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Förord 
 
Vi läser tredje året på ekonomprogrammet på Högskolan i Halmstad och denna studie är 
resultatet av vårt examensarbete inom företagsekonomi med inriktning ledarskap. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till samtliga som hjälpt oss med studien. Först och främst vill vi 
tacka våra respondenter som har ställt upp på personliga intervjuer. Dessa intervjuer har 
bidragit till ett intressant empiriskt material som ligger till grund för de slutsatser studien 
resulterat i. Utan er medverkan hade studien inte varit genomförbar. 
Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Ingemar Wictor för hans engagemang kring 
vårt ämne. Vi vill också tacka våra opponenter för all den respons och feedback vi har fått 
under resans gång samt de studenter som läst vår studie frivilligt och bidragit med 
hjälpsamma råd.  
 
Vi vill också tacka varandra för samarbetet genom hela studien som gjort att vi kan lämna in 
en uppsats vi är stolta över.  
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------                                   ------------------------------ 
    Johan Birgersson                                                      Linus Larsson 
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Ever since the concept of the personal brand had been coined, observations and surveys of it 
have become more interesting since it has been proven to have positive effects for leadership 
and the organization. Since bank employees are responsible for doing business directly to the 
bank's customers, they are considered to be the organization's most important resource. It is 
this freedom and independence that puts high demands on clarity on the leadership within the 
banking sector. Since previous studies have shown that a leader's personal brand can 
contribute to this clarity of the leadership, we decided to do a study with an abductive 
approach, with the problem formulation: How does the personal brand affect the leadership 
within the banking sector? 
 
The study aims at investigating how the personal brand affects the leadership within the 
banking sector, viewed from the perspective of leaders and employees. It was done through a 
qualitative study where we focused we focused on identify the basics about the personal 
brand and how it shows in the leadership. We chose to use Kapferer's model - Brand Identity 
Prism (2008) as an analysis model throughout the study. Our theoretical reference frame has 
been derived from scientific articles and literature. The empirical data consisted eight 
personal interviews in total, where six of them were with employees and two of them were 
with leaders. The interviews were conducted with a semi-structured interview guide. The 
conclusion of our study showed that the personal brand affects leadership through trust, 
clarity and communication. Therefore, it should be of outmost importance for a leader to 
become aware of it. Our hope is that individuals will use the studys’ result on how the 
personal brand affects leadership. 
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Ända sedan begreppet personligt varumärke myntades har observationer och undersökningar 
av det blivit mer intressant, då det har bevisats ha positiva effekter för ett ledarskap, men 
även för organisationen. Då bankanställda ansvarar för att göra affärer direkt mot bankens 
kunder, anses de vara organisationens viktigaste resurs. Det är denna frihet och 
självständighet som sätter höga krav på tydlighet i ledarskapet inom banksektorn. Då tidigare 
studier visat att en ledares personliga varumärke just kan hjälpa till med denna tydlighet i 
ledarskapet, bestämde vi oss för att göra en studie med en abduktiv ansats, med 
problemformuleringen: Hur påverkar det personliga varumärket ledarskapet inom 
banksektorn?  
 
Studien syftar till att undersöka hur det personliga varumärket påverkar ledarskapet inom 
banksektorn, sett ur ledares och medarbetares perspektiv. Det gjordes genom en kvalitativ 
studie där vi fokuserade på att identifiera de grundläggande byggstenarna kring det personliga 
varumärket och hur det används i ledarskapet. Vi valde att använda oss av Kapferers modell – 
Brand Identity Prism (2008) som analysmodell genom studien. Vår teoretiska referensram 
har i största möjliga mån hämtats från vetenskapliga artiklar samt litteratur. Empirins data 
insamlades genom åtta personliga intervjuer totalt, där sex av intervjuerna var med 
medarbetare och två av intervjuerna var med ledare. Intervjuerna gjordes med en semi-
strukturerad intervjuguide. Slutsatsen av vår studie visade att det personliga varumärket 
påverkar ledarskapet genom förtroende, tydlighet och kommunikation. Därför bör det vara av 
största intresse för en ledare att öka sin medvetenhet kring det. Vår förhoppning är att 
individer nyttjar studiens resultat om det personliga varumärkets påverkan på ledarskapet.  
 
