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Background   
In pursuit of being unique and stand out, it has become fashionable to market yourself as a 
personal brand. According to some experts on the subject, this has become a necessity for 
survival in the tough competition about the jobs and the customers. With Internet and 
social media as a natural element in our society, we also have to relate to these channels 
when it comes to communicating ourselves.  
 
Purpose  
The purpose of this study is to examine the role of the personal brand in a professional 
context in modern society and to explore Internet involvement in communicating the 
brand.  
 
Theories 
We have used Bauman’s theory of “consumer society”, how we live in a society where we 
are both the consumers and the goods consumed. We have also used Castells’s theory of 
"network society" and how its growth is changing our culture. We have also used some 
general brand theories.  
 
Methodology  
Our study is based on two methodological approaches. We have chosen to use a qualitative 
study consisting of interviews with experts within the field, and a quantitative study in the 
form of a questionnaire with a strategic selection of respondents. 
 
Conclusions  
A personal brand plays a significant role in today's society, both professional and 
private. A strong personal brand reflects who the individual are, what the person stands for 
and contribute to the environment. It is a contributory factor for success in business and in 
the creation of identity. Internet and social media are good tools to communicate the 
personal brand. Regardless of financial means or status in society, the individual can build 
a platform to spread the message. The purpose of the visibility is important and it must be 
kept in mind that these channels may not only increase, but also reduce the credibility.  
 
Key words 
Personal brand, branding, communication, Internet, social media, consumer society, 
network society 
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1 Inledning 
 
Inledningen har för avsikt att ge läsaren en bakgrund till ämnet vi har valt för 
uppsatsen. Vi redovisar också frågeställningar, syfte och avgränsningar. 
 
 

1.1 Bakgrund 
I jakten på att var unik och sticka ut har det blivit aktuellt att profilera sig som ett 

personligt varumärke. Enligt vissa sakkunniga i ämnet har detta blivit en nödvändighet 

för att överleva i den stenhårda konkurrensen om jobben och kunderna. 

Varumärkesbyggaren och författaren Pelle Körberg ger oss följande liknelse: 

 

”Varje dag vaknar zebran och vet att han måste vara snabbare än det snabbaste lejonet. 
Annars överlever han inte. Varje dag vaknar lejonet och vet att hon måste vara snabbare 
än den mest långsamma zebran. Annars överlever hon inte. Vem måste du springa från?” 
(Körberg, 2008, s 10) 

 

Med ett starkt personligt varumärke anses du kunna sticka ut ur mängden och bli en 

gå-till-person när det väl gäller. Ytterligare en anledning till att många anser det viktigt 

med ett starkt personligt varumärke, är den digitala eran som har skapat större 

transparens och gjort att individen exponeras på ett helt annat sätt idag än tidigare. 

Med Internet och de sociala mediernas intåg har frågan uppstått hur man förhåller sig 

till dessa kanaler när det gäller att kommunicera sitt personliga varumärke.  

 

Anledningen till vårt intresse för området är att vi båda arbetar med kommunikation 

och har upplevt att fler enskilda individer idag lyfts fram i företagens kommunikation. 

I våra jobb har vi noterat att fler privatpersoner har efterfrågat möjligheten att bygga 

upp sitt eget varumärke och dessa har sett det som en nödvändighet för att lyckas i den 

hårda konkurrensen om att synas och bli attraktiv i det professionella livet. Till följd av 

detta väcktes intresset för forskningsfrågan kring betydelsen av ett starkt personligt 

varumärke i dagens professionella samhälle.  

 

1.1.1 Vad är ett varumärke?  
I Varumärkeslagen (1960:644) definieras varumärket ur ett juridiskt perspektiv.  



  
 

Sida 6 av 54 
 

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord inbegripet 
personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrelsen på en vara eller dess 
förpackning förutsatt att tecken kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet 
från sådana som tillhandahålls i en annan” (Varumärkeslagen 1§).  
 

Ett varumärke är dock mycket mer än bara en logotyp eller en grafisk figur, en produkt 

eller tjänst, ett företag eller en person. Professor Kevin Lane Keller (1993) menar att 

ett varumärke är ett ”set” av mentala associationer som finns i människans 

medvetande. Genom dessa mentala associationer skapas en uppfattning om varumärket 

och dess image. Detta gör att företag vill fylla sina varumärken med emotionella 

värden och mening för att skapa en personlighet hos varumärket som konsumenterna 

kan relatera till.  

 

1.1.2 Varumärkets funktion  
Varumärket har flera olika funktioner beroende på om du är märkesinnehavare, 

konsument eller konkurrent. Enligt den moderna marknadsförarens ”fader” Philip 

Kotler (2005) är en viktig funktion att förmedla vissa värden till konsumenten, värden 

som både företaget och konsumenten gärna vill associeras med. Ytterligare en 

varumärkesfunktion är hög identifikationsgrad. Konsumenten kan lätt känna igen 

företagets produkter och företaget behöver inte hela tiden påminna konsumenterna om 

sin existens. I slutändan handlar det om att sticka ut ur mängden för att dra till sig 

konsumenternas uppmärksamhet och skapa lojala kunder.  

 

1.1.3 Det personliga varumärket 
Begreppet personligt varumärke är inget nytt. Det har funnits länge i den kommersiella 

världen och många artister och sportstjärnor har länge sett sig själva som ett 

varumärke. Det som idag är relativt nytt är det ökade fokuset kring begreppet för 

gemene man och att det personliga varumärket ofta nämns som en nödvändighet för att 

nå framgång.  

 

I boken Ditt personliga varumärke drar Runebjörk (2006) paralleller mellan det 

personliga varumärket och den klassiska retorikens etos. Aristoteles talade om vikten 

av ett starkt etos, eller trovärdighet. Författaren menar dock att man inte kan likställa 
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etos med ett personligt varumärke. ”Kärnan i det personliga varumärket är ethos, men 

till det kommer välkändhet” (Runebjörk, 2006, s 79). Du kan komma in i ett rum med 

främlingar och etablera ett starkt etos. Däremot krävs det att ett antal människor känner 

till dig, utanför den specifika situationen, för att du ska ha ett starkt personligt 

varumärke. Författaren förklarar att du kan bygga ett starkt personligt varumärke 

genom att du över en längre tid etablerat ett starkt etos i olika situationer. Om du i 

varje situation etablerar ett konsekvent etos med vissa kärnvärden, kommer du efter en 

tid att förknippas med dessa värden. Ett personligt varumärke kan således definieras 

som de associationer omvärlden har till ditt namn och de värden som förknippas med 

dig. Författaren menar att du inte kan ha ett starkt personligt varumärke utan ett starkt 

ethos, men att du kan ha ett starkt etos utan att ha ett starkt personligt varumärke. 

Kärnan i det personliga varumärket är att brinna för något, att stå för något. Du vill ge 

något till din omvärld snarare än att sälja något till omvärlden. För att ditt varumärke 

ska få en lång livslängd krävs det att positiva värden kopplas till ditt namn och att du 

gör ett gediget arbete för att tydliggöra och synliggöra det.  
 

I boken DU – ett varumärke menar Frykman & Sandin (2010) att begreppet personligt 

varumärke ofta missuppfattas som något ytligt och kommersiellt, men att det i själva 

verket går djupare än så. Ett personligt varumärke är inte vad du säger om dig själv, det 

är inte din närvaro i sociala medier, det hänger inte ihop med din titel, det är inget 

permanent och det är inte en förlängning av företagets varumärke. Författarna likställer 

istället det personliga varumärket med ditt professionella rykte – hur du uppfattas av 

din omgivning. Ditt varumärke värderas ständigt och resultatet av det du presterar blir 

ditt professionella rykte. I likhet med Runebjörk (2006) menar Frykman & Sandin att 

passionen, att brinna för något, är kärnan i det personliga varumärket. Du måste 

dessutom vara riktigt bra på något och hela tiden leva ditt varumärke. Det räcker inte 

att enbart ha expertiskunskaper inom ett område, du måste också ha personliga 

egenskaper som attraherar din målgrupp och du måste leverera med mästarklass.  

 

1.1.4 Digital kommunikation 
Att bygga upp ett starkt personligt varumärke är, enligt många varumärkesexperter, en 

nödvändighet idag eftersom du som individ exponeras på ett helt annat sätt. Internet 
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och framför allt sociala medier har skapat ett skyltfönster där du kan beskådas av din 

omgivning. Enligt kommunikationsmyndigheten PTS rapport Öppna nät och tjänster 

(2009) har användningen av elektronisk kommunikation kommit att bli en förutsättning 

för i stort sett all verksamhet, såväl inom näringsliv och offentlig sektor som i det 

privata livet. PTS menar att en allt större del av människors vardagsliv utspelar sig på 

Internet och att vi svenskar i allt större utsträckning använder oss av digitala 

mötesplatser i vår kommunikation. Enligt kommunikationsmyndigheten PTS 

Individundersökning 2009 använder 91 % av svenskarna mellan 16–75 år Internet, i 

stort sett varje dag. 2002 låg den siffran på 45 %. Enligt samma undersökning svarar 

endast 11 % av befolkningen att deras hushåll inte har tillgång till Internet, i motsats 

till 2002 då siffran låg på 26 %. Undersökningen visar också att 48 % av befolkningen 

har haft socialt umgänge via datorn de senaste sex månaderna. Genom dagens digitala 

kommunikationsvägar kan den enskilde individen nå ut med större genomslagskraft än 

tidigare, speciellt genom sociala medier1

1.2 Syfte 

 där individen ges en möjlighet att interagera 

med sin målgrupp. Det är med dessa fakta som grund som många varumärkesexperter 

anser att inte bara synligheten på Internet, utan även att vårda denna synlighet, är en 

nödvändighet för att skapa ett starkt personligt varumärke.  

Syftet med studien är att granska det personliga varumärkets roll i professionella 

sammanhang i dagens samhälle samt att undersöka Internets roll för att kommunicera 

det personliga varumärket. 

1.3 Frågeställningar 
Många artister och idrottare har en relativt kort aktiv karriär. Dessa har länge sett 

nyttan med ett starkt personligt varumärke, då det ger dem möjlighet att tjäna pengar 

på sitt namn långt efter det att deras tid i rampljuset är över. Det som är relativt nytt är 

att begreppet lyfts fram som en nödvändighet för alla som vill nå framgång i den 

                                                 
1 Kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom till 

exempel text, bilder eller ljud (www.ne.se). Exempel på sociala medier är Facebook, Twitter, MySpace, 

YouTube, bloggar, Internetforum med flera.  
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professionella sfären och det har uppstått en ny marknadsprodukt där du som 

privatperson kan få hjälp av konsulter att bygga upp ditt personliga varumärke.  

Vår uppsats är av deskriptiv karaktär och vi har valt följande frågeställningar: 

• Vad definierar ett starkt personligt varumärke?  
 

• Finns det en koppling mellan identitet och det personliga varumärket? 
 

• Kan individen ses som en vara eller tjänst? 
 

• Vilken betydelse har det personliga varumärket idag, speciellt inom det 
professionella området? 
 

• Finns det en risk för överexponering? 
 

• Vad betyder Internet för det personliga varumärket? 
 

• Är det personliga varumärket något för alla och i alla sammanhang?  
 

1.4 Avgränsningar 
I uppsatsen avgränsar vi oss till att undersöka personliga varumärken i professionella 

sammanhang som till exempel i ditt yrkesliv. Vi undersöker varumärken som är 

kopplade till enskilda personer, och inte företag. Vi inriktar oss på vilken roll Internet 

generellt spelar för kommunikationen av ett personligt varumärke och valt bort andra 

kommunikationskanaler.  
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2 Teoretiskt ramverk 
 
I detta kapitel förklaras olika relevanta begrepp för studien. Läsaren ges också 
en inblick i teorierna i vilken studien har sitt ursprung.  
 
