsmäklare använder sig av denna plattform som verktyg och mer 

specifikt med fokus på det personliga varumärket.  

Vår huvudsakliga frågeställning är: Hur använder fastighetsmäklare sociala medier 

som marknadsföringsverktyg med fokus på personligt varumärke? För att få svar på 

denna fråga har det genomförts en kvalitativ studie där vi valt att kontakta 

flertalet fastighetsmäklare med kriteriet att de ska vara aktiva på sociala medie-

plattformen Instagram, med uttalade användarkonton kopplade till deras 

arbete. Med deras hjälp kunde vi genomföra personliga intervjuer för att få en 

djupare förståelse.  

Detta resulterade i en slutsats om att olika fastighetsmäklare använder sig av 

olika digitala strategier utefter vad de personligen anser är viktigt att lägga 

fokus på, men alla aktiviteter syftar i slutändan till att främja det personliga 

varumärket. Samtliga respondenter anser sig få fördelar gentemot 

konkurrenter till följd av sitt användande av Instagram.  

 

Nyckelord: Sociala medier, Personligt varumärke, Digital strategi, 

Kundrelation  
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Abstract 

The use of Social Media has increased rapidly and in present it’s been used by 

more than the majority of all Swedes. Companies should be present where 

customers exist, that’s why companies need to engage in marketing their brand 

through social media. This can be done using a digital strategy. Studies have 

shown that employees are being associated with the company as individuals, 

because the individual employee is the one who is communicating with the 

customer. This results in that the employees’ individual personal brand is 

important.   

In this study, the focus is on marketing the personal brand through the social 

media platform Instagram. We want to find out how real estate agents use 

these platforms as a tool and more specifically with a focus on the personal 

brand.   

Our main question is: How do real estate agents use social media as a 

marketing tool with a focus on personal branding? In order to get an answer 

to this question, a qualitative study has been conducted where we have chosen 

to contact several real estate agents with the criterion that they are active on 

the social media-platform Instagram, with explicit user accounts linked to their 

work. With their help, we were able to conduct personal interviews to gain a 

deeper understanding.  

This resulted in us getting an idea that different real estate agents use different 

digital strategies according to what they personally consider important to focus 

on, but all activities are ultimately aimed at promoting the personal brand. All 

respondents consider themselves gaining advantages over competitors as a 

result of their use of social media. 

 

Keywords: Social Media, Personal Brand, Digital Strategy, Customer 

Relationship 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Den här studien kretsar kring varumärkesbyggande genom sociala medier och 

grundar sig ur ett behov om att få en utökad kunskap om processen kring 

företeelsen. Det hela har aktualiserats under senare år då sociala medier är ett 

växande fenomen i dagens samhälle och är av betydelse för många 

organisationer, såsom exempelvis fastighetsmäklarbolag då konkurrensen 

mellan olika bolag inom den branschen är hög. Vid hög konkurrens är det 

viktigt att ha ett starkt varumärke för att kunna positionera sig i kundernas 

medvetande.   

Fenomenet sociala medier har bidragit till ökade möjligheter för konsumenter 

att söka information, kommunicera med andra utan hinder, samt att uttrycka 

känslor. Med det menas att konsumenternas möjligheter att ta egna beslut har 

ökat (Tsimonis & Dimitriadis 2014). Viss forskning har studerat detta och 

kommit fram till att företag använder sig av sociala medier i en allt högre 

utsträckning, många gånger i ett marknadsföringssyfte men även för att bygga 

ett varumärke (Tsimonis & Dimitriadis 2014). Dock är det på denna punkt 

inte helt klarlagt hur företag använder sig av sociala medier. Detta stöds av 

bland annat Kaplan och Haaenlein (2010) som menar att många företag inte är 

allt för bekväma vad det gäller sociala medier då de upplever sig tappa 

kontrollen kring vad som sägs om dem. Då sociala medier används av företag i 

dess arbete, samt i syfte om att sprida sitt varumärke kan verktyget ses både 

som ett arbetsverktyg, men även ett marknadskommunikationsverktyg. I vår 

studie sammankopplas detta då det i grunden innefattar att fastighetsmäklare 

använder sociala medier som ett marknadskommunikationsverktyg i arbetet, 

vilket resulterar i att det även går att definiera som ett arbetsverktyg.  

Sociala medier är ett brett begrepp som kan innefatta allt från virtuella 

spelvärldar såsom World of Warcraft till samarbetsprojekt såsom Wikipedia 

(Kaplan & Haaenlein 2010). Facebook är i dagsläget den kanal som har flest 

användare medan Instagram, som är den näst största kanalen, tycks vara den 

kanal som har en uppåtgående trend så väl i fastighetsmäklarbranschen som 

överlag i Sverige (Internetstiftelsen i Sverige 2018). Studier visar på att under år 

2018 var Facebook störst men Instagram, som i dagsläget är på andra plats vad 

det gäller popularitet, växer snabbare. I och med att användningen av 

Facebook har gått ner kan Instagram med dess nuvarande tillväxttakt vara lika 

stort som Facebook om bara tre års tid (Internetstiftelsen i Sverige 2018). 
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Sociala medier möjliggör för marknadsförare att bygga ett varumärke, skapa 

relation, samt föra en dialog med kunden, vilket många gånger skiljer sig åt 

från traditionella medier där den interaktiva biten inte är möjlig. Detta gör att 

användandet av sociala medier kan ta marknadsföringen till ytterligare en nivå. 

Inom fastighetsmäklarbranschen är det många gånger hög konkurrens mäklare 

emellan, vilket gör det viktigt att bland annat arbeta fram ett personligt 

varumärke som gör att man får konkurrensfördelar. Personligt varumärke 

skiljer sig inte från traditionell marknadsföring vad det gäller syftet, det som 

utgör skillnaden är att man vid skapandet av ett personligt varumärke 

fokuserar på en persons skicklighet och inte på en produkt eller tjänst (Peters 

1997). En av de kommande trenderna gällande marknadsföring inom 

fastighetsmäklarbranschen sias vara innehållsmarknadsföring. Denna typ av 

marknadsföring fokuserar på varumärkesbyggande genom betydelsefullt 

innehåll och inte på sälj. Genom denna typ av marknadsföring kan du stärka 

relationen med din målgrupp (Baltes 2015). Innehållsmarknadsföring tycks 

vara ett väletablerat koncept hos fastighetsmäklare i USA baserat på mängden 

information som det finns kring begreppet. 

1.2. Problemformulering 

Vi kan konstatera att forskningen inte är helt kartlagd vad det gäller relationen 

mellan fastighetsmäklares användande av sociala medier och personligt 

varumärkesbyggande vilket leder till ett flertal problem. Ett mycket praktiskt 

problem för organisationer och/eller medarbetare är att ineffektiv 

marknadsföring kan leda till att de blir utkonkurrerade till följd av att de 

försvinner i allt brus, detta då de inte längre är med som ett alternativ när 

kunden utvärderar sina valmöjligheter. Sociala medier är idag ett verktyg för att 

marknadsföra sitt varumärke och nå ut till dess omgivning, dock diskuteras 

inte sociala medier i den traditionella marknadskommunikationsmixen (Kotler 

& Keller 2016) som ofta används inom teorin. De olika delar som 

marknadskommunikationsmixen består av kan idag appliceras på sociala 

medier till följd av den utveckling som skett i vårt samhälle, sociala medier kan 

nu alltså ses som en del av begreppet marknadskommunikation. Med grund i 

detta finns det med andra ord ett glapp i teorin då tidigare forskning inte lyfter 

detta specifika verktyg, vilket delvis kan bero på att sociala medier inte var lika 

utvecklat och användbart förut. Ytterligare forskning behöver därför tillföras 

för att bidra till att hålla forskningen uppdaterad gällande den globala 

teknologiska utveckling som ständigt sker. Det finns även teoretiska problem 
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när det gäller klassificeringen av sociala medier och mer specifikt Instagram. 

Beskrivningen av fenomenet är någorlunda dunkelt på vissa punkter kring vad 

sociala medier inkluderar. Instagram är en plattform som vuxit fram på senare 

år och därav inte är en del av tidigare befintlig teori kretsande kring ämnet, 

vilket är en av anledningarna till att det finns ett glapp i befintlig teori. Detta 

kan även leda till en bristande förståelse för vilka sociala medieplattformar 

företaget bör befinna sig på då det idag finns fler plattformar än vad tidigare 

teori förmedlar, samt att begreppet sociala medier är oerhört brett och kan 

innefatta en mängd olika plattformar (Kaplan & Haaenlein 2010). Vår 

uppfattning är även att tidigare forskning till dess majoritet har ett fokus på 

kundperspektiv och inte företagsperspektiv, vilket bör kompletteras och därav 

är vår studie fokuserad på företagets perspektiv.  

Om vi dessutom inte vet hur relationen mellan sociala medier, personligt 

varumärke och konkurrenskraft ser ut vet vi inte hur vi kan förklara nyttan av 

att differentiera sig genom dessa. Rimligen kan vi dra flera slutsatser kring 

fenomenet men det kvarstår frågor kring användandet och de fördelar företag 

får till följd av fenomenet. Utgångspunkten för detta examensarbete är de 

frågor som vi nämner ovan kretsande kring den otydliga processen av att 

använda sociala medier för att påverka sitt personliga varumärke. Då 

fastighetsmäklaren möter kunden i ett tidigt skede och därav kan ses som ett 

ansikte utåt för företaget, kan det personliga varumärket inverka på om det blir 

en affär eller inte. Vi vill bidra till forskningen kring hur Instagram används 

som ett marknadskommunikationsverktyg bland fastighetsmäklare och hur 

detta användande kan påverka det personliga varumärket. Ytterligare studier 

och därmed beskrivning kring sociala medier och dess nya plattformar är bra 

för såväl praktiskt verksamma fastighetsmäklare som för forskningen då det 

eventuellt kan gå att generalisera resultatet av uppsatsen till andra typer av 

branscher där personligt varumärkesbyggande är förekommande. 

1.3. Syfte 

Mot bakgrund av den tidigare nämnda problematiken kring 

varumärkesbyggande genom sociala medier är syftet med föreliggande studie 

att öka förståelsen för fastighetsmäklares användande av sociala medier som 

marknadskommunikationsverktyg, med fokus på att påverka sitt personliga 

varumärke. 
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1.4. Avgränsningar 

Studien har begränsats till fastighetsmäklare som är aktiva på sociala medier. 

Vi har sedan valt att avgränsa oss till sociala nätverkningssajten Instagram då 

det är den snabbast växande plattformen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

2. Teori 

2.1. Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation kretsar kring hur företag kommunicerar med sina 

kunder. Det finns fem traditionella kommunikationskanaler: reklam, sales 

promotion, PR, personlig försäljning, samt direktreklam. Dessa ingår i vad 

som kallas marknadskommunikationsmixen (Kotler & Keller 2016). Då sociala 

medier inte är en del av den traditionella marknadskommunikationsmixen är 

det inte alla chefer som enligt Mangold och Faulds (2009) anser att sociala 

medier kan klassas som ett marknadsföringsinstrument. Detta medför även att 

det finns olika tolkningar kring användandet av de företag som använder sig av 

det.  

I dagens samhälle finns det ett flertal nya kommunikationskanaler utöver de 

traditionella Studien har begränsats till fastighetsmäklare som är aktiva på 

sociala medier. Vi har sedan valt att avgränsa oss till sociala nätverkningssajten 

Instagram då det är den snabbast växande plattformen.kanalerna som nämns 

ovan (Kotler & Keller 2016). Internet exempelvis möjliggör ett ökat samspel 

mellan företaget/ säljaren och kunderna (Mcgaughey & Mason 1998). Internet 

anses vidare vara den digitala plattform som har störst potential och är mest 

fördelaktig som marknadsföringsverktyg, detta i enlighet med en studie som 

genomfördes av Mcgaughey och Mason (1998) där fokuset låg på internets 

påverkan på konsumentbeteendet. I Mcgaughey och Masons studie (1998) 

utgår de från den traditionella köpprocessen där det framgår att 

informationssökande och utvärdering av alternativ är av stor vikt. Vidare 

menar författarna på att internets snabba tillgång till information är positivt då 

det sparar konsumenten såväl tid som pengar (Mcgaughey & Mason 

1998).  En del av internet är sedan sociala medier vilket är ett relativt nytt 

fenomen och kommunikationssätt som möjliggör för företag att kommunicera 

med sina kunder genom, vilket är varför Mcgaughey & Mason (1998) anser att 

det borde klassas som ett hybridelement till marknadskommunikationsmixen.  

Sociala medier skiljer sig från de traditionella kommunikationskanalerna då 

sociala medier ger upphov till tvåvägskommunikation och inte bara 

envägskommunikation (Mangold & Faulds 2009).  
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2.1.1. Sociala medier 

Ett flertal studier visar på hur makten har övergått från företagen till kunderna 

i takt med sociala mediers intågande, detta då användarna numera har större 

möjligheter att ta egna beslut utifrån den information som finns tillgänglig. 