Nyckelord: Ledarskap, personligt varumärke, påverkan, banksektorn 
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1. Inledning 
 
I första kapitlet av denna studie presenteras en kort introduktion till det valda ämnet, samt 
bakgrund till hur teorier kring personligt varumärke framkommit och utvecklats över tid. 
Uppsatsens problembakgrund, problemdiskussion, problemfrågeställning, syfte 
avgränsningar samt centrala begrepp behandlas i detta avsnitt.   
 
1.1 Problembakgrund 
 
Väl fungerande banker och finansieringssystem bidrar till tillväxt och sysselsättning i 
samhället. Privatpersoner, företag, kommuner och staten är beroende av att banksystemet 
fungerar. Den största delen av bankverksamheten utgörs av att ta emot sparande och erbjuda 
lån, samt annan finansiering till hushåll och företag. Bankerna, som förmedlar betalningar 
och hanterar olika typer av risker, är viktiga funktioner för Sveriges samhällsutveckling 
(Svenska bankföreningen, 2017a). 
 
Bankanställda ses som bankens mest betydelsefulla resurs (Svenska bankföreningen, 2017a). 
Bankanställda ansvarar för sina egna affärer med kunder och har därför ett stort eget ansvar. 
Friheten och självständigheten inom sektorn sätter höga krav på ledarskapet som behöver 
vara tydligt (Larsson & Lundholm, 2010). Det finns studier som visar att en ledares 
personliga varumärke just kan hjälpa till med tydligheten i ledarskapet (Gander, 2014; 
Montoya, 2002). Lam (2003) menar att ett starkt personligt varumärke underlättar 
kommunikationen mellan ledare och medarbetare och skapar en tydlighet i ledarskapet. Detta 
leder till ett förtroende som skapas genom att ledaren är trovärdig och konsekvent i sina 
handlingar (ibid.).  
 
År 1997 var Tom Peters den första att använda begreppet personal branding, eller personligt 
varumärke (Lair, Sullivan & Cheney, 2005). Montoya (2002) definierar ett personligt 
varumärke som betraktarens associationer till individen. Ett personligt varumärkesbyggande 
handlar då om att lyckas ta kontroll över de variabler som påverkar hur andra människor 
uppfattar individen (ibid.). Enligt Rampersad (2009) innebär ett personligt 
varumärkesbyggande att effektivt hantera och styra hur andra uppfattar och tänker om en. 
Många ledare saknar förmågan att använda just det personliga varumärket på ett strategiskt 
och effektivt sätt (ibid). 
 
Peters (1997) anser att det personliga varumärket även underlättar för ledarskapet då det leder 
till att bli mer inflytelserikt. För att en ledare på ett effektivt sätt ska leda, krävs det ett starkt 
personligt varumärke skapat genom trovärdighet (Montoya, 2002). Ett starkt personligt 
varumärke hjälper ledaren att förmedla sin karaktär, personlighet och för att styra sina 
medarbetare i önskad riktning (ibid.). Detta stöds också av Werner Runebjörk (2006) som 
menar att ett personligt varumärke byggt av tydliga värderingar, inspirerar medarbetare att 
följa ledaren.  
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Enligt Robild (2010) kan ökad förståelse för det personliga varumärket kan få medarbetare att 
känna ökat förtroende för ledaren. Shenkman (2007) menar att inneha ett starkt personligt 
varumärke för en ledare, kan stärka relationer till medarbetare. Ledarens personliga 
varumärke bör vara byggt på trovärdighet för att minska risken för missnöjda medarbetare. 
Genom ett starkt personligt varumärke från ledarens sida kan relationer till medarbetare 
stärkas men även locka nya medarbetare till arbetsplatsen (ibid.). 
 