 

2.1 Varumärket idag 
Enligt Melin (1999), en av Nordens ledande forskare inom varumärkesstrategi, är en 

produkts fördelar i sig inte längre tillräcklig för att garantera dess framgång. Med 

kraven på ökad innovationstakt och intensivare priskonkurrens behöver företagen hitta 

mer uthålliga konkurrensmedel, som till exempel själva varumärket. Det är också svårt 

att etablera nya varumärken och därför är det viktigt att förvalta det varumärke du har. 

Att varumärken kan vara en värdefull tillgång är idag allmänt vedertaget och detta 

faktum ger upphov till en del intressanta frågor: ”För vem skapar varumärket 

egentligen ett värde? Hur byggs detta värde upp? Vari består värdet av starka 

varumärken? Vad karakteriserar framgångsrik varumärkesuppbyggnad?” (Melin, 

1999, s 20).  

 

2.1.1 Värdet av ett starkt varumärke  

Melin (1999) beskriver hur varumärket har flera olika funktioner. Vilka funktioner 

varumärket har beror dock på om vi tittar ur märkesinnehavarens, konsumentens eller 

konkurrentens perspektiv. Ur märkesinnehavarens perspektiv är varumärket en 

informationsbärare om produkten, tjänsten eller hela företagets innehåll, kvalitet och 

pris. Denna information framförs vanligen med hjälp av rationella argument. 

Varumärket är även en identitetsbärare och detta baseras ofta på emotionella argument. 

Produkten, tjänsten eller företagets namn, historia, geografiska ursprung med mera 

skapar en unik märkesidentitet. Vidare kan varumärket användas som ett 

positioneringsverktyg, vilket innebär att företaget tydligt positionerar sig och sina 

produkter och tjänster utifrån kundernas behov och konkurrenternas position. 

Varumärket kan även fungera som konkurrensmedel och det företag som har lyckas 

bygga upp en bred bas av lojala kunder innehar en dominerande position. Ett stabilt 

varumärke gör också att företaget kan växa vidare och exploatera det inneboende 
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värdet i varumärket. I likhet med märkesinnehavaren ser konsumenten varumärket som 

en informationskälla. Genom informationen kan konsumenten jämföra olika 

märkesprodukter, tjänster och företag med varandra för att göra ett, i sitt tycke, bra 

köp. Som konsument fungerar varumärket också som en katalysator, vilket innebär att 

konsumenten kan orientera sig på marknaden och underlätta beslutsprocessen. Ett 

varumärke konsumenten känner till skapar trygghet vid köp. Varumärket står även som 

garant för vissa saker och gör att konsumenten oftast vet vad denne får. Detta gör att 

ett välkänt varumärke oftast också agerar som riskreducerare. Varumärkets image kan 

vara oerhört viktigt för konsumenten, om denne önskar inneha en speciell självbild och 

förmedla en viss bild till omgivningen. ”För konsumenten kan således varumärket 

vara ett medel både för självförverkligande och för att bli socialt accepterad” (Melin, 

1999, s 41). Varumärket skapar således ett värde för både märkesinnehavaren och 

konsumenten. Det kan även finnas värde ur konkurrentens synvinkel, men vi har 

avstått att utveckla detta vidare i denna studie.  

 

2.1.2 Att bygga upp varumärkets värde 

Den övergripande målsättningen för märkesinnehavaren är att skapa långsiktig 

märkeslojalitet hos sina konsumenter. Utmaningen är att erbjuda något som är ”unikt, 

attraktivt och beständigt mervärde, som på bästa sätt tillfredsställer konsumentens 

behov och önskningar” (Melin, 1999, s 51). Under de senaste åren har märkesidentitet 

vuxit fram som ett nytt begrepp och fått en framträdande roll för att förklara ett 

varumärkes framgång. Melin beskriver märkesidentitet som ”vad varumärket står för, 

vad som ger det mening och vad som gör det unikt” (Melin, 1999, s 85). Eftersom 

begreppet är relativt nytt är innebörden fortfarande diffus. Syftet med en 

märkesidentitet är att utveckla en emotionell koppling till konsumenten och de faktorer 

som blivit mest uppmärksammade i samband med en stark identitet är produktens 

namn, ursprung, personlighet, användning och distribution. För att en märkesidentitet 

ska vara konkurrenskraftig över tid krävs det konsistens och uthållighet i 

identitetsutvecklingen. En del liknar märkesidentiteten vid en genetisk kod, men Melin 

(1999) menar att identiteten inte är en genetisk kod som inte kan förändras, utan att det 

är något konstruerat och som i vissa fall kan och bör förändras, exempelvis om 

identiteten har blivit svag eller diffus. 
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2.1.3 Framgångsrik varumärkesuppbyggnad 

Det många framgångsrika varumärken har gemensamt är att de skapat en strategisk 

varumärkesplattform för att långsiktigt bygga upp sitt varumärke och bibehålla dess 

värde. Melin (1999) åskådliggör detta genom följande modell:  

 

 
  (Melin, 1999, s 125) 

 

Melin (1999) menar att den strategiska varumärkesplattformen innehåller sex begrepp 

som tillsammans bygger upp ett varumärkeskapital i form av förtroendekapital hos 

konsumenten. Det första begreppet är produktattribut, vilket innebär att tydliggöra 

produktens egenskaper och funktionella mervärde. Här är en konsistent produktkvalitet 

av högsta vikt. Märkesidentiteten tydliggör vad varumärket står för, vad som ger det 

mening och gör det unikt och detta skapar ett emotionellt mervärde för konsumenten. 
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Kärnvärdena representerar märkesproduktens primära konkurrensfördel och dessa 

ligger sedan till grund för positioneringen och marknadskommunikationen. 

Positioneringen innebär att företaget försöker tillskansa sig en specifik position i 

konsumentens medvetande. Detta ska i sin tur leda till kännedom, associationer och 

lojalitet till varumärket. Marknadskommunikationens syfte är att informera, övertyga 

och påminna konsumenten om varumärket och dess fördelar. Den interna 

märkeslojaliteten innebär att märkesinnehavaren ständigt arbetar på att upprätthålla 

varumärkets status. Melins konklusion är att det är av största vikt att utveckla ett starkt 

varumärke för att attrahera en så bred bas av märkeslojala konsumenter som möjligt.  

2.2 Baumans konsumtionssamhälle 
Sociologen Zygmunt Baumans (2007) teori om konsumtionssamhället beskriver hur vi 

lever i ett samhälle där vi inte enbart är marknadsförare av våra varor utan även är de 

varor som konsumeras.  

”Och den vara de uppmanas att bjuda ut, marknadsföra och sälja är sig själva. De är på 
samma gång marknadsförare av varor och de varor de marknadsför. … Det test de måste 
klara för att komma åt de sociala priser de eftertraktar tvingar dem att förvandla sig till 
varor, det vill säga till produkter som kan fånga uppmärksamheten och stimulera 
efterfrågan och kunder” (Bauman, 2007, s 13). 

Ett exempel på denna förvandling från person till produkt är den som sker vid 

arbetssökande och rekrytering. ”Arbetskraften måste å sin sida vara i förträffligt skick, 

kunna dra till sig potentiella köpares blickar, vinna deras godkännande och få dem att 

köpa vad de ser” (Bauman, 2007, s 14). Bauman konstaterar att arbetsmarknaden bara 

är en av många varumarknader där varorna är enskilda människor. Det finns flera 

tillfällen där en människas marknadspris beräknas i vad han eller hon åstadkommit i 

livet. Bauman talar om konsumtionsmarknaden där varor bjuds ut till försäljning. Som 

eventuella köpare på denna marknad vill vi ha ett löfte om att vår konsumtion stillar 

vårt begär. Priset vi är villiga att betala för varan beror på hur trovärdigt detta löfte är 

och hur intensivt vårt begär är. Vi måste sedan som köpare granska, jämföra, förstå och 

bedöma varans relevans. Detta möte mellan eventuella konsumenter och föremålen för 

deras eventuella konsumtion ”blir de viktigaste byggstenarna i den speciella väv av 

mellanmänskliga relationer som enkelt kallas för ’konsumtionssamhället’” (Bauman, 

2007, s 18). Bauman framhåller vikten av personlig identitet för att synas, bli attraktiv 
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som vara och kunna sälja sig själv. Osynlighet i informationsåldern är lika med död. 

Identiteten är dock inte en gåva man föds med, ingen identitet är given. Identiteten är 

ett projekt som förvärvas och det innebär en daglig kamp att hålla fast vid den. 

Drömmen är att förvandlas till en uppseendeväckande, uppmärksammad och 

eftertraktad vara, en vara som skiljer sig från övriga varor, en vara som är omöjlig att 

bortse från. En som sätter ord på Baumans tankar på ett konkrets ätt är kulturvetaren 

och teaterforskaren Dragan Klaic. Han beskriver identiteten som något vi kan ”bli” 

istället för det vi ”är” (dn.se/kultur-noje). Detta stämmer överens med Baumans åsikt 

att dagens stora dilemma är vilken identitet vi ska välja och hur vi hela tiden måste 

hålla oss skärpta så att vi kan göra ett annat val om den tidigare identiteten plockas bort 

från marknaden eller förlorar sin dragningskraft.  

2.3 Castells nätverkssamhälle 
Manuel Castells (2000) teori angående nätverkssamhället rör hur uppkomsten av ett 

nytt elektroniskt kommunikationssystem, som kännetecknas av integration av 

kommunikationsmedier, global räckvidd och potentiell interaktivitet, har förändrat vår 

kultur – och det för gott.”De interaktiva datornäten växer exponentiellt, ger 

kommunikationen nya utseenden och kanaler, formar livet medan de formas av det” 

(Castells, 2000, s 26). I en värld där information fritt flyter omkring blir jakten på 

identitet – kollektiv eller individuell, erkänd eller konstruerad – en huvudkälla till 

social mening. Enligt Castells är detta egentligen ingen ny tendens, eftersom identitet 

har bildat jordmån för meningsskapandet sedan samhällets början, men den håller på 

att bli den viktigaste och ibland enda källan till mening. Människor organiserar sig 

alltmer efter vad de är eller tror sig vara, istället för vad de gör. Den nya 

informationsteknologin integrerar världen i globala nätverk och skapar virtuella 

gemenskaper. Eftersom information är en integrerad del av all mänsklig aktivitet, 

genomsyras alla processer i vår existens av det nya tekniska mediet. Castells menar att 

den nya virtuella gemenskapen verkar ha större kraft än vad iakttagarna brukar 

tillskriva den. 
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2.4 Identitet 
Bauman (2007) och Castells (2000) nämner begreppet identitet, Melin (1999) nämner 

begreppet märkesidentitet. Enligt Nationalencyklopedin står identitet för ”individens 

medvetenhet om sig själv, sin kropp, sin personlighet och sin förmåga till 

självbestämmande” (www.ne.se/identitet). Svenska Akademiens Ordlista utvecklar 

begreppet identitet och menar att styrka sin identitet är detsamma som ”att man är den 

man utger sig för” (SAOL, 2006, s 367). Enligt den brittiske professorn i sociologi; 

Richard Jenkins (2008) är identitet en process och inte en sak. Identitet är inte något 

man har eller inte har. Det är något man gör. Identiteten kan vara självdefinierad, 

vilket innebär hur jag upplever mig själv, vem jag är och inte är, likväl som den kan 

vara definierad av andra. Enligt Jenkins formas en människas identitet under hela livet 

eftersom den består av många olika egenskaper, en del som vi själva väljer och andra 

som vi inte kan påverka. Identiteten skapas kontinuerligt i samverkan med 

omgivningen och genom individens stimuli från olika saker som hon hör, ser eller 

känner. Stimuli skapar varseblivning som gör att människan bildar egna inre modeller, 

så kallade värderingar som sedan ligger till grund för individens agerande. Jenkins 

talar om identitet som en pågående identifieringsprocess utan slut. Det finns ett behov 

hos varje individ att veta såväl vem han eller hon själv är, som vem andra är. Detta 

behov är en del av dagens samhälle, där människor dagligen diskuteras utifrån sin 

identitet. ”Without identity there could simply be no human world, as we know it” 

(Jenkins, 2008, s 27). 
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3 Metod 
 
I detta kapitel presenteras metodval, vetenskaplig ansats och tillvägagångssätt 
som vi valde för att kunna samla korrekt information för studiens syfte. Kapitlet 
innehåller även ett avsnitt med metod- och källkritik.  
 