Användarna kan dessutom interagera med varandra och på så vis även påverka 

varandras beslutsfattande (Ramsay 2010; Kaplan & Haenlein 2010; Tsimonis 

& Dimitriadis 2014). För att företag ska undvika att bli helt maktlösa behöver 

de engagera sig i sociala medier och interagera med användarna (Ramsay 

2010). I samband med utvecklingen av teknologin har också kundens 

mottagande av marknadsföring ökat, vilket innebär att antalet företag som når 

ut till kunden har ökat (Pulizzi 2012). Därav är det en risk att företag 

försvinner i bruset av all media. 

Sociala nätverkssidor möjliggör för användarna att skapa personliga profiler, 

koppla samma med andra användare eller varumärken, dela, ladda upp och 

kommentera foton eller meddelanden (Phua et al. 2017). Tidigare forskning 

(Phua et al. 2017) visar att företag använder sig av sociala mediers plattformar 

för att marknadsföra varumärket eller produkten, i förhoppning om att få ökad 

varumärkesexponering, få lojala följare, öka trafiken till hemsidan och för att 

få marknadsplatsinformation. Det är först när användarna “gillar” eller “följer” 

ett varumärke som de kommer få löpande uppdateringar när användaren 

lägger ut nya inlägg (Phua et al. 2017). 

Sociala medier som marknadskommunikationsverktyg möjliggör för företag att 

snabbt och direkt interagera med kunder till en låg kostnad, vilket gör det till 

mer effektivt än traditionella kommunikationsverktyg. Detta gör det relevant 

för såväl stora multinationella företag som för mindre företag. Med tanke på 

den vinning företag kan få av användandet av sociala medier bör de ägna sig åt 

det även fast det många gånger är svårt (Kaplan & Haenlein 2010). 

Sociala medier har idag kommit att bli en av de viktigaste kanalerna för att 

hantera sitt personliga varumärke, med det sagt behöver inte samtliga kanaler 

inom sociala medier användas utan individen bör söka rätt kanal för sitt 

ändamål (Haig 2018), detta då de olika plattformarna inom sociala medier kan 

innefatta helt olika funktioner med olika syften (Thackery et al. 2008). 
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2.1.2. Instagram 

Instagram är en fotograferings och bilddelnings app i form av ett socialt 

nätverk där enkelheten i användandet framhävs som en av faktorerna till 

varför det blivit så omtyckt (Sachs & McHaney 2016, Business Insider 2010). 

Huvudfunktionerna på Instagram kretsar kring att posta redigerade bilder eller 

filmer tillsammans med bildtext och hashtag som andra användare sedan kan 

gilla, kommentera och dela. Genom att lägga till en hashtag möjliggör du för 

andra användare att hitta din bild genom att söka på den kategori som du har 

taggat bilden med (Phua et al. 2017). Det framkom även i studien gjord av 

Phua et al. (2017) att varumärkesintegrationen och engagemanget är högst 

bland Instagram-användare i en jämförelse mot andra sociala medieplattformar 

såsom Facebook, Twitter och Snapchat. 

2.2. Personligt varumärke 

Begreppet personligt varumärke etablerades av Peters (1997) och innebär att 

varje person är sitt eget varumärke där fokus är att marknadsföra sig själv, inte 

bara som företag utan också som individ. Genom att vara medveten om sitt 

personliga varumärke kan man visa konsumenter de egenskaper man besitter 

som gör att denne är unik i jämförelse med en konkurrent. Varje tillfälle att 

interagera med någon är ett tillfälle att påverka sitt personliga varumärke, 

därmed utgör sociala medier och dess innehåll en stor påverkan på en individs 

personliga varumärke (Haig 2018). Haig (2018) menar också på att det 

personliga varumärket är viktigt då det kan gynna en individ på många olika 

plan. Att ha ett starkt varumärke kan ge intrycket att man är professionell i sin 

yrkesroll vilket genererar en trygghet hos konsumenten. Studier visar på att 

kunder är fortsatt lojala till de individer som de känner sig trygga med och litar 

på (Caceres & Paparoidamis 2007). Det bidrar till att det är viktigt att 

kommunicera med kunder för att bibehålla kundrelationer (Ravald & 

Grönroos 1996), så att kunder fortsatt känner sig trygga då det sker fortsatt 

kommunikation. Harris & Rae (2011) framhäver vikten av att vara autentisk i 

sin personliga digitala kommunikation, detta då ytlig kommunikation inte ses 

som något varaktigt och långsiktigt. För att ha ett långsiktigt personligt 

varumärkesinflytande krävs det att individen levererar praktisk information av 

hög kvalitet, samt även vägleder och hjälper till (Harris & Rae 2011). 

Precis som vid utvecklandet av en produkt bör man ständigt utveckla sitt 

personliga varumärke för att bland annat stärka sitt varumärke på 

arbetsmarknaden och för att differentiera sig gentemot konkurrenter (Lair et 
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al. 2005). Att utveckla sitt personliga varumärke på sociala medier kräver både 

tid och engagemang (Harris & Rae 2011). På grund av att användandet av 

sociala medier har blivit så stort, krävs det att användarna sprider 

informationen vidare (Karaduman 2013), så att inte företaget försvinner bland 

konkurrenter. Det är konsumenternas delande som sprider varumärket vidare 

(Baltes 2015) därför är det också viktigt att tänka på att det innehåll som laddas 

upp är enkelt att dela för konsumenterna (Jefferson & Tanton 2015). 

Kommunikation genom sociala medier är lik all annan 

marknadskommunikation ur den aspekten att innehållet som publiceras bör 

vara unikt och ha en speciell stil, samt anpassas utefter kundernas behov. En 

stor del av det som skrivs på sociala medier, som påverkar en individs 

personliga varumärke, är skrivet och kontrollerat av denne själv men åsikter 

kan också förmedlas som är utom individens kontroll (Labrecque et al. 2011). 

Enligt Thackery et al. (2008) är det konsumenterna som styr vad som sprids på 

sociala medier då konsumenterna kan skriva fritt om sin upplevelse med 

företaget. Därav finns det en förståelse till varför det är viktigt att ha uppsikt 

över sina sociala medier och bibehålla en god relation med kunderna. 

Sociala medier är också ett verktyg för rekryterare när de söker efter potentiella 

kandidater (Harris & Rae 2011) och att vara aktiv inom sociala medier 

genererar en fördel inom jobbsökande jämfört med de som inte nyttjar sociala 

medier (Jobvite 2010). Enligt forskning kollar en av fem arbetsgivare upp 

kandidaterna på sociala medier i samband med anställningsprocessen för att se 

om de är lämpliga kandidater eller ej (Harris & Rae 2011). Vid ett 

förmedlingsuppdrag av fastigheter kan säljaren likställas med en arbetsgivare, 

vilket gör att det är av hög sannolikhet att denne kollar upp fastighetsmäklaren 

i samband med uppdraget. Det är därför av största vikt att kontrollera vad det 

är som är synbart vid en namnsökning via exempelvis Google. I studien som 

Harris & Rae (2011) refererar till kan en sökning vara avgörande för om 

personen får jobbet eller inte.   

Vissa arbetsplatser kan enligt Harris och Rae (2011) känna sig hotade av en 

individ som är väldigt duktig och effektiv i sitt personliga 

varumärkesbyggande. Detta grundar sig många gånger i en osäkerhet och 

skepsis kring personligt varumärke. Harris och Rae (2011) lyfter fram att det 

kan finnas såväl negativa som positiva aspekter kring personligt 

varumärkesbyggande men att de negativa aspekterna och oron för dem bör 

vara minimal hos organisationerna. De positiva aspekterna är att en individs 

personliga sociala kapital kan lyfta både dennes egna personliga varumärke och 
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även företagets. De individer med ett tydligt personligt varumärke är ofta 

drivna medarbetare med social kompetens, som tack vare sitt upparbetade 

varumärke även kan gynna organisationen (Harris & Rae 2011). 

2.2.1. Digital strategi 

Ramsay (2010) menar på att det är de företag som lyssnar och responderar sina 

användare som lyckas med sina sociala medier, det vill säga de som har en hög 

närvaro och servicenivå. Sedan är det, som tidigare sagt, av största vikt att 

företagen är aktiva och uppdaterar innehållet på de kanaler de befinner sig på. 

Hög närvaro gör att företagen lyckas med sina sociala medier och dessa är en 

konstant investering för företagen, som kräver mer än några veckors försök 

(Ramsay 2010). Då varje plattform kräver att man är aktiv för att nå framgång 

bör företagen inte försöka att finnas på alla plattformar. Företagen bör istället 

försöka finnas där deras kunder finns, de bör också se till vilka som är deras 

målgrupp och vad de vill kommunicera för att därefter välja plattform (Kaplan 

& Haenlein 2010). Att ha en speciell stil gällande kommunikationen, så att 

företagets personlighet lyser igenom, kan vara fördelaktigt (Ramsay 2010). 

Kaplan & Haenlein (2010) menar på att företag många gånger skulle gynnas av 

att inte vara allt för professionella när det gäller innehållet i det de postar på 

deras sociala medier. 

Ramsay (2010) menar vidare att företagen inte bör använda sig av sociala 

medier för att kommunicera med andra företag då kunderna kan uppleva att 

de blir förbisedda. Det är av vikt att företagen hittar en balans mellan 

försäljningsinlägg och kommunikation. Ärlighet och tillförlitlighet i innehållet 

är väsentligt, företagen bör därför inte mörka att de har något att erbjuda 

(Ramsay 2010). 

De användare som kan identifiera sig med innehållet på varumärkets sida 

utvecklar ofta en högre grad av tillit och lojalitet till varumärket. Vilket 

resulterar i att de är mer benägna att dela med sig till andra och är lättare att nå 

med meddelanden kring varumärket, vilket i sin tur leder till fler köp (Phua et 

al. 2017).  

Som tidigare nämnt kan man även sprida sitt innehåll på Instagram genom att 

använda sig av hashtags. Detta innebär att användaren märker sitt innehåll 

med en kategori som andra användare kan söka upp (Phua et al. 2017), därav 

möjliggör en hashtag att andra användare kan besöka din profil genom att söka 

på innehåll, snarare än ett specifikt användarkonto.  
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2.2.2. Innehållsmarknadsföring 

Innehållsmarknadsföring syftar till att dela innehåll som konsumenter 

attraheras av på platser där konsumenterna befinner sig på (Baltes 2015). 

Innehållet som publiceras är inte nödvändigtvis kopplat till en specifik produkt 

utan fokuserar snarare på innehåll som konsumenterna attraheras av och/eller 

information om företaget, exempelvis så som dess värderingar, åsikter och 

medarbetare (Baltes 2015). Pulizzi (2012) menar att företag behöver utgå från 

hur andra företag agerar på marknaden och fokusera på att berätta historier, 

allt detta för att öka medvetenheten kring varumärket. Den information om 

varumärket som innehållsmarknadsföring sprider bidrar till en ökad lojalitet 

hos konsumenterna, där lojaliteten inte är kopplad till en enstaka produkt utan 

företaget i dess helhet (Baltes 2015). Genom att dela innehåll som är av 

intresse för konsumenterna bildas ett starkt band mellan parterna då dessa 

delges kunskap om företaget. Ju starkare relationen mellan konsumenten och 

företaget är desto mer lojal kommer kunden att vara, vilket i sin tur leder till en 

långvarig relation mellan företaget och kunden (Baltes 2015). 

Innehållsmarknadsföring, precis som traditionell marknadsföring, kräver en 

strategi baserat på vad företaget vill få ut av sin marknadsföring (Baltes 2015). 

Vanliga ändamål som är återkommande bland olika företag och som ligger till 

bakgrund gällande varför företaget använder sig av innehållsmarknadsföring 

är; ökad lojalitet och trovärdighet hos konsumenter, påverka konsumenterna 

så att ett behov uppstår för en av företagets produkter (Ionescu 2015 i Baltes 

2015), samt ökad medvetenhet kring varumärket (Baltes 2015). 

Olika övervägande som bör finnas med när företaget utvecklar sin strategi för 

innehållsmarknadsföring är bland annat att fokus inte bör ligga på mängd 

marknadsföring som publiceras, utan på kvaliteten då kvalitet går före mängd 

(Baltes 2015). Innehållet bör vara intressant och tilltala kunderna och vara 

enkelt för dessa att dela för att sprida positiv elektronisk Word-of-Mouth, då 

studier visar på att kunder gärna delar vidare innehåll som de finner tilltalande 

(Jefferson & Tanton 2015). 

2.2.3. Relationsmarknadsföring 

Begreppet relationsmarknadsföring framkom av Berry (1983) som syftar till att 

fokusera på företagets kundrelationer och att differentiera sig mot sina 

konkurrenter genom att värdesätta och underhålla sina relationer. Att 

marknadsföra en produkt och delge kunderna information endast i syfte om 
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att det ska generera försäljning kallas transaktionsmarknadsföring (Kindström 

et al. 2012). Under senare år har marknadsföring utvecklats och idag är 

relationen mellan företaget och kunden av stor betydelse, det pratas ofta om 

hur viktigt det är med en långvarig kundrelation snarare än traditionell 

marknadsföring (Buttle 1996). Därför är relationsmarknadsföring idag ett 

viktigt begrepp för företag att ta i beaktning. 