År 1997 betonade Peters vikten av kännedom kring det personliga varumärket oavsett ålder, 
position eller verksamhet (Lair, Sullivan & Cheney, 2005). Från början var det personliga 
varumärket menat att användas endast av affärsledare och politiska ledare men det har visat 
sig att alla individer innehar ett personligt varumärke, oavsett medvetenhet eller ej (Ulrich & 
Smallwood, 2008; Shepherd, 2005). Det är ett fåtal ledare som utnyttjar det personliga 
varumärket trots att det är applicerbart inom alla branscher (Adlén, 2007). 
  
1.2 Problemdiskussion 
 
För att få förståelse för en ledares personliga varumärke är det viktigt att få med både interna 
och externa perspektiv, då personligt varumärke grundar sig i uppfattningar (Kapferer, 2008). 
Detta får medhåll från Montoya (2002) som menar att ett personligt varumärke är en 
subjektiv företeelse och det måste därför tas hänsyn till medarbetares uppfattning.  Det är 
också viktigt att förstå att en individ har ett personligt varumärke, inte är ett personligt 
varumärke (Werner Runebjörk, 2006).  
    
På grund av de positiva effekterna av personligt varumärke i ledarskapet har intresset kring 
ämnet stigit. Det har bidragit till fler forskningsstudier men Bendisch, Larsen & Trueman 
(2007) & McLaughlin & Mott (2010) menar att det fortfarande finns möjligheter att utveckla 
studier som kan användas för att definiera, utveckla, förbättra och underhålla ett personligt 
varumärke.  
 
Banksektorn präglas av tydliga värderingar som både ledare och medarbetare ska förhålla sig 
till (Swedbank, 2017; Handelsbanken, 2017; SEB, 2017; Nordea, 2017). Dessutom föreligger 
det riktlinjer om klädsel på arbetet och trots att det blivit mer avslappnat, anses banksektorn 
fortfarande vara konservativ (Larsson, 2012, 11 mars). Då värderingar och yttre attribut är två 
väsentliga delar av det personliga varumärket är det intressant att undersöka detta i 
banksektorn där det föreligger riktlinjer kring detta (Kapferer, 2008; Swedbank, 2017; 
Handelsbanken, 2017; SEB, 2017; Nordea, 2017; Larsson, 2012, 11 mars) 
 
Frode, Jamali & Pokjarac (2011) skriver i sin kandidatuppsats, examinerad vid Högskolan i 
Halmstad, att de var de första att studera personligt varumärke på ledare inom banksektorn. 
De har undersökt vilken betydelse personligt varumärke kan ha för chefer inom banksektorn. 
De har själva valt ut fyra faktorer för att förklara personligt varumärke (karisma, retorik, 
värderingar och passion). Vi hoppas därför att vår uppsats kommer att bidra till befintlig 
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forskning genom att istället applicera en vetenskapligt baserad teorimodell; Brand Identity 
Prism - Kapferer (2008) på ledare inom banksektorn, där påverkan undersöks.   
 
Till följd av detta har vi definierat en kunskapslucka om hur det personliga varumärket 
påverkar ledarskapet inom banksektorn och finner det därmed lämpligt att undersöka det 
(Frode, Jamali & Pokjarac 2011).           
 
1.3 Problemfrågeställning 
 
Problembakgrunden och problemdiskussionen har lett oss fram till följande frågeställning: 
Hur påverkar det personliga varumärket ledarskapet inom banksektorn? 
 
1.4 Syfte 
 
Studien syftar till att skapa en bättre förståelse för hur hur det personliga varumärket påverkar 
ledarskapet inom banksektorn, sett ur ledares och medarbetares perspektiv.  
 
1.5 Centrala begrepp 
 
Varumärke - “A brand is a name, term, sign, symbol, or design or a combination of them, 
intended to identify the goods and services of one seller or group of sellers and to 
differentiate them from those of the competitor.” (Kotler, 1997, s.443) 
 
Personligt varumärke - “Your Personal Brand is the powerful, clear, positive idea that 
comes to mind whenever other people think of you. It’s what you stand for – the values, 
abilities and action that others associate with you.” (Montoya & Vandehey, 2003, s.11)  
 
Starkt personligt varumärke - Att inneha ett starkt personligt varumärke handlar om att 
kunna kontrollera de signaler som påverkar hur andra människor uppfattar individen (Robild, 
2010).  
 