 

3.1 Val av metod  
Vårt syfte med studien var att granska det personliga varumärkets roll i professionella 

sammanhang i dagens samhälle samt att undersöka Internets roll för att kommunicera 

det personliga varumärket. Vår studie utgick från flera metodiska angreppssätt, så 

kallad triangulering. Enligt Björklund & Paulsson (2003) kan detta angreppssätt höja 

en studies tillförlitlighet. Triangulering kan öka tilltron till resultaten, eftersom 

undersökningen bygger på mer än en typ av information. Dessutom får studien ökad 

bredd och djup, men det är viktigt att vara medveten om att triangulering även kan 

innebära motsägande resultat. Oavsett om utfallet av de olika metoderna sammanfaller 

eller skiljer sig åt kan resultaten anses vara intressanta. Enligt Patel & Davidsson 

(2003) behöver ett motsägande utfall inte betyda att något av resultaten förkastas, utan 

kan istället ses som ett underlag för rikare tolkning. Forskaren kan därmed behöva gå 

djupare in på frågeställningarna för att utforska vidare och hitta nya ingångar. 

 

De metodiska angreppssätt som vi har valt att använda oss av i studien är kvalitativa 

intervjuer med sakkunniga inom området samt en kvantitativ studie i form av en enkät 

med ett strategiskt urval av respondenter. Enkäten fungerade som underlag för vår 

intervjuguide och gav oss en möjlighet att observera eventuella mönster som vi sedan 

kunde diskutera med sakkunniga inom området.  

3.2 Ansats 
Utgångspunkten vid val av ansats kan beskrivas ur i princip två perspektiv; deduktion 

och induktion. Dessa metoder handlar om relationerna mellan teorin och empirin. Det 

deduktiva tillvägagångssättet innebär att man utgår från redan befintliga teorier, från 

teori till empiri. Kritik mot denna form av metod är att den leder till att forskaren tar 

fram information som han anser är relevant. Detta resulterar i att man riskerar att 
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förbise viktig information. I den induktiva metoden går forskarna däremot i motsatt 

riktning, från empiri till teori och med utgångspunkt i empirin generaliserar utifrån 

begränsad mängd data (Patel & Davidson, 2003). Syftet i denna uppsats var av en 

sådan karaktär att en deduktiv ansats var mest lämplig, men vårt val av metod kulle 

kunna göra att vi tangerade en induktiv ansats.  

3.3 Webbenkät 
Vi valde att genomföra en webbenkät som fungerade som underlag för intervjuerna. 

Webbenkäten gav oss en överskådlig bild och möjlighet att observera eventuella 

mönster som vi sedan kunde diskutera med de sakkunniga. Enkätfrågorna 

presenterades på Internet i enkätverktyget EsMaker. Då enkäten fungerade som 

underlag för intervjuerna valde vi att göra undersökningen kort och enkäten omfattar 

14 frågor, vilka redovisas i bilaga 1. Enkäten inleddes med bakgrundsvariabler som 

ålder, kön och boende. Vi använde oss i merparten av frågorna av fasta svarsalternativ, 

så kallade strukturerade frågor. Detta gav deltagarna litet utrymme att tolka fritt 

beroende på sin egen inställning eller tidigare erfarenheter. Vi ställde samma frågor i 

exakt samma ordning till varje deltagare. I två av frågorna valde vi att låta 

respondenterna svara med egna formuleringar om de så önskade. Detta val gjorde vi 

för att minska risken för internt bortfall, då respondenten i dessa frågor kunde tänkas 

ha andra svar än de vi föreslagit. De enskilda svar vi fick in på dessa öppna frågor 

avsåg vi att analysera endast om vi i dem såg en stark tendens åt något håll. Svaren 

finns representerade under Annat i respektive diagram. 

3.4 Urval av respondenter till webbenkät 
Vårt urval av respondenter var strategiskt. Vi valde respondenter utifrån kriteriet att de 

var Internetanvändare. Vi skickade ut webbenkäten i några olika affärsnätverk, 

föreningsnätverk och lade ut den på Facebook. Vi bad sedan mottagarna att sprida 

enkäten vidare i sina nätverk. Detta kan liknas vid ett snöbollsurval och vi vet inte hur 

många eller vilka som i slutändan mottagit enkäten. Avsikten med enkäten var att 

beskriva och belysa vanliga människors uppfattning om personliga varumärken. Vi var 

medvetna om att undersökningen endast kunde ge en fingervisning om vanliga 

människors uppfattning i ämnet och att resultatet inte kan generaliseras att gälla hela 
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allmänheten. Detta var inte heller vår avsikt, då enkäten skulle tjäna som ett underlag 

för våra kvalitativa intervjuer. Vi klargjorde syftet för deltagarna samt meddelade hur 

deras bidrag skulle användas och att deras medverkan var anonym. 

3.5 Kvalitativa intervjuer 
Enligt Patel & Davidson (2003) kan en kvalitativ intervju generera information av 

olika karaktär. Ett problem med kvalitativa intervjuer kan vara att 

informationsmängden blir stor och det kan bli svårt att sammanställa resultatet och att 

finna en sammanhängande tråd. Dessutom finns i dessa sammanhang 

tolkningsaspekten. Det finns risk att vi utifrån vår egen förförståelse tolkar 

intervjupersonernas svar på det sätt vi önskar eller att vi i analysen gör feltolkningar av 

sammanhang när vi gör jämförelser mellan teori och empiri. För att i största möjliga 

mån undvika detta citerade vi vid behov intervjupersonerna, för att på så sätt stärka 

analysen.  

3.6 Urval av intervjupersoner 
Vi använde oss av en kvalificerad urvalsmetod för personerna vi ville intervjua. Det 

kvalificerade urvalet utgick från vår föreställning om vilken typ av personer vi ville 

använda som material i vår uppsats. Det kriterie vi använde för urvalet av respondenter 

var att de skulle anses inneha god kunskap inom området. Vi sökte på Internet för att 

se vilka namn som kopplades samman med expertis inom ämnet. Vi noterade att en del 

möjliga intervjupersoner hade skrivit böcker i ämnet och vi studerade denna litteratur, 

innan vi bestämde vårt urval. Två av böckerna redovisas i studiens bakgrund och dess 

författare ingår också i urvalet av intervjupersoner. Urvalet på fem personer ansåg vi 

ge ett tillräckligt underlag för att kunna besvara studiens frågeställning samt rymmas 

inom tidsramen för denna studie. Våra fem intervjupersoner var:   

 

Ingrid Tollgerdt-Andersson, filosofie doktor 

Har gjort en doktorsavhandling kring framgångsrikt ledarskap i näringslivet som fick 

stor uppmärksamhet i medierna. Har under åren bedrivit forskning kring ledarskap och 

organisation i olika verksamheter, både nationellt och internationellt. Hösten 2010 gav 
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hon ut boken Passion – Nyckeln till framgång, en studie på framgångsrika svenska 

personer och deras gemensamma nämnare för framgång.  

 

Göran Adlén, trendexpert, författare, föredragshållare 

En av Sveriges mest eftertraktade föreläsare med fler än 1 800 föreläsningar bakom 

sig. Föreläser om trender, kommunikation, varumärken och ledarskap. Nominerad till 

Årets talare och har fått hedersomnämnande i samband med Stora Talarpriset. Göran 

Adlén har skrivit boken Konsten att bli något utöver det vanliga som handlar om hur 

man bygger ett starkt personligt varumärke. 

 

Isabel Werner Runebjörk, konsult, föredragshållare 

Arbetar med personlig varumärkesutveckling och som personlig tränare i retorik, 

främst för företagsledare. Författare till boken Ditt personliga varumärke – om retorik, 

värderingar och förtroende.  

 

Per Frykman, konsult 

Räknas av många som en av pionjärerna inom området personliga varumärken. 

Medförfattare till boken DU – ett varumärke.  

 

Andrea Jovell Swensson, PR-konsult, fördragshållare, ägare PR-byrån Vidunderlig 

Arbetar med PR, varumärke och ledarskap och är rådgivare åt ledare inom näringsliv, 

offentlighet och politik. Skapare av konceptet ”Framtoning” för att utveckla sitt 

personliga varumärke.  

3.7 Analys av insamlad data 
Vi började med en analys av resultatet från enkäten. För att materialet skulle vara lätt 

att förstå strukturerade vi det så att informationen kom i en logisk följd. För att det 

sedan skulle bli användbart visualiserade vi informationen genom en kortfattad 

sammanfattning och grafiska figurer. I bearbetningen av enkätsvaren kunde vi i 

enkätverktyget ta fram statistik för svaren på enskilda frågor och på kombinationer av 

frågor. Resultatet från enkäten gav oss en indikering om allmänhetens inställning till 

personliga varumärken, innan vi gick vidare och intervjuade sakkunniga inom området.  
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Efter de kvalitativa intervjuerna renskrev vi och förtydligade anteckningarna. Enligt Patel 

& Davidson (2003) finns risken när intervjuaren gör anteckningar att texten görs tydligare 

än vad som egentligen var fallet med samtalet. Det finns också en risk att intervjuaren sätter 

namn och begrepp på händelser och därmed bygger in sin mening eller tolkning i den 

företeelse som studerats. Vi har med detta i åtanke varit medvetna om hur vi hanterat 

informationen och hur vår hantering i slutändan kan påverka analysen. 

3.8 Validitet och reliabilitet 
När vi använde oss av enkäten hade vi liten möjlighet att kontrollera tillförlitligheten i 

förväg. Ett problem kan vara hur frågorna tolkades av respondenterna. Vi valde därför 

att skicka ut enkäten till tio testpersoner för att kontrollera tydligheten i frågorna. 

Materialet justerades sedan och skickades ut ytterligare en gång till sex nya personer 

för kontroll. Vi försökte också vara noga med instruktionerna och de enskilda frågorna 

för att skapa så stor tydlighet som möjligt. Enligt Patel & Davidson (2003) vet man 

inte om en enkät kan betraktas som tillförlitlig förrän man sett hur den blivit besvarad. 

Det kan till exempel bli ett internt bortfall om respondenter inte svarar på en viss fråga 

eller ger ett svar som inte går att använda. För att minska risken för internt bortfall 

försökte vi skapa så relevanta och tydliga frågor som möjligt. I vår uppsats valde vi att 

redovisa alla svar i enkäten, även de som innehöll överhoppade frågor. På detta sätt ger 

vi läsaren en möjlighet att bedöma hur relevant enkäten är som underlag för studien. 