Liljander och Strandvik (1995 i Ravald & Grönroos 1996) menar i sin studie 

på att det inte längre är endast kvaliteten på en vara eller tjänst som genererar 

återkommande kunder, utan att en nöjd kund är ett bättre index på om kunden 

kan tänkas återvända till företaget. Ravald och Grönroos (1996) hävdar att en 

nöjd kund löper stor chans att vara lojal mot företaget genom åren och 

fortsätta konsumera, snarare än att vid nästa tillfälle vända sig till en 

konkurrent. För att bibehålla kundrelationer behöver företaget underhålla sina 

relationer och vara måna om att dessa ska fortsätta vara nöjda kunder, där det 

upplevda värdet bidrar till om en kund är nöjd eller inte. Det upplevda värdet 

kännetecknas av vad kunden får från företaget, reducerat med vad kunden 

behöver göra för uppoffringar (Ravald & Grönroos 1996). 

Att använda sig av relationsmarknadsföring gör att företaget värderar sina 

kunder högt och för en tät dialog med dessa. Det finns en önskan från 

företagen att kunderna ska vara involverade i processen och utvecklas 

tillsammans med företagen. Att bibehålla långsiktiga relationer och för ett 

företag har en kundrelation som är stark är av stor vikt (Kindström et al. 

2012). 

En ytterligare faktor att ha i åtanke gällande långsiktiga kundrelationer är att 

det inte alltid endast genererar positiva intäkter till kassan, utan att värdet av en 

långsiktig kundrelation kan generera positiva effekter såsom Word-of-Mouth 

och utgöra en fördel gentemot andra konkurrenter (Kindström et al. 2012). 

2.2.4. Word-of-Mouth & Elektronisk Word-of-Mouth 

Word-of-Mouth [WOM] är ett begrepp som innebär att två parter 

kommunicerar med varandra om en vara eller tjänst (Anderson 1998). Den 

information som kommuniceras beror på parterna och kan vara allt från vad 

en kund upplevt till rykten som saknar grund. Detta innefattar att WOM kan 

vara allt mellan positiv, negativ och neutral. Studier visar dock på att missnöjda 

kunder sprider mer negativ WOM än vad nöjda kunder sprider positiv WOM 

(Anderson 1998).  
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Begreppet elektronisk Word-of-Mouth [e-WOM] syftar på den information 

som parterna utbyter, som inte sker i ett fysiskt möte mellan individer, utan 

elektroniskt och som i de flesta fall är tillgänglig och möjlig att söka upp för de 

parter som har ett intresse av åsikten (Henning-Thurau et al. 2004).  

På grund av den tekniska utvecklingen i dagens samhälle och Web 2.0, har 

möjligheten för en tvåvägskommunikation öppnats upp där kunder enkelt kan 

kommunicera med företag, men där också kunder kan kommunicera med 

varandra och därav är det konsumenterna som styr en stor del av vad för 

information som sprids (Thackery et al. 2008). Studier visar på att e-WOM 

påverkar kunder i stor utsträckning då e-WOM bidrar till att kunder lägger mer 

tid på överväganden innan köpet genomförs, när det kommer till näthandel 

(Gupta & Harris 2010). Dels spenderas mer tid till att samla information om 

en vara eller tjänst, men även mer tid till att överväga om köpet är något som 

ska genomföras eller ej (Gupta & Harris 2010).  
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3. Metod 

3.1. Metoddesign 

Vår studie har för avsikt att uppbringa en ökad förståelse för 

marknadskommunikationsverktyget sociala medier och fastighetsmäklares 

användande av verktyget, med fokus på en påverkan på dess personliga 

varumärke. För att besvara de frågor som uppsatsen bygger på utfördes en 

kvalitativ studie där teori och verklighet sammankopplats.  Data har samlats in, 

både via verklighetens respondenter samt teori, analyserats genom kodning, 

för att sedan arbeta fram en slutsats, vilket innebär att studien är utformad 

efter formen abduktion (Patel & Davidson 2003). Genom att genomföra en 

studie i abduktiv form, öppnar det upp för möjligheten att inte vara låst till ett 

utförande då den involverar att arbeta både induktivt och deduktivt (Patel & 

Davidson 2003). De frågor som vi genom denna studie vill ta reda på kräver 

en djupare förståelse kring fastighetsmäklares användande av sociala medier, 

mer specifikt Instagram. Därav anser vi att en kvalitativ studie är den form 

som passar uppsatsens ändamål bäst då en kvalitativ studie bygger på den 

enskilde individens perspektiv och inte har fokus på endast siffror (Bryman & 

Bell 2014).  Det finns flera olika sätt att verkställa en kvalitativ studie på 

(Bryman & Bell 2014), där vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. 

Vi anser att detta har givit oss en djupare uppfattning gällande 

respondenternas verklighet, gentemot om vi istället nyttjat en enkät. 

I denna studie krävs en förståelse kring fastighetsmäklares användande av 

sociala medier i syfte att påverka sitt personliga varumärke. Detta innebär att 

undersökningen behöver ta enskilda individers preferenser i beaktning för att 

nå ett resultat, vilket ligger i linje med det hermeneutistiska synsättet (Thurén 

2007). I försök om att få en helhetsförståelse har vi tittat på fenomenet ur 

olika synvinklar för att sedan kunna bidra med ny kunskap. 

3.2. Urvalsdiskussion 

För att inhämta underlag till vår studie i form av intervjuer, kontaktade vi 

registrerade fastighetsmäklare som nyttjar sociala medier inom sitt yrke, där vi 

avgränsat oss till Instagram. Vårt urval är inte begränsat till en specifik stad 

utan sträcker sig över flera olika städer i Sverige.  
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Till en början hade vi förhoppning om att kunna begränsa oss till en stad, 

alternativt samma län, något som dock visade sig bli svårt. Vi kontaktade ett 

flertal mäklare som var aktiva på Instagram inom samma stad via e-post, det 

var dock svårt att hitta fastighetsmäklare som ville delta i studien. Detta 

medförde att vi fick revidera vår geografiska begränsning och söka oss utanför 

länet.  

Vi kontaktade totalt 16 stycken fastighetsmäklare där sex av dessa 16 svarade 

att de var intresserade och hade möjlighet att delta i vår studie. De mäklare 

som verkade på en ort som var långt borta avståndsmässigt från oss valde vi 

att meddela vår önskan om en telefonintervju, och de med kortare avstånd en 

fysisk intervju. I enlighet med Bryman och Bell (2014) har vi gjort ett så kallat 

bekvämlighetsurval gällande respondenterna då vi valt de som funnits närmast 

till hands gällande geografisk närhet för de fysiska intervjuerna, samt 

tillgänglighet till respondenter gällande samtliga intervjuer. Enligt Bryman och 

Bell (2014) finns det olika faktorer som påverkar urvalet, de faktorer som haft 

störst påverkan på vårt urval har varit tid och kostnad. Dels tid till att kunna 

genomföra intervjuer, men även en kostnadsaspekt då fysiska intervjuer hade 

krävt längre kostsamma resor.  

Av de sex fastighetsmäklare som vi intervjuat var fem kvinnor och endast en 

man, i åldrarna 24-26 år. Att urvalet bestod till stor del kvinnor var inget 

medvetet val från vår sida utan avgjordes på grund av att det dels var fler 

kvinnor än män som vi fann aktiva på Instagram, samt att det därmed också 

var fler kvinnor än män som visade sitt intresse för att delta i studien. Att 

samtliga deltagare även var i liknande åldrar var heller ingenting som vi tog i 

beaktning utan utgjordes av slumpen när vi väl fann våra respondenter.  

3.3. Datainsamling 

Empirisk data har inhämtats genom sex stycken intervjuer med registrerade 

fastighetsmäklare som är aktiva på Instagram. Intervjuerna genomfördes på ett 

semistrukturerat sätt med fastighetsmäklare som använder sig av sociala 

medier som arbetsverktyg. En semistrukturerad intervjumetod gör att man 

möjliggör för respondenterna vad det gäller att svara fritt och inte utifrån 

inverkan från redan existerande teorier. Det öppnar också upp möjligheten för 

eventuella följdfrågor baserade på deras tidigare svar (Bryman & Bell 2014). 

Tillvägagångssättet skildes åt mellan intervjuerna, hälften genomfördes ansikte 

mot ansikte och hälften genomfördes via telefon. Intervjuerna som innebar ett 

fysiskt möte genomfördes på respondenternas respektive kontor för att öka 
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tryggheten hos respondenten. Det fysiska mötet gav oss möjlighet att läsa av 

och se eventuella förändringar i ansiktsuttryck, kroppsspråk och/ eller tonläge 

(Bryman & Bell 2014). Till en början var tanken att genomföra alla intervjuer i 

person då en telefonintervju kan försumma den trygghet som respondenten 

upplever vid en personlig intervju i en känd miljö. Studier visar också på att en 

telefonintervju inte kan pågå lika länge som en direkt intervju (Bryman & Bell 

2014), varav effekten då möjligtvis mynnar ut i att eventuella följdfrågor 

eliminerar tiden som egentligen behövts för att genomföra intervjun så korrekt 

och sanningsenlig som möjligt. Då vi dock hade begränsad tid samt budget 

valde vi att genomföra tre av sex stycken intervjuer via telefon. Detta efter 

svårigheter med att få ihop ett datum i närtid med tre respondenter i en stad 

långväga. Att åka ett flertal gånger hade enligt oss blivit kostsamt både gällande 

tid och pengar. Telefonintervjuer eller videosamtal är många gånger mer 

tidseffektivt och mindre kostsamt (Bryman & Bell 2014).  

Intervjuerna grundade sig ur vår intervjuguide som återfinns i bilaga 2. 

Intervjuguiden är uppdelad i ett flertal olika kategorier: generella frågor, sociala 

medier frågor, frågor kring personligt varumärke, frågor om digital strategi, 

WOM & e-WOM, innehållsmarknadsföring samt relationsmarknadsföring, för 

att samtliga intervjuer skulle följa samma struktur. Enligt Bryman och Bell 

(2014) bör man inleda intervjun med frågor kring bakgrundsfakta för att lättare 

kunna sätta respondentens svar i en kontext, samt för att skapa tillit hos 

respondenten. Bakgrunden till att frågorna inte är specifikt kopplade till 

Instagram utan sociala medier generellt är för att öppna upp möjligheten för 

att få korrekta svar från respondenterna gällande vad för plattform de 

använder, varav Instagram är en av dessa. Samtliga respondenter menade 

sedan under intervjuerna på att Instagram är den plattform de använder mest 

och därav blev de fortsatta frågorna kopplade till Instagram istället för sociala 

medier i sin helhet.  

Transkribering av intervjuerna gjordes i anslutning till respektive intervju, där 

vi transkriberat allt som sagts, samt lyssnat igenom intervjuerna flertalet gånger 

för att säkerställa att ingenting uteslutits. För att kunna arbeta med materialet 

och få en enhetlig bild över transkriberingen genomfördes en datareduktion 

där vi arbetat med kopior av transkriberingarna för att enhetligt utesluta 

hummanden, upprepande ord utan syfte, samt bekräftande ord i bakgrunden 

då dessa inte tillför något till respondentens svar eller dess innebörd. 

 



23 

 

3.4. Databearbetning 

För att uppnå ett resultat har vi identifierat ett mönster i den data vi inhämtat. 

För att säkerställa att inte viktig information utelämnats, spelade vi in samtliga 

intervjuer för att sedan transkribera dessa. Varje respondents svar har sedan 

kategoriserats och kodats, för att tillslut kunna sammanställa dessa i en 

gemensam tabell (se bilaga 4 för exempel på varje kodning). Enligt Bryman 

och Bell (2014) är kodning en del av grundad teori där man försöker bryta ner 

de olika beståndsdelarna i en intervju genom olika nivåer för att få en bättre 

överblick. Vi fann fyra teman till följd av vårt kodande: Sociala medier som 

marknadsföringsverktyg, Hur fastighetsmäklare använder sociala medier för att 

arbeta med sitt personliga varumärke, Digital strategi och Kundrelationer via 

sociala medier, se bilaga 4. Dessa funna teman ligger till grund för hur vi 

presenterar vår empiri, den framtagna analys och diskussion, följaktligen även 

slutsatsen. Detta då vi finner att de framkomna teman ligger till grund för hela 

vår studie. 

3.5. Trovärdighetsaspekter 

För att säkerställa trovärdigheten i vår studie har vi utgått ifrån Bryman och 

Bells (2014) fyra kriterier som är av bedömning i kvalitativ forskning kopplat 

till dess validitet; pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet och konfirmering. 

Validitet kretsar kring hur vi samlat, bearbetat och analyserat det material vi 

inhämtat (Bryman & Bell 2014). 

Vi har under vårt arbete haft ett kontinuerligt granskande synsätt och har för 

avsikt att i vårt metodavsnitt redogöra för samtliga processer genom arbetets 

gång, detta gör att vår redogörelse är lättillgänglig för läsare. Såväl det 

granskande synsättet, redogörelsen, samt även tillgängligheten är i enlighet 

med Bryman och Bell (2014) ett sätt att öka uppsatsens pålitlighet. För att 

säkerställa uppsatsens pålitlighet genom studiens arbete har vi kritiskt granskat 

tidigare teorier för att sedan lyfta utvalda teorier med en tydlig koppling till 

studien och kontinuerligt genom hela arbetet hänvisat till dessa källor. Genom 

att tydligt hänvisa läsaren till originalet öppnar vi upp möjligheten för läsaren 

att själva kunna granska dessa källor. 