Banksektorn - Den svenska banksektorn är ett kreditbaserat ekonomiskt system där ett antal 
aktörer agerar som finansiella mellanhänder i samhället, samt säljer bank och finanstjänster 
med vinstsyfte. Sektorn består huvudsakligen av privata affärsbanker med storbankerna 
Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank som dominerande aktörer (Svenska 
bankföreningen, 2017b).       
 
Ledarskap - ”Leadership is the process of influencing others to understand and agree about 
what needs to be done and how to do it, and the process of facilitating individuals and 
collective efforts to accomplish shared objectives.” (Yukl, 2013, s.7) 
    
Chef - En chef är de som planerar, kontrollerar och strukturerar för att nå de önskade målen 
inom organisationer. (Kotter, 2001, s.26). 
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Ledare - En ledare är en person som sätter riktning för de involverade människorna samt 
inspirerar och motiverar. (Kotter, 2001, s.26). I denna studie kommer vi att använda oss av 
ledare framför chef, med ovan nämnda definition. 
 
Påverkan - ”In general terms influence is merely the effect of one party (the ”agent”) on 
another (the “target”).” (Yukl, 2013, s. 186) 
 
Det finns olika sätt att definiera ovanstående begrepp. I denna studie kommer vi att använda 
oss av ovan nämnda definitioner. 
 
1.6 Dispositionsmall 
 
Denna studie grundar sig i den traditionella utformningen för skrivelse av en vetenskaplig 
uppsats. Studien innefattar sex olika kapitel där vardera kapitel fördjupar sig inom 
uppsatsämnet. Inför varje nytt kapitel presenteras en kort sammanfattning om vad kapitlet 
innehåller. I inledningen presenteras studiens problembakgrund där tidigare forskning 
presenteras samt syfte och problemfrågeställning. I det andra kapitlet återges tidigare 
forskningsresultat i form av teoretisk referensram. I följande kapitel, metod, får läsaren ta del 
av just metodval och processer genom arbetets gång. Metodvalen och processerna presenteras 
och motiveras därefter. Dessa tre kapitel leder läsaren vidare till det fjärde kapitlet; empiri. 
Här presenteras respondenternas svar som framkommit under de kvalitativa intervjuerna. 
Respondenterna kommer först att presenteras, därefter följer svaren i enlighet med strukturen 
från den teoretiska referensramen. I det femte kapitlet kommer analyser att genomföras där 
empirin möter den teoretiska referensramen. Kapitlets fokus analyseras med studiens syfte 
som grund. I nästkommande kapitel, resultat, får läsaren en resumé av analysen för att 
poängtera de väsentliga delarna av analysen som lyfts fram i det sista kapitlet, slutsats, där 
syftet med studien besvaras.  

 
Figur I. Egenkomponerad dispositionsmall 
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2. Teoretisk referensram 
 
Vi kommer i följande kapitel att redogöra för banksektorns roll i samhället för att sedan 
förklara begreppen; varumärke, personligt varumärke och ledarskapets koppling till det 
personliga varumärket. Nästkommande del av teorin tar upp tre centrala begrepp inom det 
personliga varumärket och avslutningsvis presenteras vår analysmodell som utgör studiens 
centrala punkt. 
 
2.1 Banksektorn 
 
Banksektorn har en stor betydande roll i den ekonomiska utvecklingen. Banker agerar som 
finansiella mellanhänder och påverkar därmed indirekt ekonomisk tillväxt i samhället 
(Jeucken, 2004). Effektiva och pålitliga system inom sparande, finansiering, riskhantering 
och betalningsförmedling har stor betydelse för den ekonomiska välfärden. Det är just banker 
samt andra kreditinstitut, försäkringsbolag, värdepappersföretag och övriga företag inom den 
finansiella sektorn som behandlar dessa system (Svenska bankföreningen, 2017b). Banker har 
även blivit en stomme i världsekonomin genom att generera jobbmöjligheter och generellt 
välstånd samt att finansiera innovationer (Stephens och Skinner, 2013). 
 