Validiteten kan bland annat kopplas till de olika tolkningar vi formulerade – tillförde 

tolkningarna verkligen kunskap om det studerade? När det gäller reliabiliteten vid en 

kvalitativ undersökning behöver den inte vara låg bara för att respondenterna ger olika 

svar på samma fråga. Patel & Davidson säger: ”Om frågan lyckas fånga den unika 

situationen och detta yttrar sig i variation i svaren så är detta viktigare än att samma 

svar alltid erhålls” (Patel & Davidson, 1994, s 103) I en kvalitativ undersökning med 

intervjuer som den vi utförde, fanns bara vår egen förmåga att bedöma svaren som 

tillförlitliga att luta sig mot. Detta lade ett stort ansvar på att vi som intervjuare inte 

färgade svaren med egna tolkningar.  
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3.9 Metod- och källkritik 
Nätbaserade undersökningar kan ses som icke tillräckligt representativa eftersom de 

endast besvaras av nätanvändare. För att nå andra målgrupper hade vi kunnat 

komplettera med fler datainsamlingsmetoder. I vår undersökning var det dock just 

Internetanvändare vi ville nå. På grund av det geografiska avståndet till våra fem 

intervjupersoner var det inte möjligt att genomföra alla intervjuerna genom personliga 

möten. En intervju lyckades vi genomföra personligen. Tre av intervjuerna 

genomfördes per telefon och en intervju genomfördes via e-post, tillvägagångssätt som 

har vissa brister. Enligt Björklund & Paulsson (2003) är en av fördelarna med 

intervjuer på plats möjligheten att tolka intervjupersonens signaler, som till exempel 

kroppsspråk. En nackdel med att genomföra intervjuer via telefon och e-post är att man 

förlorar denna. En annan nackdel är att vi inte ser respondentens kontext, vilken kan 

påverka och distrahera respondenten. Vi tror dock inte att resultatet skulle påverkas 

nämnvärt om samma frågor ställdes på plats hos respondenten. Genom urvalet av 

intervjupersoner har vi i förväg gjort en bedömning av de personer som skulle kunna 

bidra med den mest värdefulla informationen. En möjlig brist i urvalet är att 

majoriteten av sakkunniga i ämnet är positivt inställda till personliga varumärken och 

deras uttalanden är i många fall baserat på egna erfarenheter, så kallat eget tyckande, 

och är inte vetenskapligt förankrat. För att skapa balans valde vi forskaren Ingrid 

Tollgerdt-Andersson som inte uttryckt sig i medierna kring personliga varumärken. Vi 

valde henne på grundval av hennes erfarenheter kring ledarskap och professionalism i 

arbetslivet. Vi skulle kunna vända oss till fler personer med ett kritiskt förhållningssätt 

kring personliga varumärken, men då tänkbara sådana personer saknade tillräcklig 

kunskap om ämnet, var detta inte ett alternativ. Ytterligare kritik skulle kunna riktas 

mot tillvägagångssättet vid urval av frågor samt redovisning av respondenternas svar. 

Vi har gjort urvalet samt bedömt vad som är ett svar eller inte, i förhållande till 

frågorna.  
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4 Empiri och analys 
 
I detta kapitel redovisas undersökningens empiri och analys. Avsnittet inleds 
med redogörelse och analys av webbenkätens resultat och vi fortsätter sedan 
med resultatet från intervjuerna. 
 
 

4.1 Inledning 
Syftet med studien var att granska det personliga varumärkets roll i professionella 

sammanhang i dagens samhälle samt att undersöka Internets roll för att kommunicera 

det personliga varumärket. Vi satte våra empiriska observationer i ett teoretiskt 

sammanhang för att belysa eventuella likheter och skillnader mellan empiri och teori.  

4.2 Redogörelse av enkätsvar 
126 personer har besvarat webbenkäten. Av dessa är 73 % kvinnor och 27 % män. Vi 

delade in respondenternas ålder i grupperna <25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-65 och > 66. 

Vi kan konstatera att de svarandes åldersstruktur har en topp på 36-55 år där 59,5 % av 

respondenterna befinner sig. Respondenterna fick ange sitt boende som landsbygd, stad 

eller storstad där vi med storstad i Sverige avsåg Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Enligt resultatet bor 75,2 % av respondenterna i en stad eller storstad.  

 

 
81 % av respondenterna kände sedan tidigare till begreppet personliga varumärken. 
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På frågan om vad respondenterna definierar som ett personligt varumärke toppar 

svaren ”att personen visar engagemang för det han/hon gör” samt ”att personen är 

respekterad för det han/hon gör” Båda på 70,6 % vardera. På tredje plats med 66,7 % 

kommer ”att personen är trovärdig”.  
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När det gäller frågorna om en persons varumärke skulle påverka vid val av snickare 

respektive anställning kan vi se att 88,1 % svarar på den positiva sidan av skalan i båda 

fallen.  

 
82,4 % av respondenterna anser att en person kan överexponera sitt varumärke. 
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66,7 % av respondenterna anser att ett starkt personligt varumärke är viktigt för att nå 

framgång. 86,4 % av respondenterna anser att det är viktigare i dag än för tio år sedan 

att ha ett personligt varumärke. 
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59,2 % av respondenterna uppger att de söker aktivt efter information på Internet om 

de vill veta mer om en person. 40 % svarar att de ibland söker aktivt efter sådan 

information. Det innebär att 99,2 % av respondenterna faktiskt söker på Internet om de 

vill veta mer om en person.  
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På frågan om man påverkas av den information man hittar på Internet svarar 72,2 % att 

det beror på vilken information de hittar. Vi kan se att det som mest påverkar 

respondenterna är personens värderingar (76,2 %), bra eller dåliga omdömen (73,8), 

personens erfarenhet (70,6 %) och personens språkbruk (67,5 %). 

 

 
 

80,7 % av respondenterna svarar på den positiva sidan av skalan på frågan om det är en 

fördel att vara synlig på Internet om man vill bli vald i ett professionellt sammanhang i 

motsats till att inte synas på Internet.  

4.3 Analys av enkätsvar 
Enligt resultatet av webbenkäten definieras ett starkt personligt varumärke främst av 

att personen visar engagemang, är respekterad för det han eller hon gör och är 

trovärdig. Runebjörk (2006) menar att ett personligt varumärke kan definieras som de 

associationer omvärlden har till ditt namn och de värden som förknippas med dig. 

Även Frykman & Sandin (2010) pekar på vikten av hur en person uppfattas av sin 

omgivning och likställer det personliga varumärket med det professionella ryktet. Vi 

kan här se en samstämmighet mellan författarna och webbenkätens respondenter i 

inställningen att omgivningens uppfattning om en person skapar det personliga 

varumärket. Melin (1999) beskriver ett varumärke som en informationsbärare om 

produktens innehåll, kvalitet och pris. Genom varumärket kan konsumenten jämföra 

produkter med varandra för att göra sitt val. Vi kan konstatera att denna 

produktjämförelse även sker med personliga varumärken. I dag har ett starkt personligt 
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varumärke betydelse om du ska bli vald i professionella sammanhang. 66,7 % av 

respondenterna i vår enkeät anser att ett starkt personligt varumärke är viktigt för att nå 

framgång. Melin menar vidare att ett känt varumärke skapar trygghet vid köp, vi vet 

vad vi får. Vi kan se att det personliga varumärket har betydelse för respondenterna vid 

såväl val av hantverkare som vid anställningsförfarande. Bauman resonerar kring den 

jämförelseprocess som startar vid förvandlingen från person till produkt. 

”Arbetskraften måste å sin sida vara i förträffligt skick, kunna dra till sig potentiella 

köpares blickar, vinna deras godkännande och få dem att köpa vad de ser” (Bauman, 

2007, s 14). I denna urvalsprocess kan vi se att det ur konkurrenssynpunkt finns 

fördelar för den som har ett starkt personligt varumärke. Ett starkt personligt 

varumärke gör att du syns och därmed har lättare att bli utvald.  

 

Manuel Castells (2000) menar att Internet har förändrat vår kultur och enligt 

kommunikationsmyndigheten PTS (2009) använder 91 % av svenskarna mellan 16–75 

år Internet i stort sett varje dag. Internet ger oss nya möjligheter till 

informationssökning och har därmed skapat större transparens. I vår enkät uppger 99,2 

% av respondenterna att de har sökt aktivt efter information på Internet om de vill veta 

mer om en person. Detta indikerar vikten av att synas på Internet för att kommunicera 

sitt varumärke. Något som vi också kan koppla till att 86,4 % av respondenterna anser 

att det är viktigare i dag än för tio år sedan att ha ett personligt varumärke. Bauman 

(2007) framhåller vikten av personlig identitet för att synas och bli attraktiv och talar 

om att osynlighet i informationsåldern är lika med död. Vi kan notera ett liknande 

resonemang hos respondenterna i webbenkäten då merparten anser att det är en fördel 

att vara synlig på Internet om man vill bli vald i ett professionellt sammanhang. Men 

respondenterna visar också på en fara med synligheten. 82,4 % av respondenterna 

anser att en person kan överexponera sitt varumärke. Utifrån webbenkäten kan vi 

förstå att det är en balansgång som individen måste lära sig att bemästra. Syns du inte 

så blir du inte vald, men syns du för mycket och framför allt i fel sammanhang kan 

omvärlden tröttna och du kan förlora i trovärdighet. 
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4.4 Resultat och analys 
Till att börja med menar Andrea Jovell Swensson att begreppet personligt varumärke 

är en för endimensionell beskrivning av ett komplext fenomen. Hon efterlyser en 

beskrivning av begreppet där subjektperspektivet blir tydligare, alltså människan. 

Perspektivet kan lätt luta för mycket åt ett objekt, som om individen inte kan styra 

processen, vilket inte stämmer. Individen kan definitivt vara delaktig och forma, menar 

hon.  
Jag tycker att begreppen personligt och varumärke är två i sig bra begrepp, men 
tillsammans blir det inte riktigt bra. Jag kan uppleva att personligt varumärke får en typ av 
krängarstämpel på sig. Det leder tankarna till en sändare, att en människa ska sända saker, 
nå ut med saker, och har ett litet intresse för sin omgivning. Att det är en egotripp, men det 
är det inte. Tvärtom är det min tydlighet och framtoning i syfte att samarbeta med andra 
människor som delar mina värderingar. Det är en service till mina medmänniskor (Andrea 
Jovell Swensson, 2010-11-29). 

 

Våra intervjupersoner menar att alla har ett personligt varumärke, vare sig man vill ha 

det eller inte. Skillnaden ligger i om du har ett starkt eller svagt, tydligt eller otydligt 

personligt varumärke. Intervjupersonerna är också ense om att du inte bara är ett 

viljelöst objekt i sammanhanget. Du har möjlighet att påverka hur du uppfattas och det 

handlar inte bara om dig och din egen förträfflighet, utan hur du kan bidra till din 

omgivning. Bland fördelarna med ett starkt varumärke nämns möjligheten att påverka, 

få fram sitt budskap, det öppnar dörrar och skapar förtroende.  

Fördelen med ett starkt personligt varumärke är att människor vet vad de kan förvänta sig, 
vilket skapar förtroende. Förtroende i sin tur ger handlingsutrymme, och större möjligheter 
att verka på sina egna villkor (Isabel Werner Runebjörk, 2010-12-05).  

 

Det går att dra flera paralleller mellan det personliga varumärkets funktioner och ett 

företags varumärkesfunktioner för både märkesinnehavaren och för konsumenten. 

Precis som Melin (1999) nämner att ett välkänt varumärke skapar trygghet vid köp, 

skapar ett starkt personligt varumärke en garanti som gör att köparen vet vad denne får. 

Ett starkt personligt varumärke fungerar som en informationsbärare och 

igenkänningsfaktor som gör det lättare för individen att göra sig hörd och för 

mottagaren att uppleva trygghet. I likhet med företag kan individen bygga upp 

relationer med sin omgivning genom att förmedla en märkesidentitet som skapar ett 

emotionellt mervärde för mottagaren och en personlighet och värderingar som speglar 

hur mottagaren vill se sig själv och uppfattas av sin omgivning. Likt ett företag kan ett 
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starkt personligt varumärke således på olika sätt bygga upp en trovärdighet med syfte 

att attrahera en lojal kundkrets.  