Flertalet respondenter har deltagit i studien och har därmed gjort det möjligt 

att uppnå ett resultat. Genom att utgå från en semistrukturerad intervjumetod 

har det öppnat upp möjligheten för att ställa följdfrågor, vilket gör att 

eventuella missförstånd klargörs under intervjuns gång. Samtliga respondenter 
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har därefter också erbjudits att ta del av det färdiga resultatet där de ges 

möjligheten att fastställa att studiens resultat överensstämmer med dess sociala 

verklighet. För att inte missförstånd ska uppstå i kommunikationen gällande 

vad som uppkommer under intervju och sedan lyfts i studien, har samtliga 

intervjuer spelats in och sedan transkriberats. Därav är studien enhetlig med 

det andra delkriteriet, tillförlitlighet, där Bryman och Bell (2014) hänvisar till de 

regler som finns kring forskning och att de deltagare som medverkat i 

forskningen delges resultatet. De menar att forskning som genomförts enligt 

de regler som fastställts har en tillförlitlighet gällande arbetet. Detta 

sammanfaller med den sociala verklighet som de respondenter befinner sig i, 

där genom att dessa delges resultatet kan bekräfta att forskningen skildrar 

respondenternas sociala verklighet på ett sanningsenligt sätt (Bryman & Bell 

2014). 

Då uppsatsen är genomförd i form av en kvalitativ studie där respondenterna 

som deltar i arbetet är en mindre grupp som har sitt yrke gemensamt och som 

samtliga överensstämmer på de kriterier som föreligger för att kunna delta i 

studien, menar Bryman och Bell (2014) att liknande forskning har benägenhet 

för att ha ett blickfång på det kontextuella. Därav ligger det en värdering hos 

omgivningen kring hur studien och dess resultat är utförd i sin kontext och 

dess påverkan inför en extern validering. Att studien är beroende av sin 

kontext är fallet då det är en kvalitativ studie och därför tydliggörs de sätt som 

intervjuerna genomförts på. Genom den transparens som dokumenterats 

gällande kontexten som är kopplat till studien, möjliggör det för externa parter 

att värdera huruvida studiens resultat är möjligt att applicera på en annan 

miljö. 

Under studiens gång har vi kontinuerligt arbetat med att inte låta personliga 

värderingar förekomma i processen. För att förhindra detta har bland annat 

öppna intervjufrågor ställts där respondenterna givits möjligheten att själva 

reflektera över svaren, där intervjuaren sedan kunnat ställa eventuella 

följdfrågor kopplat till vad respondenten själv yttrat. De slutsatser som sedan 

dragits under arbetets gång har en hänvisning till lyft teori där källhänvisning 

löper tydligt genom hela arbetet, detta för att förhindra att personliga åsikter 

och värderingar skulle kunna påverka resultatet. Därav innefattar detta att 

arbetet är i enighet med Bryman och Bells (2014) sista delkriterium 

konfirmering, vilket innebär att det inte bör förekomma tvivel kring att vi låtit 

personliga värderingar eller tidigare teoretiska grunder påverka genomförandet 

av studien och dess resultat. 
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4. Empiri  

4.1. Sociala medier som marknadsföringsverktyg 

En avgränsning vi gjorde gällande denna studie var att kontakta mäklare som 

är aktiva på sociala medier och framförallt Instagram. Det innebär dock inte 

att det är självklart att det är just Instagram de använder mest, därav inleddes 

intervjuerna med att undersöka vilka sociala medier som respondenterna 

nyttjar inom sitt arbete, där det enhetligt framkom att Instagram är det verktyg 

som samtliga använder mest frekvent. Det är också två respondenter som även 

nyttjar Facebook, men till en lägre grad. Syftet med användandet för flera av 

respondenterna är främst för att sprida sitt personliga varumärke och nå ut till 

fler individer än vad som kanske hade gjorts om annars.  

Respondenterna började använda sig av Instagram som ett 

marknadskommunikationsverktyg för att differentiera sig gentemot mängden 

då verktyget inte var särskilt vanligt inom branschen, men också för att visa 

mer av deras personlighet och vad arbetet innefattar. En av respondenterna 

talar också om att denne började nyttja Instagram redan innan hen var 

färdigutbildad mäklare för att tidigt kunna sprida meddelandet att denne 

kommer börja arbeta som fastighetsmäklare, samt att det är ett verktyg som 

gör att man gratis kan sprida marknadsföring.  

Syftet har även för några av respondenterna ändrats med tiden då det till en 

början var för att nå ut till fler människor och sprida sitt personliga varumärke, 

och idag snarare handlar om att nå ut till fler potentiella köpare. Det är en 

respondent som numera säger sig ha fått resultat av sitt användande, 

användandet har resulterat i att denne enbart säljer objekt som inkommit 

genom rekommendationer eller sociala medier.  

Huruvida användandet av Instagram har gett resultat överlag skiljer sig åt 

mellan respondenterna, däremot kan samtliga intyga att det är ett verktyg som 

kan generera positiva resultat. De respondenter som ännu inte upplevt att 

användandet gett någon effekt menar då på att de sett andra fastighetsmäklare 

som får fler uppdrag eller når ut till nya köpare. genom just Instagram.  

En positiv aspekt som framkommit är att Instagram anses vara ett smidigt och 

gratis marknadsföringsverktyg för att publicera innehåll. En av respondenterna 

framhäver vikten av att det går att fota en bild vid ett tillfälle men publicera 

den vid ett annat när det finns tid över eller medans denne väntar på ett möte.  
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“(..)jag upplever att Instagram är väldigt smidigt för det är ju så lätt att bara 

ta en bild, skriva en text och lägga ut det. (..) Jag har tagit en bild vid ett 

tidigare tillfälle och sen så kanske jag lägger ut den undertiden som jag står 

och väntar på att spekulanter ska komma på en visning, exempelvis att man 

nyttjar den tiden som man ändå väntar eller jag sitter i bilen innan ett 

kundmöte eller så, så jag tycker inte att det kanske belastar min arbetstid 

utan jag försöker ändå att nyttja sociala medier när jag har tid över” - 

Respondent 1  

Användandet av Instagram ses hos flertalet respondenter som en 

konkurrensfördel och nyttjas av några som ett försäljningsargument. Detta har 

framkommit då respondenterna det gäller förklarar att de fått höra från olika 

kunder att dessa upptäckt deras konton på Instagram, kunnat följa deras arbete 

under en tid och därav fått en bild av dessa som mäklare. En av 

respondenterna menar då vidare på att genom att ha en personlig prägel på det 

innehåll som publiceras differentierar det denne gentemot konkurrenter som 

också nyttjar Instagram. Hur respondenterna arbetar med att skilja sig 

gentemot andra mäklarkonton skiljer sig åt men några av dem menar på att 

genom att ha en medvetenhet om vad andra mäklare publicerar kan de utifrån 

den kunskapen publicera innehåll som skiljer sig åt. En respondent menar 

också på att de branschkollegor som nyttjar Instagram men som inte gör det 

till dess fulla kapacitet, bidrar till en konkurrensfördel för de fastighetsmäklare 

som nyttjar verktyget bättre och är duktiga på det.  

4.2. Hur fastighetsmäklare använder sociala medier för att arbeta 
med sitt personliga varumärke 

Respondenterna svarade på två olika frågor för att analysera hur medvetna de 

är om sitt personliga varumärke. Samtliga respondenter lyfter en önskan om 

att differentiera sig mot andra konton och att sticka ut ur mängden. Att 

förmedla att hen är en aktiv och driven fastighetsmäklare som arbetar hårt och 

vill göra allt för sina kunder är något som flera av respondenterna vill försöka 

förmedla och gör så genom att ibland dela med sig av resultat och priser. 

Sedan lyfter dock majoriteten av respondenterna att delning av resultat inte får 

gå överstyr då risken finns att det bara blir skrytsamt.  

“som en driven och härlig mäklare, som gör det lilla extra, skulle jag säga.” 

- Respondent 5   

Det är även flera av respondenterna som menar på att de genom att dela med 

sig av händelser som inte enbart är kopplade till lyckade resultat visar en 
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personlig bild av sig själv och det bidrar till en trovärdig bild av personen som 

fastighetsmäklare och dess resultat. Huruvida dessa önskningar kring 

personligt innehåll och att uppfattas som en driven och aktiv mäklare även 

uppfattas hos följarna är inte helt enkelt att svara på enligt respondenterna då 

de inte till hundra procent kan veta hur de uppfattas hos mottagaren. Däremot 

har de flesta ändå en tro om att de uppfattas till en ganska hög grad som de 

önskar, då de ändå har en medvetenhet kring vad de vill förmedla och en vilja 

av att visa mycket personligt i sitt innehåll.  

“(..) Ja men inspirerande, driven och positiv och att jag har en liksom, sätter 

en personlig prägel på det jag delar med mig av.” - Respondent 3  

Hur autentiskt innehållet är, menar många av respondenterna på är någorlunda 

givet då det finns hemsidor där det går att söka upp fastighetsmäklare för att 

se vart de jobbar och om de är aktiva. Det går även att söka upp de objekt de 

publicerar på andra sidor för att säkerställa att innehållet är sanningsenligt. En 

av respondenterna lyfter också fram att om det skulle överdrivas till den grad 

att det inte är trovärdigt så kan man ofta genomskåda lögnen.  

Vad som finns på internet som kan sammankopplas med respondenternas 

namn har majoriteten ändå ganska bra koll på och fem av sex menar på att det 

till stor del endast är saker som går att länka med deras yrke. Samtliga har även 

en medvetenhet kring att det som publiceras på sociala medier till stor del går 

att söka fram för andra parter.  

Företagen som dessa respondenter arbetar för har i sin helhet en positiv 

inställning till att de nyttjar Instagram för att sprida sitt varumärke och tycker 

att det är ett bra komplement. Vissa företag har en större inblick i det som 

publiceras och andra har en mindre. Det är också en av respondenterna som 

förklarar att företagets syn på användandet av Instagram har ändrats under 

tidens gång då de sett vad det kan ge för resultat och senare implementerat 

verktyget för kontoret i dess helhet.  

4.3. Digital strategi 

För att kunna besvara på huruvida respondenterna nyttjar sig av en digital 

strategi ställde vi olika frågor kopplade till den tid de lägger ner på Instagram, 

kommunikationen som sker och även deras innehåll.  

Det framgår enligt respondenterna att Instagram är ett tidskrävande verktyg 

där det krävs mycket tid till att även förbereda ett inlägg och hålla sig 
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uppdaterad om vad andra publicerar och även få inspiration från andra 

konton. Antalet timmar som respondenterna lägger ner på Instagram skiljer sig 

åt, där det den som är mest aktiv spenderar cirka en timme per dag på 

plattformen. Även mängden som publiceras skiljer sig åt då en av 

respondenterna uppdaterar dagligen och en annan några gånger per vecka.  

“(..) det tar nog kanske lite mer än vad jag hade trott från början. För man 

tänkte först att ja men det bara är att ta en bild och lägga ut och att det går 

på en gång. Men det krävs, det tar lite längre tid märker jag.”  

- Respondent 1  

Vidare ställde vi frågor kopplade till den kommunikation som sker på 

Instagram och hur kommunikationen sker. Respondenterna menar på att det 

är mycket positiva kommentarer som sker på Instagram och ytterst sällan 

något negativt. Det är heller inte bara kunder/potentiella kunder som 

kommenterar, utan även andra mäklare som stöttar varandra och ger positiva 

meddelanden i kommentarsfältet.  

“(..) Ja men det är nog bara positiva, jag har nog aldrig fått något negativt 

faktiskt.” - Respondent 3 

Respondenterna förklarar också att de gärna vill att det som kommuniceras ut 

ska präglas av ett personligt innehåll och uppfattas som äkta. Även om mycket 

av det som publiceras är objekt som är till salu så vill många av 

respondenterna förmedla det personliga och menar på att man genom att även 

visa med sig av mer privat innehåll, kan bidra till att man uppfattas som 

genuin. Kommunikationen som sker är heller inte enbart genom kommentarer 

utan också via direktmeddelande, alltså ett sätt att kommunicera privat på 

Instagram med en annan användare.  

“(..) Men att få med sin personlighet lite mer i den professionella rollen det 

tycker jag bara är positivt så det är väl någonting jag vill göra, framöver 

också. Och det tror jag att man sticker ut lite då.” - Respondent 5  

“(..) Nej men för att jag försöker inte göra till något för att det ska låta bra 

utan jag försöker verkligen va genuin i det jag lägger ut” - Respondent 2  

Vidare ställde vi frågor kring vad för innehåll de publicerar och om de har en 

specifik målgrupp i åtanke. Innehållet varierar mellan bostäder som mäklarna 

har till försäljning och exempelvis inlägg som visar vad de gör i 

bostadsprocessen som inte alltid syns. Det är för de flesta av dem en önskan 
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att innehållet ska vara varierat. Genom att märka innehåll med olika hashtags 

kan man sprida sitt innehåll och detta är något som några av respondenterna 

gör, men inte alla. Bland de som använder funktionen skiljer sig mängden åt då 

en nyttjar det mer frekvent och en annan utan vidare baktanke. 