Av de totalt 117 banker i Sverige (december, 2014), finns det idag fyra huvudkategorier av 
banker; svenska bankaktiebolag, utländska banker, sparbanker och medlemsbanker (Svenska 
bankföreningen, 2017b).  
 
Svenska bankaktiebolag 
 
Svenska bankaktiebolag delas in i tre grupper. De fyra stora bankerna Swedbank, 
Handelsbanken, Nordea och SEB är viktiga aktörer och utgör den största av dessa tre 
grupper. Den andra gruppen utgörs av sparbanker som är ombildade till aktiebolag där ofta 
Swedbank är delägare. Den tredje och sista gruppen utgörs av övriga bankaktiebolag som kan 
skilja sig i både ägarstruktur och verksamhetsinriktning. De övriga svenska bankaktiebolagen 
har sedan mitten av 1990-talet fokuserat på att etablera sig på privatmarknaden och erbjuda 
sina tjänster genom telefoni eller på internet. På senare tid har de utvecklats och kan idag 
betraktas som fullsortimentsbanker för privatkunder (ibid.). 
 
Utländska banker 
 
1986 blev det tillåtet för utländska banker att starta svenska dotterbolag. I samband med det 
började utländska banker att etablera sig i Sverige, men minskade något under finanskrisen i 
början av 1990-talet. När det sedan blev tillåtet för utländska banker att öppna filialkontor, 
ökade antalet utländska banker igen. Sveriges femte största bank och den största utländska 
banken i Sverige är Danske Bank (ibid.). 
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Sparbanker 
 
Sparbanker är oftast regionala eller lokala fristående banker. Majoriteten av sparbankerna har 
ett omfattande samarbete med Swedbank, som på senaste åren har minskat, främst genom att 
mindre sparbanker har sammanslagits (ibid.). 
 
Medlemsbanker 
 
Medlemsbanker har som ändamål att bedriva sin verksamhet för medlemmarna och räknas 
som ekonomiska föreningar. Medlem blir man genom att betala in medlemsavgift och man 
får då ta del av medlemsbankens tjänster. Idag finns det två medlemsbanker i Sverige (ibid.). 
 
Universalbanker 
 
Universalbanker är banker som kan erbjuda alla typer av finansiella tjänster och är 
representerade på större delen av den finansiella marknaden. Swedbank, Handelsbanken, 
Nordea och SEB är tungviktare på den svenska bankmarknaden och kan tillräkna sig som 
universalbanker. Beroende på marknad kan andelar skilja sig något, men de fyra stora 
bankerna står för 63 procent av inlåningsmarknaden i Sverige. Då de fyra stora bankerna är 
konkurrerande verksamheter är det fel att benämna dem som en gemensam enhet. Precis som 
i andra marknader skiljer sig konkurrerande verksamheter i prissättningen av tjänster, vilka 
kunder de vänder sig till o.s.v. (ibid.). 
 
2.2 Varumärke 
 
Följande avsnitt innehåller definition av begreppet varumärke ur ett produkt- och tjänst-
perspektiv. 
 
2.2.1 Varumärke definition 
           
I Varumärkeslagen (2010:1877) 4 § definieras ett varumärke på följande sätt: 
      

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 tecknen har särskiljningsförmåga. 
(Sveriges Rikes Lag, 2016, s. B2115).  
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Precis som Kotlers (1997) definition i kapitlet centrala begrepp, menade Aaker redan 1991 
följande: 
 

A brand is a distinguishing name and/or symbol (such as a logo, trademark, or 
package design) intended to identify the goods or services of either one seller or a 
group of sellers, and to differentiate those goods or services from those of 
competitors. A brand thus signals to the customer the source of the product, and 
protects both the customer and the producer from competitors who would attempt to 
provide products that appear to be identical.  
(Aaker, 1991, s.7).   