 

4.4.1 Vad definierar ett starkt personligt varumärke?  
Enligt vår webbenkät toppar svaren ”att personen visar engagemang för det han/hon 

gör” samt ”att personen är respekterad för det han/hon gör” Båda på 70,6 % vardera. 

På tredje plats med 66,7 % kommer ”att personen är trovärdig” och på fjärde plats 

med 60,3 % ”att personens målgrupp vet vem han/hon är”. Enligt intervjupersonerna 

är just hög igenkänningsfaktor en nyckelingrediens som definierar ett starkt personligt 

varumärke. Andrea Jovell Swensson beskriver det personliga varumärket som en 

igenkänning oavsett vilka personer du frågar och Isabel Werner Runebjörk menar att 

en person med ett starkt personligt varumärke är välkänd i sina målgrupper. Men både 

webbenkätens respondenter och intervjupersonerna är samstämmiga i sina svar att vara 

känd inte är detsamma som att vara kändis.  
Nej, det är det inte. Vi kan ta ett exempel, Conny Jonsson på EQT. Han är känd i 
näringslivskretsar och affärssverige och jobbar med kända bolag, men få personer vet vad 
han står för eller vad hans personliga drivkrafter är. Jag skulle inte säga att han är ett 
starkt personligt varumärke, han är otydlig, men ändå en känd person. Allmänt kändisskap 
är inte intressant, det som är intressant är att vara känd i sitt eget universum (Andrea 
Jovell Swensson, 2010-11-29). 
 

Jag tänker på dokusåporna. Deltagarna blir kända en kort tid, sedan är de bortglömda. De 
har varit kända, men de har totalt saknat ett personligt varumärke. De kan ingenting 
(Ingrid Tollgerdt-Andersson, 2010-11-18). 

 

Du kan således vara känd utan att vara tydlig, stå för vissa värden eller inneha viss 

kunskap och du kan ha ett starkt personligt varumärke utan att vara kändis. Ett starkt 

personligt varumärke förutsätter dock att du är känd inom din specifika målgrupp. Du 

kan också bli känd för fel saker om du hamnar i fel sammanhang.  

Kändisskapet kan vara ett hinder. Ett exempel är Björn Ranelid som nu ska vara med i 
”Let’s Dance”. Han utsätter sitt varumärke för en extrem risk. Om han är smårolig kan 
han bli folkkär, men om han visar upp en dryg sida, så kan han förstöra sitt varumärke 
(Göran Adlén, 2010-12-03).  
 

En annan nyckelingrediens i ett starkt varumärke är att personen associeras med vissa 

värden. Detta kom först på femte plats med 57,1 % i vår webbenkät. De enligt 

webbenkäten tre viktigaste ingredienserna för ett starkt personligt varumärke 

(personens engagemang, att det som personen gör respekteras samt personens 
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trovärdighet), springer ur individens värderingar. Vi tror dock det är lättare för en 

målgrupp att se och definiera konkreta och synliga saker som engagemang och 

personens handlingar, än att definiera de inre värderingarna. Detta kan vara en möjlig 

förklaring till rangordningen av webbenkätens svar. Ingrid Tollgerdt-Andersson menar 

att ett starkt personligt varumärke är när personen associeras med det man gör eller 

säljer.  

Sofies mode då tänker jag på mode. Agnes då tänker jag på sångerska. Ser jag Kajsa på 
stan tänker jag på Bjäre Bokhandel. Det ser jag som ett starkt varumärke (Ingrid Tollgerdt-
Andersson, 2010-11-18).  

 
Isabel Werner Runebjörk går ett steg längre och menar att ”för sina målgrupper står 

personen för positiva värden”. Det behöver vara positiva värden för din målgrupp, inte 

för alla. Ett exempel på detta är Carolina Gynning. Alla tycker inte om henne, men 

hennes fans gillar henne och det hon står för, annars hade hon inte varit framgångsrik. 

Enligt Göran Adlén är hennes styrka att hon överraskar. Han menar att du behöver 

kunna överraska din målgrupp emellanåt för att hålla intresset vid liv.  
Jag gillar Carolina Gynning ur ett varumärkesperspektiv, man vet inte var man har henne. 
Hon överraskar, hon är mångdimensionell och oförutsägbar. Ett starkt personligt 
varumärke innebär att vara oförutsägbar (Göran Adlén, 2010-12-03). 

 
Slutsatsen är att du måste vara känd och stå för positiva värden för din målgrupp, men 

att du inte bör glömma bort spänningsfaktorn. Att emellanåt bjuda på det oväntade 

skapar nyfikenhet hos mottagaren. 

 

Personens engagemang och att vara respekterad för det han/hon gör, var viktigast 

enligt webbenkätens respondenter. Intervjupersonerna nämner ord som äkthet, 

dedikation, genuint bidrag, gott anseende och professionalism. I sin bok Ditt 

personliga varumärke nämner Isabel Werner Runebjörk (2006) att göra ett gediget 

arbete och i boken DU – ett varumärke menar Frykman & Sandin (2010) att du 

behöver leverera mästarklass. Alla dessa förklaringar kan kopplas samman med 

engagemang och passion. Att leverera i alla sammanhang och bidra med något utöver 

egennyttan gör att individen blir respekterad för det han/hon gör.  

 

Personens trovärdighet och att han/hon är respekterad för sina handlingar rankas högt 

av både webbenkätens respondenter och våra intervjupersoner. Andrea Jovell 
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Swensson säger att ”det viktigaste är att de handlingar jag gör är i samklang med min 

egen ambition”. Det är då du blir trovärdig. Göran Adlén lyfter fram vikten av ”att 

vara ett proffs i alla lägen och ha en enorm dedikation till det du gör och din publik” 

och lägger till att ”det kräver mycket hårt arbete”. Isabel Werner Runebjörk menar att 

”ett starkt personligt varumärke är att människor vet vad de kan förvänta sig, vilket 

skapar förtroende”. Du måste således jobba hårt för att skapa trovärdighet och erhålla 

respekt. Du måste också vara konsekvent i det du gör. Här finns paralleller med Melins 

(1999) förklaring att det krävs konsistens och uthållighet för att behålla 

konkurrenskraften över tid i en märkesidentitet. Risken är annars att ditt varumärke 

kopplas ihop med fel värderingar och ditt varumärke kan erodera.  

Mia Törnblom är ett exempel på ett eroderande varumärke. Hon var äkta med var hon kom 
från och hur hon kämpat sig till sin självkänsla. Hon delade med sig av sina erfarenheter 
och visade att alla kan må bättre. Idag utbildar hon chefer i personligt ledarskap. Hon har 
ingen erfarenhet av detta. … risken finns att hon kommer att tappa i trovärdighet (Göran 
Adlén, 2010-12-03). 

 
Att sälja sig själv till högstbjudande skapar inte trovärdighet och det blir snarare en 

egotripp. Vi är då inne på det som Andrea Jovell Swensson tidigare nämnde om 

krängarstämpel, en sändare som vill nå ut med saker och har ett litet intresse för sin 

omgivning. Vi fjärmar oss då från det personliga varumärkets egentliga innebörd som, 

enligt majoriteten av intervjupersonerna, handlar om att vara äkta och dedikerad i det 

du gör samt att bidra med något till din omgivning.  

 

För att skapa ett starkt personligt varumärke lyfter intervjupersonerna fram ett antal 

viktiga faktorer och åtgärder. Andrea Jovell Swensson lyfter fram vikten av att bygga 

och underhålla sitt nätverk, att umgås med andra människor. Hon anser också att det är 

viktigt att ”lägga tid och arbete på att lyfta fram min ambition på en bas av mina egna 

värderingar”. Per Frykman menar att det gäller att ta reda på hur man verkligen 

uppfattas av sin omgivning. Göran Adlén och Ingrid Tollgerdt-Andersson nämner 

äkthet och att aldrig spela någon roll och Isabel Werner Runebjörk nämner 

”autenticitet”. Ingrid Tollgerdt-Andersson tycker att kunskap om sitt område är allra 
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viktigast och summerar det hela: ”…kunskap, äkthet och hårt arbete det är något som 

alla kan ha och utveckla. Har man sedan karisma2

 

 är det pricken över i:et”. 

4.4.2 Personligt varumärke och identitet  
Jenkins (2008) beskriver identitet som en process och inte en sak. Han menar också att 

identitet inte är något man eller inte har, utan något man gör. Detta indikerar att 

identiteten, precis som Melin (1999) påpekar, inte är en fast genetisk kod utan istället 

något konstruerat som förändras över tid. Bauman (2007) framhåller vikten av 

personlig identitet för att synas, bli attraktiv som vara och kunna sälja sig själv. Göran 

Adlén drar paralleller mellan identiteten och det personliga varumärket och menar att 

det är samma sak. 
Living the brand, du måste leva ditt varumärke. Och det är det som är så svårt. 99 % har 
inte tänkt och reflekterat över vad det innebär. Det blir en jättesnygg sufflé, men väl ute i 
kylan så sjunker den ihop. Du måste vara konsekvent i allt du gör. Varför ska jag göra det? 
Varför gör jag det? Varför gjorde jag det? Tre viktiga frågor som du alltid ska fråga dig 
(Göran Adlén, 2010-12-03). 
 

Kulturvetaren och teaterforskaren Dragan Klaic (dn.se/kultur-noje) beskriver hur 

identitet handlar mer om det vi kan ”bli” istället för det vi ”är” och indikerar att det 

handlar om en process som individen själv kan vara med och påverka. Enligt Andrea 

Jovell Swensson är den stora fördelen med definitionen av identitet att ”ingen behöver 

vara infödd i en adlig släkt för att få rätt att jobba med det hon vill”. Bauman uttrycker 

liknande tankar när han nämner att vår tids problem är vilken identitet vi ska välja och 

hur vi ska hålla oss skärpta så att vi kan göra ett annat val ifall den tidigare valda 

identiteten förlorar sin dragningskraft på marknaden (dn.se/kultur-noje). Klaic, 

Bauman och Jenkins menar således att vi kan forma vår egen identitet och att vi som 

individer i högsta grad är med och påverkar. Vi reviderar ständigt vår identitet i 

samverkan med omgivningen. Melin menar att identiteten till och med ibland bör 

förändras, exempelvis om identiteten har blivit svag eller diffus. Vad händer då om jag 

förändrar min identitet, gör det mig oäkta och icke trovärdig? Om vi tänker identitet 

som något vi justerar utifrån att vi mognar och förändras, då blir det enklare att förstå 

att förändring ibland kan vara både nödvändigt och positivt. Enligt Jenkins är 

                                                 
2 Personlig utstrålning (www.ne.se)  
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identifikationen en ständigt pågående process och individen är inte statisk. Det råder 

dock en samstämmighet hos intervjupersonerna att det inte handlar om att frångå sina 

egna värderingar och sälja sig till högstbjudande. Göran Adlén lyfter fram vikten av att 

”du alltid ska utgå från dina värderingar” och Andrea Jovell Swensson anser att ”det 

viktigaste är att de handlingar jag gör är i samklang med min egen ambition. Så jag 

inte begår våld mot mig själv med syfte att det kan vara bra för mitt personliga 

varumärke”. Du bör alltså inte koppla på en roll som inte stämmer överens med din 

identitet, det vill säga dina värderingar, men dina värderingar kan förändras i takt med 

din egen utveckling och därmed förändras också din identitet.  