“Att jag blandar det då med bostäder som jag har till salu, sen blandar jag 

det med bilder från en pågående försäljningsprocess exempelvis nu skriver vi 

kontrakt, nu tar vi foton, nu gör vi si eller så eller nu jobbar jag sent eller 

vad som helst. Men också mixa det med bilder där jag själv är med för att 

visa lite om mig i jobbet och mig bakom affärerna.” - Respondent 1  

“Det har jag absolut! Jag vill ju nå ut till personer som skulle kunna vara 

potentiella kunder, det är ju så klart en målsättning jag har att det ska föda 

nya Business-möjligheter.” - Respondent 6  

“Unga människor. 20 till 35 kanske. Men sen tydligen även 80 åringar så 

att man vet ju inte.” - Respondent 4  

4.4. Kundrelationer via sociala medier 

Kundrelationer är för majoriteten av respondenterna viktigt att underhålla, 

mer för somliga av dem och mindre för andra. Huruvida det är specifikt 

Instagram de nyttjar för att underhålla dessa relationer skiljer sig åt, då några 

menar på att företaget de arbetar på har interna rutiner för att underhålla 

relationen med kunderna. Genom intervjuernas gång framgick det ändå att 

kundrelationer är av vikt för samtliga och att förhoppningen är att kunder ska 

återkomma vid nästa tillfälle det sker en försäljning eller ett bostadsköp. Vi 

frågade respondenterna om de nyttjar Instagram för att underhålla sina 

kundrelationer.  

“Nej. Det skulle jag inte säga. Alltså man är i en affär, sen är den såld och 

då går man vidare till nästa. Sen jobbar ju vi med det som mäklare, att man 

skickar julkort och grejer men det är ingenting jag aktivt jobbar med på 

Instagram nej.” Respondent 4 

“Ja, och det är ju just det att man vill påminna om att man (..) Och så 

mycket mer kommunikation har man ju inte efter en avslutad affär än att 

man syns i området genom pilskyltar och ja, men på Hemnet och sådär så då 

tänker jag att Instagram blir ytterligare en sak som gör att jag  

kan dyka upp i deras telefoner lite här och var genom dom här betalda 

annonserna då.”- Respondent 5 
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5. Analys 

5.1. Sociala medier som marknadsföringsverktyg 

Instagram är utifrån våra respondenters svar den vanligaste plattformen att 

använda i yrkesrollen som fastighetsmäklare, detta då Instagram är den kanal 

som alla respondenter använder sig av. Enligt Haig (2018) bör var individ 

använda sig av rätt kanal på sociala medier utifrån vilket ändamål hen vill 

uppnå. Denne behöver inte använda sig av alla kanaler då var plattform har 

olika funktioner med olika syften (Phua et al. 2017). En orsak till valet av 

Instagram som går att finna i teorin är att varumärkesintegrationen och 

engagemanget är högst bland Instagram-användare enligt en studie gjord av 

Phua et al. (2017) där en jämförelse gjordes mot andra plattformar. Syftet med 

användandet av Instagram enligt flertal respondenter sägs vara just 

möjligheten att sprida det personliga varumärket och då nå ut till fler. En av 

respondenterna betonar att det är ett gratis sätt att sprida sitt varumärke till 

skillnad från annan marknadsföring och ytterligare en respondent menar på att 

det är en bra blandning mellan bild och text. Ett flertal respondenter nämner 

även enkelheten i användandet av Instagram, något som framhävs i artikeln 

publicerad av Business Insider (2010) som en av de främsta anledningarna till 

att Instagram blivit så populärt. Av detta kan vi med andra ord konstatera att 

respondenterna likt tidigare studier kring sociala medier framhäver specifikt 

plattformen Instagram som ett sätt att nå ut till fler och sprida sitt varumärke. 

De tycks anse att Instagram är rätt plattform för ändamålet.  

Anledningen till att respondenterna började använda sig av Instagram tycks 

vara att de vill sticka ut från mängden, nå ut till fler potentiella kunder, vara 

nytänkande, först bland kollegor, visa hur man arbetar eller vara unika. Några 

respondenter uttryckte även att de till en början lade ut mycket yrkesrelaterade 

bilder på sin privata Instagram och att det mynnade ut i att de ville kunna 

särskilja yrkesprofilen från den privata profilen. Enligt studier nyttjar företag 

sociala medier för att marknadsföra antingen företaget eller varumärket med 

hopp om att få en ökad exponering, lojala följare, ökad trafik eller för att få 

information kring marknadsplatsen (Phua et al. 2017), vilket här även går i linje 

med vad respondenterna angett är bakomliggande skäl till att de nyttjar 

Instagram. Något som är gemensamt för alla respondenter är att de uttrycker 

på olika sätt en glädje i att använda sig av Instagram, att det är roligt. Att 

Instagram sedan används just i syfte om att främja det personliga varumärket 

och inte företagets varumärke uttrycks tydligt av en respondent som säger att: 
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“Men just på Instagram kan man ju sticka ut lite som mäklare och inte som 

varumärke liksom, vårt kontor, utan att jag är speciell.” - Respondent 3 

Gällande Facebook är det endast två av sex respondenter som säger sig 

använda plattformen i sin yrkesmässiga roll, ingen av de andra respondenterna 

benämner det, trots att det är den näst mest använda sociala nätverkssidan vad 

det gäller att följa varumärken (Phua et al. 2017). En av de som säger sig 

använda Facebook gör det för att få fler klick på annonsen och eventuellt fler 

visningsbesökare. Detta samtidigt som samma respondent säger att 

proportionerna gällande användandet av de olika plattformarna Instagram och 

Facebook är 80/20. Facebook anses därför inte vara rätt plattform för 

ändamålet med det respondenterna vill uppnå med sin kommunikation. 

5.1.1. Positiva aspekter kring användandet 

Syftet till varför respondenterna började använda sig av Instagram sägs vara 

för att etablera det personliga varumärket och nå ut till fler. En respondent 

lyfter dock att syftet har ändrats med tiden och att fokus numer ligger på att få 

mer kunder till det hen säljer. En ytterligare positiv aspekt som lyfts av en 

annan respondent är att det är ett viktigt ansvarstagande och att det känns 

meningsfullt att få inspirera andra till deras framtida karriärer. De andra 

respondenterna talar mer om sociala medier som ett marknadsföringsverktyg 

som de kan dra vinning av, generera mer kunder och få fler affärer. Företag 

behöver enligt Ramsay (2010) engagera sig i sociala medier för att inte bli 

maktlösa och Instagram sägs vara den vanligaste sidan vad det gäller att följa 

varumärken enligt Phua et al. (2017). Det tycks inte som att respondenterna är 

helt eniga vad det gäller varför de började med användandet av Instagram eller 

anledningen till varför de fortsatt. Det enda som tyckas vara enhetligt är att 

strävan har ändrats med tiden.  

“Det jag säljer är enbart rekommendationer och sociala medier.” 

- Respondent 4 

Respondent 4 menar på att det idag enbart är objekt som inkommit på grund 

av rekommendationer eller sociala medier som denne säljer. Det är dit vi 

upplever att även de andra respondenterna vill komma med sitt användande. 

Hur respondenterna sedan använder sig av Instagram i sin yrkesroll skiljer sig 

åt. Flera av respondenterna betonar enkelheten i att använda mobilkamera och 

en respondent säger att det är mindre komplicerat då man kan lägga ut 
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bilderna direkt. En av respondenterna betonar sedan vikten av att ha en 

medvetenhet kring det innehåll som publiceras så att det är väsentligt. Genom 

att visa hela processen menar en annan respondent att denne skapar en 

förståelse för arbetet. Att Instagram sedan är svårarbetat när man inte har 

mycket arbetsuppgifter och är ny inom yrket lyfts upp som en aspekt kring 

användandet. En av respondenterna fokuserar väldigt mycket på ett område i 

det innehållet denne publicerar i hopp om att få fler objekt i samma område. 

Baserat på respondenternas varierande svar kring användandet av Instagram 

drar vi slusatsen att deras personlighet, erfarenhet och den begränsade 

tidsaspekten har inverkan på deras sätt att nyttja plattformen Instagram.   

Alla respondenter säger sig ha fått effekt av sitt användande, alternativt sett 

andra som har fått resultat av sitt användande. De respondenter som säger sig 

ha fått effekt menar på att det har varit i form av fler uppdrag och mer kunder 

till försäljningar. De som säger att de sett andra få effekt av sitt användande 

nämner att fler följare är en aspekt som tros generera till försäljningar eller 

köp. En respondent nämner att Instagram inte är den främsta kanalen att få 

affärer på trots att denne har fått affärsförfrågningar därigenom, samtidigt som 

en annan respondent uteslutande får affärer till följd av sitt Instagram-

användande samt av rekommendationer. I och med att samtliga respondenter 

har upplevt att denne själv eller någon annan i dess närhet har fått vinning av 

sitt Instagram-användande kan vi generalisera detta resultat och hävda att det 

går att få fördel av sitt användande av Instagram som fastighetsmäklare ur ett 

affärsmässigt perspektiv.  

5.1.2. Konkurrens 

Enligt respondenterna är användningen av sociala medier och då Instagram en 

konkurrensfördel. Vissa använder det därför aktivt som ett 

försäljningsargument vid kundmöten. 

“(..)jag använder ju det här som införsäljning på kundmöten, vissa 

kundmöten som jag tror dom är intresserade av sociala medier. Och det 

funkar ju.” - Respondent 1 

Även ytterligare respondenter upplever att så är fallet då dessa i konkurrens 

med andra mäklare fått höra av kund att de sett respondentens Instagram-

konto och haft denne i åtanke. Det tros således vara en väg in, samt vara 

fördelaktigt gentemot andra som inte nyttjar det. Att kunden haft en 

respondent i åtanke kan härledas till vad andra respondenter har sagt om att 
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det sticker ut att använda sig av sociala medier i yrkesrollen. Genom att sätta 

en personlig prägel på sina sociala medier och därmed blanda seriöst innehåll 

med en lättare jargong och att samtidigt visa vem man är som person, sägs 

enligt en respondent vara det som särskiljer denna från andra konkurrenter. 

Ett starkt varumärke går att resultera i konkurrensfördelar enligt Tiago och 

Veríssimo (2014), vilket sociala medier är ett bra verktyg för. En respondent 

menar på att många är dåliga i sättet de använder sociala medier på vilket 

indirekt påverkar den som är duktig då denne kan få en konkurrensfördel till 

följd av det.  

Att tyda på respondenternas svar, tycks alla ha en vilja om att sticka ut från 

mängden, vara unika, samt höras och synas. Hur respondenterna sedan aktivt 

arbetar med att höras genom allt brus är främst att de inte försöker lägga ut 

samma saker som andra mäklarkonton. Pulizzi (2012) menar på att det är 

viktigt att innehållet som företag, i detta fall fastighetsmäklare, delar inte 

försvinner i bruset av all annan media, vilket är en risk till följd av den 

teknologiska utvecklingen och den ökande mängden av marknadsföring. En 

respondent upplever att det som läggs ut på mäklarkonton är mycket samma 

sak och exemplifierar det med kontrakt och visningar, och att det kan upplevas 

tråkigt. Flera respondenter, nästintill alla, säger att de försöker sätta en mer 

personlig prägel på innehållet de publicerar för att särskilja sig mot 

konkurrenter. En respondent säger dock att dennes Instagram sticker ut i 

jämförelse mot branschkollegor då den är selektiv i vad den publicerar och 

menar på att dennes professionalism gör att hen sticker ut gentemot andra 

som lägger ut mer privata saker. Sedan reflekterade ett flertal respondenter 

kring storleken på den stad de är yrkesverksamma i. De menade på att en 

anledning till att de sticker ut kan vara att det är en mindre stad där det är få 

fastighetsmäklare som nyttjar Instagram och att de eventuellt inte skulle sticka 

ut och höras i en större stad. Vi kan konkludera att Instagram är en 

konkurrensfördel, vilket delvis kan bero på att man stärker sitt personliga 

varumärke, något som gör att man sticker ut ur mängden och bidrar till att bli 

ihågkommen.  

5.2. Hur fastighetsmäklare använder sociala medier för att arbeta 
med sitt personliga varumärke 

För att ta undersöka respondenternas kunskap om det personliga varumärket 

ställdes två motfrågor, hur de vill att de ska uppfattas i sociala medier och hur 

de tror att de uppfattas i sociala medier. Vi har också undersökt om de är 

medvetna om vad som finns kopplat till dess namn och dess varumärke. Det 
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personliga varumärket syftar till att den enskilda individen innehar ett 

varumärke som bör marknadsföras, inte enbart ett företags (Peters 1997). För 

att differentiera sig jämfört mot sina konkurrenter bör man därför vara 

medveten om sitt personliga varumärke för att sen kunna påverka det. 

När det kommer till hur respondenterna önskas uppfattas i sociala medier är 

det olika svar men där samtliga ändå önskar sticka ut från mängden. Det är 

också tydligt att majoriteten av respondenterna vill framstå som drivna 

fastighetsmäklare som gärna jobbar och gör det lilla extra, utan att det går till 

överdrift. Några av respondenterna har förmedlat detta genom att publicera 

resultat när de exempelvis slagit olika rekord och fått pris för det. 