      
Det är inte enbart företagets eller organisationens namn som ingår i varumärket utan även allt 
som associeras med produkten (Widoff, 2011). Enligt Håkansson & Wahlund (1996) är ett 
varumärke en association som gör det möjligt för en köpare att skilja på olika varor och 
tjänster. Aaker (1991) delar samma uppfattning och menar att varumärkets syfte är att skilja 
sig från konkurrenter.    
 
2.3 Personligt varumärke 
 
Följande avsnitt redogör för teorier om det personliga varumärket där vi skiljer på begreppet 
som produkt och begreppet som individ. 
 
2.3.1 Personligt varumärke definition 
 
Alla individer innehar ett personligt varumärke, oavsett om de är medvetna om det eller ej 
(Ulrich & Smallwood, 2008). Kortfattat är definitionen av det personliga varumärket de 
löften och värden som associeras med en individ (Montoya & Vandehey, 2003; Werner 
Runebjörk, 2006). Syftet med det personliga varumärket är att lyckas ta kontroll över de 
variabler som påverkar hur andra människor uppfattar individen (Montoya, 2002). 
 
Adlén (2007) menar att skillnaden mellan ett varumärke och ett personligt varumärke är att 
ett varumärke handlar om det som skapar associationer till ett visst företag eller produkt 
medan ett personligt varumärke handlar om associationer till en individ.  
 
Montoya (2002) beskriver att det som skapar ett personligt varumärke är betraktarens 
uppfattning om individens värderingar, personlighet och färdigheter. Det personliga 
varumärket är därför en subjektiv företeelse (Montoya & Vandehey, 2003). Adlén (2007) 
menar att det därför är viktigt att tänka på att beteendet direkt påverkar hur andra människor 
uppfattar det personliga varumärket. Om inte individen är medveten om sitt personliga 
varumärke anser O’Brien (2005) att det då finns ett risktagande som kan vara svårt att lösa i 
efterhand. Med det menar O’Brien (2005) att individer måste lägga ner tid på att uppnå ett 
önskat personligt varumärke då det kan formas och påverkas av sin omgivning.  Enligt 
Werner Runebjörk (2006) är det svårt för en individ att kontrollera hur det personliga 
varumärket påverkas då det handlar om någon annans uppfattning. 
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2.3.2 Tre centrala begrepp   
 
Robild (2010) talar om tre centrala begrepp som underlättar förståelsen för personligt 
varumärke. Begreppen är identitet, profil och image. Identitet handlar om de inre attributen, 
exempelvis vilka värderingar det personliga varumärket grundas på. Profil handlar om de 
yttre attributen och hur individen önskar bli igenkänd. Det tredje begreppet är image som 
innefattar hur individen uppfattas av omgivningen (Robild, 2010). För att utveckla ett 
personligt varumärke gäller det att få identiteten, profilen och imagen att stämma överens i en 
så hög grad som möjligt (ibid.). 
 
2.3.3 Uppbyggnad av personligt varumärke   
 
Det tar lång tid att bygga upp eller att utveckla ett personligt varumärke. Det krävs att ledaren 
lever upp till det personliga varumärkets värderingar för att skapa en tydlighet (Gander, 
2014). Även Montoya (2002) menar att ledarens egna värderingar måste samstämma med det 
personliga varumärkets värderingar. Det krävs för att skapa en tydlighet i sitt ledarskap och 
det personliga varumärket kommer då uppfattas som genuint och trovärdigt. Det personliga 
varumärket skapar då ett inflytande och för att undvika att det ska uppfattas på fel sätt är det 
viktigt att behålla denna genuinitet och trovärdighet. Att inte upprätthålla genuiniteten och 
trovärdigheten kan leda till att omgivningen uppfattar det personliga varumärket som en 
manipulation (ibid.). 
 