 

4.4.3 Individen som vara eller tjänst 
Bauman (2007) talar om ett samhälle där vi är både marknadsföraren av vår vara samt 

varan som konsumeras. Enligt Melin (1999) är en produkts överlägesenhet i sig inte 

längre tillräcklig för att garantera dess framgång. Du måste också marknadsföra 

produkten. Dessa kommentarer indikerar vikten av att marknadsföra sitt personliga 

varumärke för att nå framgång. Men när det gäller att se människor som varor går våra 

respondenters svar isär. En av dem som inte ser en utveckling av individen som en vara 

är Isabel Werner Runebjörk. ”Jag anser inte att individen i högre utsträckning ses som 

en vara eller en tjänst – tvärt om”. Andrea Jovell Swensson är också tveksam till om 

människor kan betraktas som varor.  
Om nu varan är människan, vilket jag inte är helt säker på. För mig är varan något 
objektivt, medan människan är ett subjekt. Människan agerar, medan varan är passiv, 
något som ska konsumeras. För mig är det inget problem att människan är både ett 
subjekt och det personliga varumärket eller objektet. Jag skulle aldrig säga att 
människan är en vara och den synen skiljer sig helt från ett marknadsekonomiskt 
perspektiv (Andrea Jovell Swensson, 2010-11-29). 

 

Per Frykman möter ofta människor som säger att de inte vill sälja sig som varor. Han 

väljer därför att inte kalla människor för varor och undviker begreppet personligt 

varumärke. Per Frykman säger ”Jag använder begreppet mitt professionella rykte 

istället. … Vi försöker alltid komma runt frågan genom att prata om det professionella 

ryktet”. Per Frykman anser att de som är kritiska mot personliga varumärken, är de 

personer som ser det som en vara eller tjänst. 
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Egentligen är det bara att ta reda på hur man uppfattas av andra. Då är det inga problem, 
då är jag ingen vara. Min förmåga att inspirera människor, min passion, min ambition. Det 
är ingen vara, ingen tjänst det är en fantastisk mjukvara egentligen(Per Frykman 2010-12-
04).  

 
Andrea Jovell Swensson menar att det här inte är något nytt utan att individen sedan 

länge setts som en handelsvara. Hon påpekar dock vikten av att inte se människan 

enbart som en vara. ”Jag tror att båda perspektiven kan löpa parallellt, att människan 

både är ett objekt (en vara) och ett subjekt (den som agerar). Det ena perspektivet 

utesluter inte det andra. … Vi går miste om mycket kraft om vi ser människan enbart 

som en vara”. Göran Adlén ser, precis som Bauman, att vi människor i vissa 

sammanhang betraktas som varor och anser inte att det är något fel i detta, men tror 

också att det kan skapa problem. 

Vi kommer att översälja oss själva. Vi blir så upptagna av vår egen förträfflighet att vi 
kommer att sälja ihjäl oss. Här finns det en stor risk att erodera sitt varumärke kraftigt, 
man blir Guds gåva till människorna i sitt eget sätt att se det (Göran Adlén, 2010-12-03). 

 
Ingrid Tollgerdt-Andersson ser inte en utveckling från person till vara som något 

negativt. ”Så ser samhället ut idag. Jag ser det som positivt att man kan vara med och 

påverka sin framgång mer”. Här ser vi kopplingar till Melins (1999) tankar om att 

varumärket kan fungera som konkurrensmedel. Genom att skapa ett starkt personligt 

varumärke kan individen påverka sin framgång. Göran Adlén tycker inte att vi ska 

krångla till det hela genom för mycket funderingar. Han menar att det bästa är att följa 

sitt hjärta och säger ”Egentligen är det ganska enkelt. Ett antal saker som du gör, 

bildar till slut den bild som du skapat”.  

4.4.4 Det personliga varumärkets betydelse idag  
Flera av intervjupersonerna anser att det personliga varumärket som begrepp alltid har 

funnits på något sätt. Retoriken nämner till exempel begreppet etos3

                                                 
3 Värdesystem och (stark och utpräglad) karaktär hos en person, en nation eller dylikt. Från engelskan 

ethos med samma betydelse; ur grekiskans ethos ”natur, karaktär”.  

 som används för 

att definiera en talares trovärdighet. Det är således egentligen ingen ny företeelse. 

Däremot har det blivit viktigare att ha en tydlig framtoning då vi idag exponeras mer, 

byter karriär oftare och när fokus har flyttats från organisationer till oss enskilda 

individer. Individualiseringen i samhället har gjort att vi nu behöver tydliggöra vårt 
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varumärke. I webbenkäten anser 86,4 % av respondenterna att det är viktigare i dag än 

för tio år sedan att ha ett personligt varumärke. Vi kan konstatera att samtliga av våra 

intervjupersoner anser att vikten av att ha ett personligt varumärke, och då framför allt 

ett tydligt varumärke, är större i dag. Göran Adlén lyfter fram dagens exponering och 

säger ”Allt du gör, allt du säger är transparent. Det är en utveckling vi inte kan 

stoppa”. Per Frykman säger ”För att det finns ingen gång som möjligheterna har varit 

så stora som i dag. Ingen gång som saker händer så snabbt”. Ingrid Tollgerdt-

Andersson hävdar att ”konkurrensen om utrymmet har ökat otroligt”. Just 

konkurrensen i en förändrad arbetsmarknad ser flera av intervjupersonerna som en 

anledning till varför individen behöver ett starkare personligt varumärke idag än 

tidigare. Isabel Werner Runebjörk säger att ”Sedan ett par decennier är 

arbetsmarknaden mycket rörlig och ställer stora krav på flexibilitet och på förmågan 

att kommunicera vad man står för”. Andrea Jovell Swensson uttrycker att människor i 

dag byter karriär flera gånger i livet och att ”Du kan skapa dina möjligheter på ett helt 

annat sätt idag och då är det viktigt att tydliggöra detta för omgivningen”. Per 

Frykman talar om att det viktigaste för en arbetsgivare är att hitta rätt person ”inte bara 

utbildning och erfarenhet. Naturligtvis måste det finnas någon form av 

utbildningsbakgrund. Men till 80 % är rätt person det viktiga”. Här ser vi kopplingar 

till Melins (1999) konstaterande om ett företags varumärke som en informations- och 

identitetsbärare. Med hjälp av rationella och emotionella argument kan vi med vårt 

personliga varumärke lyfta fram fakta, värderingar och egenskaper hos oss själva som 

förbättrar våra chanser att bli valda på arbetsmarknaden. Vi kan också positionera oss 

utifrån målgruppens behov och konkurrenternas position. Som Bauman säger så måste 

arbetskraften ”vara i förträffligt skick, kunna dra till sig potentiella köpares blickar, 

vinna deras godkännande och få dem att köpa vad de ser” (Bauman, 2007, s 14). För 

arbetsgivaren kan det personliga varumärket fungera som en informationskälla och 

därmed underlätta i beslutsprocessen. Detta stämmer överens med Melins påstående att 

varumärket fungerar som en katalysator som innebär att man kan orientera sig på 

marknaden och underlättar beslutsprocessen. Ett varumärke jag känner till skapar 

trygghet och fungerar som en riskreducerare.  
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Ytterligare en anledning till att många idag anser att det är viktigt att bygga ett starkt 

personligt varumärke är tilltron till individens möjlighet att själv ta sig fram i tillvaron, 

potentialen att skapa sitt eget liv och forma sin egen identitet. Ingrid Tollgerdt-

Andersson menar att det idag finns en större vilja att ta sig fram och att synas. 

Förr har vi varit väldigt omhändertagna bland annat av staten. Förr ärvde du också i 
större utsträckning din position eller din status, medan du i dag kan bestämma själv om du 
vill bli framgångsrik, oavsett din sociala tillhörighet. Då ställs det även större krav på att 
marknadsföra sig själv. Jag tror också det har fötts en större vilja att ta sig fram och synas, 
för det finns möjlighet till det (Ingrid Tollgerdt-Andersson, 2010-11-18). 

 

Isabel Werner Runebjörk tror att ”det finns en kraft i tanken att man kan påverka hur 

man uppfattas, att man kan reflektera över vem man är och vad man står för och bli 

tydlig och synlig för andra”. Här ser vi återigen paralleller med Melin och det han 

benämner som varumärkesidentitet – ”vad varumärket står för, vad som ger det 

mening och vad som gör det unikt (Melin, 1999, s 85). Genom en ökad medvetenhet 

kring vem vi är och vad vi står för kan vi stärka vårt eget varumärke och därmed öka 

möjligheten att styra våra möjligheter i livet. Här finns det också en koppling till 

Castells (2000) beskrivning av ett nätverkssamhälle där jakten på identitet – kollektiv 

eller individuell, erkänd eller konstruerad – blir en huvudkälla till social mening. Att 

det i dagens samhälle handlar om att skaffa sig en identitet som skapar mening och ger 

oss bekräftelse. Andrea Jovell Swensson talar om behovet av bekräftelse och tror att 

det är ett grundläggande behov hos varje individ.  
Kanske har vi under ett antal år negligerat det behovet och jagat yttre bekräftelse istället 
för inre tillfredsställelse. Kanske är synen på familjen på väg att förändras till ett globalt 
perspektiv, där de människor jag delar samma syn med är viktigare än vilken gata jag är 
född på (Andrea Jovell Swensson, 2010-11-29).  

 

Här framhåller Isabel Werner Runebjörk att ett personligt varumärke inte handlar om 

att konstruera något oäkta, utan att det istället handlar ”om att tydliggöra den 

autentiska individen, snarare än att skapa mediepersonligheter som ska sticka ut från 

mängden genom extrema beteenden”. Andrea Jovell Swensson och Per Frykman 

menar att det finns klara fördelar för samhället om alla skulle bygga starka personliga 

varumärken. 
Om alla bygger ett starkt varumärke så ser jag att det är tillgodo för var och en och för 
samhällets utveckling. Det blir tydligare med vad var och en vill bidra med och jag 
välkomnar en sådan utveckling (Andrea Jovell Swensson, 2010-11-29). 
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Tänk vilken fantastisk värld vi skulle få om alla kände till sitt personliga varumärke! Då 
skulle alla vilja gå mot det jobb som de passar till. Tänk vad fantastiskt om vi alla plockar 
fram det som vi har inom oss (Per Frykman 2010-12-04). 
 

4.4.5 Överexponering av ditt personliga varumärke 
Majoriteten av våra intervjupersoner ser inte några större nackdelar med ett starkt 

personligt varumärke. Andrea Jovell Swensson påpekar däremot att ”ett otydligt eller 

svagt personligt varumärke gör det svårare för personer runt omkring oss att 

navigera” och ”det kan göra det mindre lätt att nå de personer man vill göra bara 

saker med”. En nackdel kan också vara om det personliga varumärket är kopplat till 

kändisskap, men Isabel Werner Runebjörk menar att ”om man vet vad man står för, 

vad man vill uträtta och vilka målgrupper man har är det lättare att kontrollera och 

balansera ett eventuellt kändisskap”. Enligt Ingrid Tollgerdt-Andersson finns även 

nackdelen att bli förknippad med något för evigt.  
Det kan vara en nackdel att bli förknippad med en roll, eller satt i ett fack, som du sedan 
inte kan bryta. Du är så starkt förknippad med det du gjort, att omgivningen inte kan se dig 
på ett annat sätt (Ingrid Tollgerdt-Andersson, 2010-11-18). 
 

Enligt webbenkäten och de flesta av våra intervjupersoner, verkar det snarare ligga en 

större fara i överexponering. I webbenkäten anser 82,4 % av respondenterna att en 

person kan överexponera sitt varumärke. Isabel Werner Runebjörk tror att den höga 

siffran kan bero på att man förväxlat personliga varumärken med kändisskap. Hon 

menar att en kändis kan överexponera sig, vilket kan leda till att målgruppen tröttnar. 

Hon påpekar dock att kändisskapet bara delvis har att göra med styrkan i ett personligt 

varumärke och bara för människor med mycket stora målgrupper.  