“Jag vill uppfattas som mäklaren som är, som bjuder på sig själv och som är 

personlig och som har den högsta servicenivån och den bästa kompetensen och 

förmågan att kunna sälja en bostad till bäst pris. Det är ju såklart en 

målsträvan jag har. Jag är ju en tävlingsmänniska och jag vill ju uppnå så 

bra resultat som möjligt. Men jag vill samtidigt inte tappa fotfästet så för mig 

är det viktigt att jag sticker ut från mängden och inte lägger upp samma 

saker som alla andra mäklaraccounts tenderar att göra.” - Respondent 6 

Två av respondenterna menar på att det är viktigt att inte enbart publicera 

innehåll som anknyter till lyckade försäljningar eller rekordresultat, utan att det 

också är viktigt att dela med sig av tillfällen där det inte alltid resulterat i 

positiva resultat. Genom att visa både de bra och dåliga sidorna menar dessa 

på att det skapar en trovärdig bild kring dess yrke då det ligger hårt arbete 

bakom resultaten. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att fastighetsmäklarna 

genomgående vill uppfattas inspirerande, drivna och med en personlig prägel, 

vilket mynnar ut i deras respektive personliga varumärke.  

För att då undersöka om dess önskan om uppfattning är bekräftad är det 

tydligt att det är en svår fråga att svara på då det endast är deras personliga 

uppfattning. Majoriteten av respondenterna har ändå en tro om att den 

uppfattning som konsumenterna har om dem, genom sociala medier, 

överensstämmer med vad de önskar då de själva försöker ha en så tydlig 

kommunikation som möjligt och förmedla budskapet på rätt sätt.  

Samtliga respondenter är överens kring att deras kommunikation kan 

uppfattas som autentisk till följd av att de objekt som de publicerar går att 

söka upp på andra hemsidor för att få bekräftat. Det är även möjligt att söka 

upp samtliga individer på andra hemsidor för att säkerställa att de faktiskt 
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arbetar som fastighetsmäklare. Det går därför att kontrollera bakgrunden till 

det som publiceras. Detta går i linje med Harris och Rae (2011) då de menar 

på att det är viktigt att den personliga kommunikationen är autentisk för att 

det ska bidra till en långsiktig relation. 

En av respondenterna lyfter att vara personlig i sitt innehåll som en faktor till 

att det som kommuniceras ut ska uppfattas som autentiskt. Genom att dela 

med sig av händelser som kanske inte är självklara att publicera just för yrket 

bidrar då till att konsumenterna ska få en större inblick i dennes personliga 

sfär. Något som även lyfts fram är att det inte får bli tillgjort, märkvärdigt eller 

skrytsamt, vilket försöker förhindras genom att spegla vardagen på ett ärligt 

och öppet sätt. Ytterligare en respondent menar på att inte ha behovet av att 

hävda sig på sociala medier och skryta om antalet möten som ska ske eller 

bristen av sömn på grund av för mycket arbete. Genom att inte ha känslan att 

behöva hävda sig utåt på sociala medier, minskar det också då möjligheten till 

att uppfattas som någon som förmedlar information som inte är helt äkta. 

Autenticiteten hos fastighetsmäklarna tycks ligga i hur personliga de är i sitt 

innehåll, medan skrytsamhet hämmar öppenheten och ärligheten.  

Att sprida sitt personliga varumärke tar tid och det är något som samtliga 

respondenter intygar. 

“Men jag börjar väl känna det utfallet mest nu kanske under det här senaste 

året, att det har synts för fler. Så det är ju först nu kanske som det har gett 

mig någonting mer än innan då.” - Respondent 1 

Enligt respondent 1 är det alltså under det senaste året som det personliga 

varumärket nått ut till fler och där det genererar någonting tillbaka för arbetet. 

Att utveckla det personliga varumärket kräver engagemang och tid då det 

ständigt gäller att hänga med i utvecklingen för att särskilja sig från 

konkurrenterna (Harris & Rae 2011). I teorin diskuteras den tidsmässiga 

aspekten utifrån den teknologiska utvecklingen och strävan om att hänga med 

medan respondenterna framhäver det som tiden att sprida sitt personliga 

varumärke till en större skara människor.  

Av respondenterna antyder fem av sex att det vid en namnsökning till stor del 

endast är saker relaterade till yrket som återfinns. De är medvetna kring att det 

som laddas upp på sociala medier är öppet för allmänheten och är relativt 

enkelt att söka sig till. Det är i teorin av vikt att ha en vetskap kring vad som är 

kopplat till det personliga varumärket på sociala medier då det till stor del är 
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konsumenterna som styr vad för innehåll som sprids (Thackery et al. 

2008).  En namnsökning kan även vara avgörande för om en fastighetsmäklare 

blir anlitad för uppdraget eller inte (Harris & Rae 2011). Trots att så pass 

många sa att de hade en medvetenhet kring vad som återfinns vid en 

namnsökning upplevde vi att deras säkerhet i svaren var något tvivelaktiga. 

Däremot verkar alla sex respondenter vara väl etablerade fastighetsmäklare 

med en stor kundbas vilket får oss att undra hur stor påverkan en 

namnsökning verkligen har på det personliga varumärket och graden det 

påverkar om de blir anlitade för uppdraget eller ej.  

“Jag lägger inte ut något olämpligt innehåll liksom utan det är väl mer.. Jag 

tränar jättemycket, det delar jag med mycket av i min privata, och jobb där 

också. Men så det är jag ändå medveten om att det man lägger ut där kan 

såklart påverka ens yrkesroll också så att det skulle jag säga att jag har en 

medvetenhet om.” - Respondent 3 

Enligt vår tolkning av respondenternas svar tycks samtliga arbetsplatser ha en 

positiv inställning till personligt varumärkesbyggande och att de stöttar samt 

uppmuntrar de anställda till att fortsätta med de egna sociala medierna. Det 

har dock inte alltid varit så, enligt en respondent har företaget ändrat sin syn 

på användandet av sociala medier efter hand då de sett de positiva utfallen. 

Enligt Harris och Rae (2011) kan vissa arbetsplatser uppleva det som 

skrämmande med en individ som är skicklig och effektiv i sitt personliga 

varumärkesbyggande, som i detta fall sker genom Instagram.  

“När jag började här så märkte jag att dom kanske hade lite ålderdomligt 

tänk kring det och tyckte kanske att man var lite fjantig när man skulle ta 

kort på allt och visa allt och så där. Men sen så visade det sig att dom tycker 

det är jättebra (..) Så vi sköter ju även kontorets sociala medier.”  - 

Respondent 1 

Två av respondenterna är idag delaktiga i företagets sociala medier vilket tyder 

på att företagen gynnas av dessa medarbetare. Detta är i enlighet med Harris 

och Rae (2011) som menar på att organisationer kan gynnas av att ha anställda 

som har ett tydligt personligt varumärke då dessa individer ofta är drivna 

medarbetare. En ytterligare slutsats att dra är att företagen inte känner sig 

hotade av det personliga varumärket, då samtliga respondenter menar på att 

företagen ställer sig positiva till det. 
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5.3. Digital strategi 

Det är tydligt att de respondenter som deltagit i studien lägger ner mycket tid 

på att vara aktiva på sina sociala medier och även om det inte uppdateras med 

ett nytt inlägg vid varje tillfälle så är de ändå inne på Instagram för att bland 

annat svara på eventuella frågor eller kommentarer som skrivits. Enligt 

Ramsay (2010) så krävs det en hög servicenivå och framförallt närvaro på 

sociala medier för att lyckas med användandet av sociala medier. Huruvida 

respondenterna lyckats med sina sociala medier går att analysera vidare kring, 

däremot är det tydligt att samtliga strävar mot att ha en hög närvaro på sociala 

medier. 

“(..) iallafall någon timme per dag liksom att jag lägger ut bilder eller 

förbereder vad jag kan lägga ut för framtiden eller sådär skulle jag säga” - 

Respondent 3 

“(..) max en halvtimme per dag på min mäklarinstagram. Ibland inget alls 

såklart om jag inte lägger ut någonting så då kanske jag bara är inne och 

kollar om någon har skrivit någonting eller så.” - Respondent 5 

Flertalet av respondenterna beskriver att det sker kommunikation på 

Instagram, både i form av kommentarer på inlägg men framförallt 

direktmeddelanden. När kommunikation sker genom sociala medier, menar 

Ramsay (2010) att det är viktigt att personligheten lyser igenom. Vidare säger 

Kaplan och Heinlein (2010) att det är gynnsamt att inte alltid ha en allt för 

professionell prägel. Samtliga respondenter hävdar att de vill ha en personlig 

prägel på sin Instagram, där respondent 6 är tydlig med att denne gärna 

använder emojisar till samtliga kunder och att svaret inte ska kännas alltför 

formellt och kortfattat utan att det är ett anpassat svar till kunden. Baserat på 

vad respondenterna svarar tycks en personlig prägel, och en inte allt för 

professionell framtoning, vara en digital strategi även om den inte är uttalad. 

Vilket enligt ovanstående teori kan vara fördelaktigt.  

“(..) Sen tycker jag det är jätteroligt att använda emojisar. Jag använder 

smileysar till i princip alla mina kunder som jag skriver till. (..) men skriver 

jag ett meddelande så tycker jag det är viktigt att, ja men att inte vara för (..) 

kortfattad i meddelandet, att man ändå visar på att man har lagt ner tid på 

att svara och svara på ett ödmjukt och ingående sätt med tydlighet och 

transparens och ärlighet.” - Respondent 6 
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Något som är tydligt bland samtliga är att andra kollegor i branschen är aktiva i 

kommentarsfältet genom att posta peppande och pushande kommentarer till 

varandra oavsett företag som de arbetar för, vilket tyder på att det generellt är 

en positiv jargong utåt sett mellan mäklare på sociala medier. Detta går emot 

vad Ramsay (2010) säger, där han menar på att företag inte ska nyttja sociala 

medier för att kommunicera med andra företag för att undvika att kunder ska 

bli förbisedda. En fråga som kvarstår är dock om detta syftar till att mäklarna i 

detta fall då skulle ha mer ingående konversationer med andra mäklare på 

Instagram, eller om det också inkluderar peppande kommentarer som lyfter 

den andre. Oavsett utfall så är det bekräftat av respondenterna att det är 

mycket pepp från andra mäklare vilket är uppskattat hos dessa. 

Att ha en variation i sitt flöde tycks inte vara något problem enligt fem av sex 

respondenter. Enligt teorin bör man, genom att nyttja en digital strategi, ha en 

bra balans mellan kommunikation och försäljningsinlägg och att eventuella 

erbjudanden inte ska mörkas (Ramsay 2010). Detta överensstämmer med 

samtliga respondenter då de menar på att det inte sker någon mörkning av 

erbjudande då de publicerar bilder på objekt som finns till salu. Vad för 

strategi som utgås från skiljer sig dock. Respondent 1 menar på att de inlägg 

som involverar människor ger mer trafik och gillningar än vad bilder som 

endast är på specifika objekt gör vilket resulterar i att denne försöker ha en 

mix i sitt flöde. Balansen mellan kommunikation och försäljningsinlägg tycks 

vara olika mellan respondenterna, överlag i branschen tycks det dock finnas en 

transparens vad det gäller vilka inlägg som är försäljningsinlägg och vilka som 

inte är det.  

“(..) då försöker vi hjälpa varandra också att vi försöker ändå ha med oss 

själva mycket i bilder, exempelvis att hon hjälper mig ta någon bild när jag 

jobbar eller när jag har en visning eller någonting sådant. För enbart för att 

vi märker att det ger mer trafik. Så att jag försöker mixa det där för det får 

ju inte bara va bilder på oss och sådära utan det ska också vara på våra 

bostäder men en ja, försöker mixa det.” – Respondent 1 

Det är heller inte enformiga bilder tagna med en och samma kamera utan flera 

respondenter lyfter att det mestadels är foton tagna med sina mobiltelefoner, 

varav flera har nya mobiler med bra kameror, och att det varierar med 

professionella bilder tagna av fotografer på kontoret. Dessa bilder fås skickade 

till sig för att kunna lägga ut, vilket gör att det blir en variation i flödet sett till 

både innehåll och kvalitet. 
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Att ha en strategi kring målgrupper skilde sig åt mellan respondenterna, en 

respondent hade en tydlig målgrupp i åtanke varav en annan hade en vag bild 

av vilka som var inne och kollade på innehållet. Ytterligare en respondent 

uttrycker att de flesta som är inne och kollar tros vara potentiella säljare där 

igenkänningsfaktorn är hög. Phua et al. (2017) menar på att det är de 

användare som kan identifiera sig med innehållet som i slutskedet har 

utvecklat lojalitet och tillit till ett varumärke och att det är dessa som delar med 

sig av innehållet till andra användare, som genererar fler köp. Därav dras 

kopplingen att olika målgrupper på sociala medier är de som känner mest tillit 

och lojalitet och som sedan också genererar mest köp. Trots olikheter gällande 

en utarbetad strategi kring målgrupper är det tydligt att det är något som 

samtliga arbetar med, hur strikt skiljer sig dock åt. 