Werner Runebjörk (2006) menar att kommunikation och presentation av sig själv, bygger upp 
det personliga varumärket. Det första intrycket har en betydande roll för uppbyggnaden, då 
det kommer att utgöra grunden för det personliga varumärket, menar O’Brien (2005). En 
annan viktig del av uppbyggnaden av sitt personliga varumärke är själva förståelsen och 
medvetenheten för det. En ledare bör kontinuerligt hålla sig uppdaterad kring hur de 
påverkande faktorerna uppfattas, för att kunna behålla ett starkt effektivt personligt 
varumärke (Gander, 2014; Shepherd, 2005). Rampersad (2009) menar att personligt 
varumärkesbyggande innebär att effektivt hantera och styra hur andra uppfattar och tänker 
om en. Vidare menar Rampersad (2009) därför att ett starkt personligt varumärke är en viktig 
tillgång i ledarskapet.  
 
I takt med dagens digitalisering kan ledare numera bygga upp ett personligt varumärke till en 
bred publik genom användning av sociala medier (Dutta, 2010; Philbrick & Cleveland, 
2015). Studiens fokus ligger på verklighetsuppfattningen av det personliga varumärket och 
därför läggs det inte stor tyngd på sociala medier då det kan skapa ett personligt varumärke 
som inte stämmer överens med verkligt handlande (Weedon & Knight, 2014). 
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2.4 Personligt varumärke och ledarskap 
 
Följande avsnitt ger en beskrivning av hur ledarskap kopplas ihop med ett personligt 
varumärke och hur det kan användas i praktiken. 
 
2.4.1 Ledarskap definition 
 
Precis som i kapitlet om centrala begrepp definierar Yukl (2013) ledarskap som en process att 
influera andra till att förstå vad som behöver göras och hur det ska göras. Processen innebär 
också att främja individer och få dem att jobba mot samma mål.   
 
Ledarskap är något som ständigt är i förändring. Det sker i både en inre och yttre process, i 
samspel med andra, men även inom sig själv. Den inre processen handlar mycket om att 
respektera sig själv. Att kunna vara ärlig mot sig själv, tydliggöra sina värderingar och att 
reflektera kring dem, utvecklar den inre processen. Den yttre processen däremot motsvaras av 
kommunikation och är en viktig faktor för att förbättra samspelet med andra (Bohlin, 2006). 
 
Ulrich & Smallwood (2008) menar att det finns fem väsentliga och grundläggande faktorer 
för att kunna utöva ett bra ledarskap. Den första faktorn innebär medvetenhet om företagets 
vision, medan den andra i ordningen innebär att ledaren måste kunna vara öppen för 
eventuella förändringar. Den tredje faktorn beskriver de som att ledaren måste kunna värna 
om sina anställda genom motivation, engagemang och kommunikation. Att kunna förbereda 
sina medarbetare för framtida utmaningar genom utveckling, planering och delegering, är den 
fjärde faktorn som nämns. Den sista och femte faktorn innebär att ledaren bör ha social 
intelligens, att våga ta beslut samt att vara förtroendeingivande. Ledaren kan vara skicklig i 
en av de fem faktorerna, men för att kunna utöva ett framgångsrikt ledarskap bör ledaren ha 
hög kompetens i samtliga (ibid.). 
 
2.4.2 Ledarens användning av personligt varumärke 
             
Det personliga varumärkets betydelse för en ledare är enligt McLaughlin & Mott (2010) att 
det visar vem ledaren är, vad den står för och vad den vill uppnå. Ledare har ständigt 
förväntningar och krav på sig samt att de kontrolleras och iakttas till följ av positionen de 
innehar. Därför behöver ledare ha ett starkt personligt varumärke (ibid.). Det personliga 
varumärket hjälper ledaren att förmedla sin karaktär, personlighet och för att styra sina 
medarbetare i önskad riktning (Montoya, 2002). Som ledare är det viktigt att bli 
uppmärksammad och få sin röst hörd vilket det personliga varumärket bidrar med (Gad och 
Rosencreutz, 2002).  
  
Peters (1997) anser att ett starkt personligt varumärke leder till ett ökat förtroende till sina 
medarbetare, men menar dock att det krävs att ledaren agerar i trovärdighet för att det ska 
lyckas. Det finns dock stora risker om förtroendet blir skadat. Det kan ta flera år innan ett 
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personligt varumärke har skapats och stabiliserats, vilket innebär att det är mycket svårt att 
reparera ett varumärke efter en tidigare skada av förtroendet (Haig, 2005).  
 