När en person utgår ifrån sitt genuina bidrag, snarare än synlighet och kändisskap, 
blir begreppet överexponering knappast relevant (Isabel Werner Runebjörk, 2010-12-
05). 

 

Isabel Werner Runebjörk menar således att om du drivs av rätt motiv och inte har 

synlighet och kändisskap som syfte med din exponering, då finns det ingen risk för 

överexponering. Du vet när du bör synas och i vilka sammanhang. Flera av våra 

intervjupersoner menar dock att det finns en risk att du överexponerar dig själv, utan 

att vara kändis. Du talar i tid och otid om ”din egen förträfflighet” som Göran Adlén 

säger. Som exempel på överexponering lyfter han fram Per Holknekt och Odd Molly 

och menar att det är ett varumärke som blivit för hårt kommersialiserat. ”Från att ha 
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varit ett ganska häftigt varumärke med en egen stil, en ägare som har en spännande 

bakgrund som före detta alkoholist och som fightat sig tillbaka till livet, till att man 

idag exploaterar sin story och syns i alla sammanhang”. Här kan vi dra paralleller 

med Isabel Werner Runebjörks resonemang om det genuina bidraget kontra önskan att 

bli kändis. Varumärket Odd Molly har blivit internationellt känt och fått stora 

målgrupper. Per Holknekt exploateras och syns i alla sammanhang. En möjlig tolkning 

är att Per Holknekt inte längre utgår från sitt genuina bidrag utan verkar mer 

intresserad av att bli rik och känd.  

 

Beroende på ditt syfte så är en begränsad tillgänglighet således av godo. Enligt 

intervjupersonerna är syftet med din synlighet det du bör reflektera över. Andrea Jovell 

Swensson säger att ”Det kan vara ett led i att stärka ditt eget budskap. En exklusivitet 

med koppling till dig eller till ditt personliga varumärke”. Däremot är tomprat eller att 

konstant tala om sin egen förträfflighet något individen bör undvika. Enligt Andrea 

Jovell Swensson finns risken ”att man uppfattas som en lapplisa som placerar något 

på rutan”. Att synas i fel sammanhang är lika riskabelt. Ingrid Tollgerdt-Andersson 

menar att det finns en stor risk i ”…om du till exempel ställer upp på något som inte 

passar ihop med ditt varumärke, i ambitionen att synas, då kan du hamna i fel fack”. 

Andrea Jovell Swensson nämner vikten av att använda rätt kanal då denna förstärker 

budskapet. ”…är jag med i köpcentrat och på Nobelfesten, då blir människor 

splittrade i vad jag egentligen står för och representerar”.  

 

4.4.6 Internets betydelse för det personliga varumärket 
Enligt Manuel Castells (2000) har Internet förändrat vår kultur och i webbenkäten 

uppger 99,2 % av respondenterna att de har sökt aktivt efter information på Internet när 

de vill veta mer om en person.  

Internet och framför allt sociala medier gör det lätt att ta reda på saker om mig, 
människor behöver inte vänta på att få träffa mig i verkliga livet innan de kan bilda 
sig en uppfattning om vem jag är och vad jag står för (Andrea Jovell Swensson, 2010-
11-29). 

 

Andrea Jovell Swensson ser Internet och framför allt sociala medier som ännu ett torg 

att umgås på och genom att synas på Internet anser hon att hon ger ”service till 
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människor i min omgivning, att de kan få veta något om mig”. Genom att vara 

närvarande på denna mötesplats kan vi stärka den märkesidentitet som Melin (1999) 

talar om. På Internet kan vi lyfta fram vad vårt varumärke står för och vad som gör det 

unikt. Enligt Melin skapar ett varumärke jag känner till en känsla av trygghet vid köp. 

80,7 % av respondenterna i webbenkäten ser en fördel med att vara synlig på Internet 

om man vill bli vald i ett professionellt sammanhang. Ingrid Tollgerdt-Andersson 

menar att det skett en enorm förändring de senaste tio åren och att det i dag är ”extremt 

viktigt att använda nätet”. Hon säger att nätet numera är en nödvändighet för många 

för att bygga ett personligt varumärke, men att det genom de sociala medierna också 

ställs ”högre krav på dig själv att hugga i, att göra jobbet. Det är tuffare konkurrens 

och det ställs krav att du själv måste vara aktiv i att marknadsföra dig själv”. Andrea 

Jovell Swensson och Göran Adlén beskriver den förändring Internet och sociala 

medier inneburit som radikal och Per Frykman håller med och säger att ”Visst har 

sociala medier öppnat gigantiska möjligheter att bygga personliga varumärken”.  

 

Men Internet har också skapat en helt ny genomskinlighet. Andrea Jovell Swensson 

menar att begreppet transparens kommer att få sitt verkliga genombrott genom sociala 

medier och att ”Det går inte att säga ’det var inte jag som sade det’. Det du säger får 

du stå för”. Det är svårare i dag att gömma sig och det gäller att fundera över vilken 

information vi vill ska ligga till grund för människors uppfattning om vårt varumärke. 

Per Frykman påpekar att ”man ska tänka först på hur man uppfattas och låta det styra 

det man skriver”. Han menar att det kan finnas faror med Internet och att det är viktigt 

att veta vad det är man vill föra ut. Webbenkäten ger också en indikation om att den 

information som finns på Internet om en person påverkar oss och det som påverkar 

allra mest är: bra eller dåliga omdömen, erfarenhet, språkbruk och värderingar. Isabel 

Werner Runebjörk finner det intressant att respondenterna i webbenkäten lyfter fram 

värderingar och säger att ”Inom retoriken används begreppet ethos liktydligt med 

begreppet personligt varumärke. Ethos är grekiska, betyder karaktär och har samma 

språkliga rot som etik: värderingar alltså”. Enligt Per Frykman är det viktigt att”du 

bygger det personliga varumärket i förväg” för att det ska vara fördelaktigt att synas 

på Internet. Också Göran Adlén påpekar vikten av att hantera de sociala medierna på 

rätt sätt för att nå fördelar och säger ”kan du inte hantera det, blir det en negativ 
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backslash. Då är det bättre att vara osynlig”. Detta står i motsats till Zygmunt 

Baumans (2007) tal om att osynlighet i informationsåldern är lika med död. Även Per 

Frykman är tveksam till korrektheten i detta. ”Som någon sa – syns man inte på 

Internet så finns man inte. Nä, det är hårddraget. Internet är fantastiskt men det ska 

inte överdrivas. Internet ökar i betydelse, men det är det personliga mötet som är 

avgörande”.  

 

4.4.7 Personligt varumärke – något för alla och i alla sammanhang?  
Enligt intervjupersonerna har alla redan ett personligt varumärke och därför gäller det 

snarare att förfina och förtydliga sitt varumärke för att bygga upp styrkan i det. Frågan 

är om alla har nytta av att förfina och förtydliga sitt varumärke, eller om det bara är 

viktigt om du vill göra karriär och bli framgångsrik. Frågan är också om du bara har 

nytta av ett starkt personligt varumärke i ditt professionella liv eller om du har nytta av 

det i fler sammanhang. Majoriteten av intervjupersonerna lyfter fram ett starkt 

personligt varumärke som ett effektivt redskap för att visa vad individen kan bidra med 

till sin omvärld. Andrea Jovell Swensson anser att ”varje individ lättare kan bidra till 

en positiv utveckling genom att vara tydlig med sin personliga framtoning”. Isabel 

Werner Runebjörk ser nyttan för varje individ att bli medveten om sina värderingar 

och sina drivkrafter för att ”kunna tydliggöra sitt bidrag för sin omvärld”. Hon anser 

att individen ökar sina möjligheter att nå resultat med ett tydligt varumärke. Per 

Frykman anser att starka personliga varumärken är en nödvändighet för att utveckla 

bra kundrelationer och för att bygga starka team. Ingrid Tollgerdt-Andersson tror 

däremot att människor som är nöjda med att föra ett anonymt liv inte har ett lika stort 

behov att bygga ett starkt personligt varumärke, utan menar istället att ”i samma 

sekund du vill göra något utöver din vardagslunk, framför allt om du vill satsa på att 

göra egna saker, då är det viktigt att bygga ett personligt varumärke”. 

Användningsområdena för ett starkt personligt varumärke är flera. Andrea Jovell 

Swensson och Isabel Werner Runebjörk menar att du har glädje av ett starkt personligt 

varumärke i alla sammanhang som du vill verka. Göran Adlén tror det är lättast att 

finna fördelarna inom sitt jobb och tror att privat kan ett starkt personligt varumärke till 

och med vara en hämsko. ”Vem är mest ensam i baren? Ingen kommer fram och 

snackar med dig. Du kan bli ensam, folk runt omkring bygger upp en uppfattning om 
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dig som person”. Ingrid Tollgerdt-Andersson anser det är ”väldigt viktigt med ett 

starkt personligt varumärke om du vill ta dig fram professionellt, speciellt om du vill 

göra något eget”. Per Frykman lyfter också fram det professionella området som 

viktigast och säger att ”för att nå framgång måste du känna till dina 

framgångsfaktorer. När man bygger sitt varumärke handlar det mycket om livskvalitet. 

Det blir en livskvalitet för individen och en effektivitet för organisationen”.  
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5 Diskussion och slutsats 
 
I detta avslutande kapitel för vi en övergripande diskussion över de slutsatser 
som dragits under studien samt våra egna reflektioner. Slutligen presenteras 
vidare forskningsområden där brister inom nuvarande kunskap har upptäckts.  
 
 

5.1 Diskussioner utifrån analysen 
Syftet med vår studie var att granska det personliga varumärkets roll i professionella 

sammanhang i dagens samhälle samt att undersöka Internets roll för att kommunicera 

det personliga varumärket. Genom de intervjuer och den webbenkät vi har gjort kan vi 

konstatera att det personliga varumärket har signifikant betydelse idag. Individer 

exponeras mer, byter karriär oftare och fokuset har flyttats från organisationer till 

enskilda individer. Viljan att ta sig fram och synas är också större och i dagens 

samhälle hyllas individualismen. Vi kan fastslå att alla människor har ett personligt 

varumärke, den viktiga frågan är vad varumärket står för och associeras med. Genom 

att skapa ett starkt personligt varumärke med tydliga värderingar och en kraftfull 

ambition kan individen både nå framgång för egen del samt tydligt visa vad han/hon 

bidrar med till sin omgivning. Med vår studie kan vi urskilja framför allt två tydliga 

perspektiv där ett starkt personligt varumärke kan bidra – ett företagsekonomiskt 

perspektiv och som identitetsskapare. Precis som Melin (1999) framhåller betydelsen 

för ett företag att inneha ett starkt varumärke för att bygga en bas av märkeslojala 

konsumenter, behöver individen ett starkt personligt varumärke hos sina intressenter 

för att nå framgång. Ett personligt varumärke kan, precis som ett företags varumärke, 

fungera som garant för vissa saker och agerar därmed som riskreducerare. Det skapar 

ett värde både för märkesinnehavaren och för konsumenten. Det andra perspektivet, 

där ett starkt personligt varumärke kan bidra, är som identitetsskapare. Det finns idag 

en större tilltro till individen att själv ta sig fram i tillvaron, med möjlighet att skapa sitt 

eget liv och forma sin egen identitet. Professor Richard Jenkins (2008) menar att 

identiteten är en ständig process som pågår hela livet. Kulturvetaren Dragan Klaic 

(dn.se/kultur-noje) beskriver hur identiteten idag handlar om det individen kan ”bli” 

istället för det individen ”är”. Våra intervjupersoner har olika uppfattningar om 

individen idag ses mer som en vara eller inte och om detta är positivt eller negativt. 
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Vår slutsats är att det inte är något nytt att ses som ett objekt som konsumeras, men att 

individen genom att även se sig själv som ett aktivt subjekt, kan vara delaktig och 

forma processen. Med ett starkt personligt varumärke kan individen bygga en egen 

plattform och därmed ges en möjlighet att påverka sitt liv, förutsatt att individen lever i 

ett land där detta är görligt.   