Enligt de respondenter som använder sig av hashtags eller taggar platser gör 

de det för att nå ut till fler och enligt teorin möjliggör hashtags för andra 

användare att hitta din bild. Detta då det du taggat din bild med går att finna 

genom en sökning (Phua et al. 2017).  Vi tolkar det som att de med andra ord 

gör det för att sprida sitt varumärke. Vissa av respondenterna menar sedan på 

att hashtags är ute och att det är mer trendigt att tagga platser. En nackdel med 

att använda sig av funktionen enligt en respondent är att det upplevs fult att 

göra för många hashtags och att det tar över texten. Ingen av de andra 

respondenterna kan komma på någon nackdel med att använda sig av 

hashtags. Sannolikheten ökar gällande användandet av taggandet om 

respondenten upplever att det är ett fint objekt. Hashtags varierar sedan 

beroende på inlägg enligt respondenterna, dock inte något som används 

särskilt ofta hos majoriteten. Baserat på denna information verkar inte 

hashtags vara särskilt välanvänt eller aktuellt.  

5.3.1. Innehållsmarknadsföring 

Två övergripande utgångspunkter som styrker att samtliga respondenter 

nyttjar sig av innehållsmarknadsföring är att de befinner sig på sociala medier, 

mer specifikt Instagram. De har också ett varierat innehåll baserat på vad 

konsumenterna vill se. Innehållsmarknadsföringens betydelse förklarar Baltes 

(2015) som attraktivt innehåll som delas på de plattformar där konsumenterna 

befinner sig på. Innehållet behöver inte specifikt kopplas ihop med en produkt 

utan relaterar till det som konsumenterna vill se och information om företaget. 
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“(..)på Hemnet och sådär så då tänker jag att Instagram blir ytterligare en 

sak som gör att jag kan dyka upp i deras telefoner lite här och var.” - 

Respondent 5 

De publicerar därmed innehåll där en stor del av konsumenterna befinner sig. 

Även fem av sex respondenter menar på att de mixar sitt innehåll mellan bilder 

på objekt som är eller kommer bli till salu, med mer personliga inlägg där de 

själva är med på bild eller allmän info om vad de gör under en arbetsdag för 

att dela med sig av yrket och skapa en förståelse kring arbetet. Den sjätte 

respondenten menar på att denne har mer personliga inlägg som målsättning. 

Sammanfattningsvis så nyttjar samtliga innehållsmarknadsföring, medvetet 

eller omedvetet. Genom att dessa har ett varierat innehåll där de inte kopplar 

marknadsföring till enskild produkt, menar Baltes (2015) bidrar till en ökad 

lojalitet till företaget, i det här fallet fastighetsmäklarna i helhet och inte 

specifika objekt. Huruvida detta stämmer in med de respondenter som deltagit 

i studien är ingenting som vi kan bekräfta. Baltes (2015) menar också på att 

strategin för innehållsmarknadsföring byggs på vad som marknadsföringen ska 

resultera i, där respondenterna enhetligt trycker på att de vill få fler kunder 

samt sprida sitt personliga varumärke. Varför företag nyttjar sig av 

innehållsmarknadsföring är för att få en ökad lojalitet, trovärdighet och 

medvetenhet kring varumärket (Baltes 2015), samt att påverka konsumenterna 

så att de ska upptäcka ett behov för företagets produkt (Ionescu 2015 i Baltes 

2015). Huruvida dessa tre uttalade grunder även ligger till medveten grund för 

respondenterna är otydligt, det som däremot kan bekräftas är att samtliga 

respondenter vid tillfälle påpekat att någon av dessa tre motiveringar är 

anledning till att de nyttjar Instagram på det sätt som de gör. Exempelvis 

respondent fem menar på att de som inte aktivt letar efter bostad på Hemnet 

kan uppleva ett undermedvetet behov av att byta bostad och få det bekräftat 

genom att se dennes innehåll på Instagram. 

“Sen är det ju självklart superbra för dom som faktiskt inte är ute och tittar 

på Hemnet heller och kanske bor i området och ja men lite undermedvetet 

känner att ´jamen jag kanske skulle vilja flytta till en två och jag bor i en 

etta idag, framöver´. Men att man ändå inte är ute och tittar på Hemnet 

hela tiden. Då tror jag att jag påminner dom hela tiden om när dom får upp 

mina bilder i flödet om att ´oj, men titta den här var ju superfin!´. Nu 

kanske jag ska komma på visning ändå eftersom att det är såpass nutid på 

Instagram.” – Respondent 5 
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Att fastighetsmäklare publicerar innehåll som är tilltalande för följarna är som 

tidigare nämnt ett medvetet val de gör, det som dock framkommit är att det är 

svårt att få konsumenter att dela innehållet. Delningar sker men det är 

övergripande mest kommentarer, dock ytterst sällan negativa. Innehållet som 

publiceras på sociala medier ska enligt teorin vara enkelt och tilltalande, det är 

då som konsumenterna främjas till att dela innehållet och på så sätt sprida 

positiv e-WOM (Jefferson & Tanton 2015). Tilltalande innehåll bidrar också 

till att ett starkt band bildas vilket yttrar sig i lojalitet och en långvarig 

kundrelation (Baltes 2015). Därav sprids positiv e-WOM till följd av positiva 

kommentarer, dock inte med störst hjälp av delningar. Att aktivt ta till 

handlingar för att få folk att dela sina inlägg är det bara två som känner att de 

gör genom att antingen tagga väsentliga hashtags eller nyttja en 

marknadsföringsfunktion som möjliggör att inlägget dyker upp hos ett stort 

antal följare. Däremot är det flera av respondenterna som inte tar till någon 

åtgärd som slås av tanken att det kan vara så enkelt som att be sin följare att 

dela vidare. Huruvida innehållet som fastighetsmäklarna publicerar är 

tilltalande eller ej är bara något vi kan spekulera i. Om det inte är det kan det 

vara en bidragande orsak till att innehållet inte delas i den utsträckning som är 

önskvärd.  

5.3.2. Tidsaspekt 

Två övergripande utgångspunkter som styrker att samtliga respondenter 

nyttjar sig av innehållsmarknadsföring är att de befinner sig på sociala medier, 

mer specifikt Instagram. De har också ett varierat innehåll baserat på vad 

konsumenterna vill se. Innehållsmarknadsföringens betydelse förklarar Baltes 

(2015) som attraktivt innehåll som delas på de plattformar där konsumenterna 

befinner sig på. Innehållet behöver inte specifikt kopplas ihop med en produkt 

utan relaterar till det som konsumenterna vill se och information om företaget. 

“(..)på Hemnet och sådär så då tänker jag att Instagram blir ytterligare en 

sak som gör att jag kan dyka upp i deras telefoner lite här och var.” - 

Respondent 5 

De publicerar därmed innehåll där en stor del av konsumenterna befinner sig. 

Även fem av sex respondenter menar på att de mixar sitt innehåll mellan bilder 

på objekt som är eller kommer bli till salu, med mer personliga inlägg där de 

själva är med på bild eller allmän info om vad de gör under en arbetsdag för 

att dela med sig av yrket och skapa en förståelse kring arbetet. Den sjätte 

respondenten menar på att denne har mer personliga inlägg som målsättning. 
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Sammanfattningsvis så nyttjar samtliga innehållsmarknadsföring, medvetet 

eller omedvetet. Genom att dessa har ett varierat innehåll där de inte kopplar 

marknadsföring till enskild produkt, menar Baltes (2015) bidrar till en ökad 

lojalitet till företaget, i det här fallet fastighetsmäklarna i helhet och inte 

specifika objekt. Huruvida detta stämmer in med de respondenter som deltagit 

i studien är ingenting som vi kan bekräfta. Baltes (2015) menar också på att 

strategin för innehållsmarknadsföring byggs på vad som marknadsföringen ska 

resultera i, där respondenterna enhetligt trycker på att de vill få fler kunder 

samt sprida sitt personliga varumärke. Varför företag nyttjar sig av 

innehållsmarknadsföring är för att få en ökad lojalitet, trovärdighet och 

medvetenhet kring varumärket (Baltes 2015), samt att påverka konsumenterna 

så att de ska upptäcka ett behov för företagets produkt (Ionescu 2015 i Baltes 

2015). Huruvida dessa tre uttalade grunder även ligger till medveten grund för 

respondenterna är otydligt, det som däremot kan bekräftas är att samtliga 

respondenter vid tillfälle påpekat att någon av dessa tre motiveringar är 

anledning till att de nyttjar Instagram på det sätt som de gör. Exempelvis 

respondent fem menar på att de som inte aktivt letar efter bostad på Hemnet 

kan uppleva ett undermedvetet behov av att byta bostad och få det bekräftat 

genom att se dennes innehåll på Instagram. 

“Sen är det ju självklart superbra för dom som faktiskt inte är ute och tittar 

på Hemnet heller och kanske bor i området och ja men lite undermedvetet 

känner att ´jamen jag kanske skulle vilja flytta till en två och jag bor i en 

etta idag, framöver´. Men att man ändå inte är ute och tittar på Hemnet 

hela tiden. Då tror jag att jag påminner dom hela tiden om när dom får upp 

mina bilder i flödet om att ´oj, men titta den här var ju superfin!´. Nu 

kanske jag ska komma på visning ändå eftersom att det är såpass nutid på 

Instagram.” – Respondent 5 

Att fastighetsmäklare publicerar innehåll som är tilltalande för följarna är som 

tidigare nämnt ett medvetet val de gör, det som dock framkommit är att det är 

svårt att få konsumenter att dela innehållet. Delningar sker men det är 

övergripande mest kommentarer, dock ytterst sällan negativa. Innehållet som 

publiceras på sociala medier ska enligt teorin vara enkelt och tilltalande, det är 

då som konsumenterna främjas till att dela innehållet och på så sätt sprida 

positiv e-WOM (Jefferson & Tanton 2015). Tilltalande innehåll bidrar också 

till att ett starkt band bildas vilket yttrar sig i lojalitet och en långvarig 

kundrelation (Baltes 2015). Därav sprids positiv e-WOM till följd av positiva 

kommentarer, dock inte med störst hjälp av delningar. Att aktivt ta till 
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handlingar för att få folk att dela sina inlägg är det bara två som känner att de 

gör genom att antingen tagga väsentliga hashtags eller nyttja en 

marknadsföringsfunktion som möjliggör att inlägget dyker upp hos ett stort 

antal följare. Däremot är det flera av respondenterna som inte tar till någon 

åtgärd som slås av tanken att det kan vara så enkelt som att be sin följare att 

dela vidare. Huruvida innehållet som fastighetsmäklarna publicerar är 

tilltalande eller ej är bara något vi kan spekulera i. Om det inte är det kan det 

vara en bidragande orsak till att innehållet inte delas i den utsträckning som är 

önskvärd.  

5.4. Kundrelationer via sociala medier 

Flera respondenter betonar vikten av att jobba med att bibehålla långvariga 

kundrelationer. Enligt Buttle (1996) är långvariga kundrelationer av stor 

betydelse och det pratas ofta mer om just kundrelationer än om traditionell 

marknadsföring då marknadsföringen har utvecklats. Vissa av respondenterna 

säger att det är en självklarhet att jobba med långvariga kundrelationer genom 

sociala medier och Instagram, medan andra säger att dom inte jobbar med det 

genom sociala medier utan att det finns system för det. De som säger sig jobba 

med det gör det genom att följa kunder, gilla deras bilder och eventuellt skriva 

någon kommentar för att upprätthålla en långvarig kundrelation. I och med att 

respondenterna säger sig arbeta med kundrelationer på olika sätt är det här 

något tvetydigt, vi kan därför inte dra någon konkluderande slutsats kring hur 

fastighetsmäklare överlag använder sig av sociala medier i upprätthållandet av 

kundrelationer.  

Att underhålla kundrelationer via sociala medier kan här ses som de aktiviteter 

vissa av respondenterna gör, det vill säga följa, gilla och kommentera. Ravald 

och Grönroos (1996) menar på att företag, i det här fallet fastighetsmäklare, 

behöver underhålla sina kundrelationer för att behålla kunden samt hålla 

denne nöjd. Det är högre sannolikhet att en nöjd kund är lojal mot företaget 

samt att denne återkommer istället för att vända sig till en konkurrent (Ravald 

& Grönroos 1996).  Att tyda av respondenternas svar arbetar alla med 

långvariga kundrelationer. Det är dock endast en person som uttryckligen 

säger sig att den förväntar sig få återkommande kunder till följd av det 

långsiktiga relationsskapandet genom Instagram. 

Flera respondenter menar på att genom att uppdatera sin Instagram låter man 

kunderna vara delaktiga i deras vardag och de får en inblick i vad som görs 

under processens gång. Inom relationsmarknadsföring finns det en önskan om 
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att kunder ska vara delaktiga i processen och kunna följa företaget och 

utvecklas tillsammans (Kindström et al. 2012). Att kunderna inte ska välja 

någon annan fastighetsmäklare vid nästa tillfälle de ska köpa eller sälja en 

bostad är en tydlig målsättning och en av respondenterna formulerar det som: 

“Att dom ser mig på Instagram, att jag är aktiv och att jag ligger i liksom 

så att, ja att dom inte ska ens kontakta någon annan mäklare, så att det är 

ju målet.” - Respondent 3 

Det tyder på en önskan om att kunderna inte ska välja någon annan 

fastighetsmäklare och det ligger en grundtanke i att ständigt informera om att 

man fortfarande är aktiv inom yrket så att vid nästa tillfälle återkommer 

kunderna utan att kontakta någon annan. 