 

Vår studie visar att ett varaktigt personligt varumärke bygger på passion, äkthet, 

kunskap, unikhet och trovärdighet. Studien visar också att ett personligt varumärke inte 

nödvändigtvis är synonymt med att bli känd eller nå framgång i bemärkelsen att tjäna 

stora pengar. Ett starkt personligt varumärke gör inte individen automatiskt rik, 

däremot kan det göra individen framgångsrik. Den som mäter sitt personliga 

varumärke i endast ekonomisk framgång är ute på hal is. Att sälja sig själv till 

högstbjudande skapar inte trovärdighet och står i motsats till det personliga 

varumärkets innebörd att vara äkta och dedikerad i det individen gör samt att bidra 

med något till omgivningen. Om individen vill nå framgång menar Bauman (2007) att 

det är en fördel om denne förändrar sitt varumärke efter omgivningens krav och 

intressen. Vi tror att detta är en fin balansgång. Det är naturligt att individen förändras i 

takt med sin utveckling och mognad, likt den pågående identifieringsprocess som 

Jenkins (2008) talar om. Men för att nå långsiktig framgång bör individen vara trogen 

sina värderingar. Risken individen utsätter sig för, när denne säljer sig själv för att bli 

ekonomisk framgångsrik, är att han/hon inte längre blir trovärdig. 

 

Vi har koncentrerat oss på det personliga varumärket i ett professionellt sammanhang, 

men har under studien uppmärksammat att det är viktigt att tänka på att en individ 

alltid är ett varumärke. I dagens samhälle separeras det inte lika mycket på jobb och 

privatliv, som tidigare gjorts. Det individen gör på fritiden kan påverka denne i 

yrkesrollen. Internet och sociala medier har skapat en mer personlig sfär, där individen 

inte kan hänga av sig yrkesrollen som en överrock när jobbet är slut. Det är svårare 

idag att gömma sig och det gäller att fundera över vilken information man vill ska 

ligga som grund för människors uppfattning om sitt varumärke. Vår studie visar att 

Internet generellt är ett effektivt verktyg för att kommunicera ett personligt varumärke. 

Oavsett ekonomiska medel eller status i samhället, ger Internet en plattform för att 
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höras och synas. Det är också en mötesplats för individer att umgås och bygga 

relationer till sin omgivning. Internet och framför allt sociala medier gör det lätt för 

människor att ta reda på saker om varandra och få en uppfattning om personers 

värderingar och ambitioner. Något som är viktigt för att skapa ett starkt personligt 

varumärke.  

Utifrån studien ser vi inte några större nackdelar med ett personligt varumärke. Det 

gäller dock att veta vad man som person står för och vill uträtta. Respondenterna i 

webbenkäten och en del av våra intervjupersoner tror att det ligger en större fara i 

överexponering, medan några av våra intervjupersoner menar att om individen drivs av 

rätt motiv och inte har synlighet och kändisskap som syfte med exponeringen, finns det 

ingen risk för överexponering. Vi tror inte att det är så enkelt, att varje individ har 

reflekterat över syftet med sin synlighet och inte har synlighet och kändisskap som 

motiv med sin exponering. Genom våra egna erfarenheter upplever vi att det finns 

många människor som tycker om att berätta om sin egen förträfflighet, precis som 

Göran Adlén påpekar, och att många har som huvudsyfte att synas i tid och otid.  

 

Vi tror att ett starkt personligt varumärke kan bidra till individens utveckling och öka 

dennes chanser att forma sitt liv. Kanske inte alltid ur ett företagsekonomiskt 

perspektiv, men det kan ge individen framgångar på andra områden. Vi tycker att en 

värdefull aspekt med ett starkt personligt varumärke är att det skapar en tydlighet för 

personen själv om vem han/hon är och vill uträtta. Det ger individen chansen att 

upptäcka och göra det denne verkligen gillar. Det blir lättare för individen att navigera 

i rätt riktning. En annan värdefull aspekt är att individen enklare kan tydligöra sitt 

bidrag till omgivningen och därmed hjälpa sina intressenter att navigera lättare.   

5.2 Slutsats 
Det personliga varumärket spelar en stor roll både i professionella och privata 

sammanhang i dagens samhälle. Ett starkt personligt varumärke visar vem individen 

är, vad denne står för och kan bidra med till sin omgivning. Det är en bidragande faktor 

för framgång ur både ett företagsekonomiskt perspektiv och i att skapa en identitet. 

Internet och framför allt sociala medier är ett bra verktyg för att kommunicera det 
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personliga varumärket. Oavsett ekonomiska medel eller status i samhället, ger dessa 

kanaler individen en plattform där denne kan framföra sitt budskap. Men det gäller att 

fundera över syftet med synligheten och att tänka på att dessa kanaler kan påverka 

individens trovärdighet, både positivt och negativt.  

5.3 Vidare forskning 
I vidare forskning hade det varit intressant att följa ett urval av individer i deras 

process att förfina och förtydliga sitt personliga varumärke. Genom en sådan studie 

hade vi i praktiken kunnat iaktta vad som händer i denna process. Det hade även varit 

intressant att undersöka personliga varumärken som eroderat, vad som orsakat 

urholkningen och att analysera om detta hade kunnat undvikas.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Enkätundersökning 
 

Med ett personligt varumärke menas de associationer omvärlden har till ditt namn och 

de värden som förknippas med dig. Man kan säga att det personliga varumärket är 

likställt med ditt professionella rykte.  

Många artister och sportstjärnor har länge, sett sig själva som ett varumärke. Tänk på 

exempelvis Oprah och Zlatan och du har två starka personliga varumärken. Det som är 

relativt nytt är att även vanliga människor ser möjligheterna med att betrakta sig som 

ett varumärke.  

Vi gör en uppsats där vi vill vi undersöka vilken roll det personliga varumärket spelar i 

dagens samhälle, speciellt inom professionella sammanhang. Enkäten innehåller totalt 

fjorton frågor. Merparten av frågorna har färdiga svarsalternativ där du väljer ett eller i 

vissa fall kanske flera av alternativen. På två frågor kan du också själv lämna exempel 

om du önskar. Hela formuläret tar bara några minuter att fylla i och ditt deltagande är 

helt anonymt. Svaren kommer att sammanställas och redovisas i uppsatsen.  

Vill du komma i kontakt med oss som står bakom enkäten så är du välkommen att 

mejla på karin@tyden.org eller phia.bergdahl@hotmail.com  

Kön: 

 Man 

 Kvinna 

 

Ålder 

 <25 

 26-35 

 36-45 

 46-55 

 56-65 

 > 66 
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Boende 

 Landsbygd 

 Stad 

 Storstad (i Sverige Stockholm, Göteborg och Malmö) 

 

DET PERSONLIGA VARUMÄRKET  

Följande avsnitt innehåller frågor kring vad du anser är ett starkt personligt varumärke och 

vilken betydelse ett sådant kan ha i professionella sammanhang.  

 

Har du tidigare hört talats om begreppet personliga varumärken?  

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Vad definierar du som ett starkt personligt varumärke? Välj så många alternativ du 
önskar. 

 Att ”alla” vet vem personen är 

 Att personens målgrupp vet vem han/hon är  

 Att ”alla” pratar om personen  

 Att personens målgrupp pratar om honom/henne 

 Att personen är respekterad för det han/hon gör 

 Att personen levererar det han/hon lovar 

 Att personen är trovärdig 

 Att personens namn är kopplat till vissa värderingar 

 Att personen har stark utstrålning 

 Att personen har god kunskap inom sitt område 

 Att personen är professionell  

 Att personen visar engagemang för det han/hon gör 

 Vet ej 

 Annat, vad?  
 

 



  
 

Sida 51 av 54 
 

Tänk dig att du ska anlita en snickare för ett mindre arbete i ditt hus. Skulle personens 
varumärke påverka dig i valet?  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
I mycket 

liten 
utsträckning 

          
I mycket stor 
utsträckning 

 

Tänk dig att du skulle anställa en person i ditt företag. Skulle personens varumärke 
påverka dig i valet?  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
I mycket 

liten 
utsträckning 

          
I mycket stor 
utsträckning 

 

Tror du att en person kan överexponera sitt varumärke så att det blir uttjatat? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Tror att ett starkt personligt varumärke är viktigt för att nå framgång? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Tror att det är viktigare i dag, än för tio år sedan, att ha ett personligt varumärke? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

DET PERSONLIGA VARUMÄRKET PÅ INTERNET  

 Följande avsnitt innehåller frågor kring vikten av att det personliga varumärket syns på 

Internet.  

 

Söker du aktivt efter information på Internet om du vill veta mer om en person?  

 Ja 

 Ibland 

 Nej 
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Påverkas du av information du hittar om en person på Internet?  

 Ja 

 Nej 

 Det beror på vilken information jag hittar  

 Vet ej 

 

Vilken typ av information om en person på Internet påverkar dig? Välj så många 
alternativ du önskar.  

 Bra eller dåliga omdömen om personen 

 Personens utbildningsgrad  

 Personens erfarenhet 

 Personens kontakter 

 Personens språkbruk  

 Personens värderingar 

 Bilder på personen i olika sammanhang 

 Personens privata intressen 

 Personens utseende och stil  

 Utebliven information 

 Jag påverkas inte av informationen 

 Vet ej 

 Annat, vad?  
 

Är det en fördel att vara synlig på Internet om man vill bli vald i ett professionellt 
sammanhang i motsats till att inte synas på Internet? 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Ingen fördel 

alls           
Mycket stor 
fördel 
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Bilaga 2 – Intervjuguide för sakkunniga inom forskningsområdet 
 

1. Vad definierar du som ett starkt personligt varumärke? 

2. Vilka för- respektive nackdelar ser du med ett starkt personligt varumärke? Ge 

gärna exempel. 

3. Är att vara känd detsamma som ett starkt personligt varumärke? Motivera ditt 

svar.  

4. Finns det likheter mellan det personliga varumärket och en persons identitet? 

Motivera ditt svar. 

5. Kan en person överexponera sitt varumärke och i så fall vad kan resultatet bli?  

6. Anser du att varje individ behöver bygga ett personligt varumärke idag? 

Motivera ditt svar. 

7. Vad skulle du säga är viktigast vid skapandet av ett personligt varumärke?  

8. I vilka sammanhang anser du att en person har mest nytta av sitt personliga 

varumärke? 

9. Anser du att det är viktigare idag, än för tio år sedan, att ha ett personligt 

varumärke? Motivera ditt svar.  

10. Hur ser du på den utveckling som har skett och som innebär att vi både är varan 

och varans försäljare på samma gång?  

11. Om alla bygger upp personliga varumärken, finns det en risk att betydelsen av 

det personliga varumärket urvattnas? På vilket sätt?  

12. Är det en fördel att vara synlig på Internet om man vill bygga ett personligt 

varumärke, i motsats mot att inte synas på Internet? Motivera ditt svar.  

13. Hur har sociala medier förändrat förutsättningarna för att kommunicera det 

personliga varumärket? 
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14. Tidigare har det bara varit företag som har sett sig som varumärken. Hur 

kommer det sig att vi numera även betraktar individer som varumärken? Har 

det med jakten på identitet att göra? Att vilja synas, att vara speciell, att vara 

viktig.  

15. Ser du det som en negativ utveckling att individen ses som en vara eller tjänst, 

snarare än en person? Motivera ditt svar.  
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