Att tyda av vårt resultat tycks kommunikationen som sker mellan 

fastighetsmäklare och konsumenter vara främst kommentarer framför 

delningar och utöver det är gillningar vanligare än kommentarer. Det finns 

dock förhoppningar om att få både fler gillningar och fler kommentarer. En av 

respondenterna menar på att användarna på Instagram många gånger går in 

för att snoka och då gärna inte kommenterar.  Genom sociala medier kan 

kunder och företag enkelt kommunicera med varandra, men även kunder 

gentemot kunder då sociala medier är en möjlighet till tvåvägskommunikation.  

Därav är det, som nämnts tidigare, till stor del konsumenterna som styr den 

information som cirkulerar på sociala medier (Thackery et al. 2008). Den 

tvåvägskommunikation som oftast sker mellan sändare och mottagare är att 

mottagaren responderar på sändarens meddelande, i det här fallet 

fastighetsmäklarens publicerade innehåll, med en gillning.  

Samtliga respondenter är överens om att kommunikationen som sker via 

sociala medier är uteslutande positiv och att det i stort sett aldrig har lämnats 

en negativ kommentar. Anderson (1998) menar på att nöjda kunder inte 

sprider positiv e-WOM i lika stor utsträckning som missnöjda kunder sprider 

negativ. Huruvida detta överensstämmer med vår studie går inte att replikera 

då respondenterna ej upplevt negativa kommentarer. 

En av respondenterna menar på att motivationen till att fortsätta med sociala 

medier kan härledas till respons på inlägg. Gupta och Harris (2010) hävdar på 

att e-WOM bidrar till att konsumenter lägger ner mer tid på att söka efter 

information kring företaget och varumärket än tidigare, vilket gör att det även 

spenderas mer tid till att överväga om man ska nyttja tjänsten eller genomföra 
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köpet än tidigare. Motivationen till att fortsätta använda sociala medier kan 

med andra ord härledas till e-WOM och kommunikationen med övriga 

användare på plattformen. Samma studie (Gupta & Harris 2010) menar också 

på att andra konsumenters rekommendationer bidrar till att nya konsumenter 

väljer att byta tjänst eller produkt på grund av andra individers tidigare 

erfarenhet. En av respondenterna anknyter till detta genom att påstå att: 

“(..) jag tror ju att det kommer att det kommer att bombardera, att det 

kommer bli på Instagram framför allt som många kunder kommer att 

jämföra mäkleri/mäklare i stället för att ta hem och boka möten. Att man 

får skapa sig en ganska bra uppfattning på Instagram.” - Respondent 5 

Alltså är det av vikt, enligt både teori och respondentens egna reflektion, att ha 

koll på vad som finns kopplat till det personliga varumärket och framförallt 

kunders kommentarer för att ha en vetskap kring vad det är som förmedlas ut 

till konsumenter som söker information. 
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6. Slutsats 

Syftet med vår studie har varit att undersöka varför fastighetsmäklare använder 

sig av sociala medier, så som Instagram, samt hur de nyttjar detta verktyg för 

att påverka det personliga varumärket. Studien har kretsat kring vad sociala 

medier är, hur det används, samt hur fastighetsmäklare kan nyttja sociala 

medier för att påverka deras personliga varumärken.    

Resultatet har landat i att fastighetsmäklare nyttjar främst Instagram. Detta 

framförallt för att de finner det som ett enkelt verktyg för att nå ut till 

konsumenter, samt att det är en gratis marknadsföringskanal. Ett starkt 

personligt varumärke kan utgöra en konkurrensfördel (Tiago & Veríssimo 

2014) och baserat på vårt resultat är det tydligt att fastighetsmäklare nyttjar 

Instagram, då indirekt sociala medier, för att både stärka sitt personliga 

varumärke men också för att det utgör en konkurrensfördel. Speciellt 

gentemot de branschkollegor som inte nyttjar verktyget men även mot de som 

inte nyttjar verktyget till dess fulla kapacitet. Genom att bland annat dela med 

sig av tidigare resultat eller hitta egna vägar i innehållet som är unikt för denne 

själv går det enligt vårt resultat att nyttja sociala medier för att öka 

konkurrenskraften. 

Enligt Ramsay (2010) kan det vara fördelaktigt att ha en uttalad 

kommunikationsstil, det vill säga en digital strategi kring innehållet som 

publiceras. Av vår analys kan vi utläsa att det fastighetsmäklare främst gör på 

Instagram är att dela med sig av de objekt de har till salu och i sin helhet 

mycket kring yrket. Det framkommer att de inlägg som får mest trafik är de 

där människor figurerar, vilket resulterar i att respondenterna har en strävan 

mot att ha ett varierat flöde där de delar med sig av personligt innehåll. 

Enligt resultatet är det tydligt att det tar tid att etablera det personliga 

varumärket och det krävs ett högt engagemang för att göra detta. Det 

personliga varumärket påverkas vid varje tillfälle som en fastighetsmäklare 

interagerar med någon. Därav är det viktigt att ha i åtanke att ständigt 

marknadsföra sig själv för att sprida varumärket. Samtliga respondenter 

uppvisar en medvetenhet kring att allt som finns på sociala medier kopplat till 

det personliga varumärket påverkar konsumenternas uppfattning. Det är 

därför viktigt att ha i åtanke vad man publicerar på sociala medier och hur det 

framstår. Sammanfattningsvis så påverkas det personliga varumärket till följd 

av användandet av Instagram. 
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6.1. Förslag för framtida forskning 

Urvalet av respondenter bestod till stor del av kvinnor. Detta var inte ett 

medvetet val utan var något som skedde slumpmässigt. En bidragande faktor 

till urvalet kan vara att vi upplever att kvinnor är överrepresenterade bland de 

fastighetsmäklare som använder sig av sociala medier i sin yrkesroll. Därför ser 

vi att det skulle vara intressant för vidare forskning att ha en studie där det är 

jämnt fördelat mellan könen, alternativt där de olika könen ställs mot varandra 

för att se eventuella skillnader och likheter i användandet av sociala medier.  

Vår studie grundades ur svar från sex stycken respondenter. Fler respondenter 

skulle kunna göra att studien skulle bli mer omfattande och i högre grad 

generaliserbar till även andra typer av branscher där personligt 

varumärkesbyggande är förekommande. 

Att sedan ta det geografiska läget i beaktning är ingenting vi i vår studie har 

gjort då det inte låg i fokus. Detta är något som i framtida forskning skulle 

kunna tas vidare genom att endast se till en geografisk marknad, alternativt 

genomföra en mer omfattande studie med flera respondenter från samma 

marknad där dessa sedan jämförs med flera respondenter från andra 

marknader. För att sedan kunna jämföra likheter och skillnader på de olika 

marknaderna. 
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Bilaga 1 – Mejlkonversation till potentiella respondenter  

Hej NN, 

 

Vi är två studenter på Karlstad Universitet som har för avsikt att skriva ett 

examensarbete kring fastighetsmäklares användning av sociala medier, med fokus 

på personligt varumärke. Då sociala medier har utvecklats till ett välanvänt 

marknadsföringsverktyg är vår tanke att studera detta för att se till olikheter i 

användandet och hur sociala medier kan användas för att påverka det personliga 

varumärket. 

 

För att kunna studera detta område behöver vi din hjälp i egenskap av 

fastighetsmäklare. Genom att få möjligheten att intervjua flertalet mäklare om 

användandet av sociala medier hoppas vi kunna studera området på en djupare 

nivå. Vi skulle bli oerhört tacksamma om du vill delta i vårt arbete genom en 

intervju på ca 30-45 min, och självklart får ni sedan ta del av vårt resultat. 

 

Därför har vi en förfrågan om du skulle kunna tänka dig att delta? :) 

 

Med vänliga hälsningar 

Jonna Gustafsson & Emma Törebrand 
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Bilaga 2 – Samtyckesblankett 

Bilagan har signerats av de respondenter vi haft personliga intervjuer med och 

lästs upp för de respondenter vi haft telefonintervju med.  

 

 
 

Samtycke till att delta i studien:  

[En studie över fastighetsmäklares användning av 

sociala medier som arbetsverktyg - med fokus på 

personligt varumärkesbyggande.] 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta 

mitt deltagande i studien utan att ange några skäl. 

 

Jag ger mitt medgivande till att delta i en inspelad intervju [  ] 

 

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

 

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

 

Namnförtydligande: ……………………….……………………….…… 
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Bilaga 3 – Intervjuguide  

Generellt  

• Hur gammal är du?  

• Hur länge har du arbetat som fastighetsmäklare?  

• Hur länge har du jobbat på din nuvarande arbetsplats?  

 

Sociala medier 

• När började du använda dig av sociala medier? Samt vilka använder du dig 

av? 

• Vilken är den främsta anledningen till att du använder dig av sociala 

medier i din yrkesroll?  

• Beskriv hur du använder dig av sociala medier i din yrkesroll.  

• Har du en målgrupp i åtanke som du riktar ditt innehåll till?  

• Använder du hashtags?  

Personligt varumärke 

• Beskriv hur du vill uppfattas i sociala medier.  

• Beskriv hur du tror att du tror att du uppfattas i sociala medier. 

• Hur ofta uppdaterar du dina sociala medier?  

• Hur stor medvetenhet har du om vad som finns på sociala medier och 

internet i koppling till dig och ditt varumärke som fastighetsmäklare?   

• Hur förhåller sig företaget du jobbar för till att du använder dig av sociala 

medier? 

• Har du någon uppfattning om hur autentisk (äkta/trovärdig) din 

kommunikation uppfattas?   

Digital strategi 

• Lägger du ner mycket tid på dina sociala medier? 

• Berätta mer kring hur du kommunicerar. Kommunicerar du på något 

speciellt sätt?  

 

WOM & E-WOM 

• Är andra användare aktiva i kommentarsfältet? Hur?  

• Brukar du kommunicera direkt med kunderna genom sociala medier?  

Innehållsmarknadsföring 

• Vad lägger du ut för innehåll?  

• Har du något syfte/mål med innehållet du publicerar? Vad vill du få ut av 

det du publicerar? 

• Använder du dig av något verktyg för att mäta effekten av innehållet du 

publicerar? 

• Vad för respons/ effekt anser du dig fått av ditt användande av sociala 

medier?  

• Upplever du att folk delar eller kommenterar ditt innehåll?  
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• Upplever du att du sticker ut och hörs genom allt brus? 

• Vad använder du dig av för typ av kamera? 

Relationsmarknadsföring 

• Hur ser du på begreppet långvarig kundrelation? Är det något du tänker på 

och aktivt arbetar med genom dina sociala medier? 

• Hur går dina tankar kring konkurrens? Upplever du dig få 

konkurrensfördelar genom ditt användande av sociala medier? 

--------- 

TACK FÖR DITT DELTAGANDE! 
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Bilaga 4 – Kodning 

Här presenteras en kort sammanfattning för att visa hur materialet har arbetats 

med för att resultera i fyra olika teman.  

MENINGSBÄRANDE 

ENHETER 

KONDENSERADE 

MENINGSENHETER 

KOD KATEGORI TEMA 

“...sprida mitt varumärke. 

Men också för att hitta 

kunder till mina kunder.”  

Möjligheten att sprida 

det personliga 

varumärket och hitta 

kunder 

Marknadsföra 

sig själv och 

hitta kunder 

Att ha förmågan 

att nå ut till fler 

Sociala medier som 

marknadsföringsverktyg   

 

MENINGSBÄRANDE 

ENHETER 

KONDENSERADE 

MENINGSENHETER 

KOD KATEGORI TEMA 

“...då får man ju 

jättemycket mer trafik 

om det är människor med 

på bilden.”   

Trafiken ökar om 

människor är med på 

bilden  

Innehållsmarknadsföring Att man får 

mer trafik om 

det är 

människor 

mer i bild 

Digital strategi  

 

MENINGSBÄRANDE 

ENHETER 

KONDENSERADE 

MENINGSENHETER 

KOD KATEGORI TEMA 

“..Min önskemål är väl att man ska 

uppfattas då som någon som, ja 

men, man kan inspireras av”   

Att inspirera andra  Inspirationskälla Att ha en 

positiv 

inverkan på 

följarna 

Använda 

sociala medier 

för att arbeta 

med personligt 

varumärke 

 

MENINGSBÄRANDE 

ENHETER 

KONDENSERADE 

MENINGSENHETER 

KOD KATEGORI TEMA 

“..Men dom kunderna 

som följer mig följer jag 

tillbaka och så kan jag ju 

följa deras resa. Jag hade 

ett par som sålde sitt hus 

och köpte tomt av mig 

och ska bygga så jag 

följer ju deras konto nu 

när dom håller på och 

bygger och ser hur det 

går.”   

Fortsätta uppdatera 

kunder om vad som är 

aktuellt och kunna följa 

dessa tillbaka 

Relationsbyggande Underhålla 

kundrelationer 

genom att 

kunna följa 

varandra 

Kundrelationer via 

sociala medier  

 