Vidare anser Lam (2003) att det förtroende som skapas genom att ledaren är trovärdig och 
konsekvent i sina handlingar, underlättar kommunikationen. Det får medhåll från Davidhizar 
(2007) som menar att det underlättar i kommunikationsprocessen att kunna kommunicera 
genom sitt personliga varumärke.  
 
Ett annat sätt att underlätta kommunikationsprocessen mellan ledare och medarbetare är 
enligt Werner Runebjörk (2006) tydlighet i sina värderingar. Ett personligt varumärke 
förknippat med tydliga värderingar skapar en igenkänning för medarbetare om vad ledaren 
står för och inspirerar medarbetaren att följa ledaren (ibid.).  
 
Ledare som utnyttjar sitt personliga varumärke i ledarskapet, är mer effektiva än de ledare 
som inte gör det, och det är ingen slump att ledare jobbar aktivt för ett mer medvetet och 
därmed starkare personligt varumärke (Werner Runebjörk, 2006; Lair et al., 2005). Ledare 
med ett starkt personligt varumärke har lättare att påverka sin omgivning i önskad riktning, 
då det stärker inflytandet över medarbetare (Lair et al., 2005). 
 
2.5 Analysmodell 
 
I följande avsnitt presenteras en utvald analysmodell av Kapferer (2008), Brand Identity 
Prism, som visar vad som ingår i ett personligt varumärke och vad som är betydelsefullt för 
användandet.  
 
2.5.1 Kapferer - Brand Identity Prism (2008) 
 
Kapferer (2008) menar att ett starkt varumärke skapas när det finns en stark konsekvent 
identitet. Modellen Brand Identity Prism bygger på sex perspektiv som beskriver det 
personliga varumärket och har utvecklats av Kapferer (2008). Modellen kan appliceras på 
såväl produkter som individer. Modellen tar hänsyn till de tre centrala begreppen identitet, 
profil och image som tidigare nämnts för att underlätta förståelsen om vad ett personligt 
varumärke är, och syftar till att ge en ökad kontroll och medvetenhet om hur och när det 
personliga varumärket påverkas (Robild, 2010; Kapferer, 2008). De sex perspektiven i 
modellen består av yttre framtoning, personlighet, relation, kultur, reflektion och självbild. 
Kapferer (2008) menar att modellens sex perspektiv ökar förståelsen till det personliga 
varumärkets styrkor och svagheter mer djupgående, vilket i sin tur bidrar till ett förbättrat 
ledarskap. 
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Figur II. Brand Identity Prism, Kapferer (2008, s.183)  
 
Modellen utgår från fyra dimensioner och delar sedan in dem i sex olika perspektiv för att ge 
en ökad kontroll och medvetenhet kring det personliga varumärket på en djupare nivå. Nedan 
följer en kort förklaring av de fyra dimensionerna som syns i utkanten av Figur 1.  
 
Varumärkets identitet (picture of sender) visar hur individen beskriver sig själv och därmed 
hur denne vill att andra ska uppfatta det personliga varumärket (Kapferer, 2008). 
 
Varumärkets image (picture of recipient) visar det personliga varumärkets uppfattning från 
omvärlden (Kapferer, 2008). 
 
Då modellen grundar sig i uppfattningar är det därför viktigt att få med både externa 
(externalization) och interna (internalization) perspektiv. Det är viktiga faktorer då det 
påverkar slutprodukten (Kapferer, 2008).  
 
Dessa sex perspektiv ger en ökad förståelse och medvetenhet om hur det personliga 
varumärket påverkas (Kapferer, 2008). 
 
2.5.2 De sex perspektiven  
 
I Brand Identity Prism modellen har Kapferer delat in de fyra dimensionerna i sex mindre 
perspektiv. Detta därför att alla sex perspektiv behövs för att uppnå ett önskat resultat, men 
också för att det bidrar till en djupare förståelse för vad som påverkar ett personligt 
varumärke (Kapferer, 2008). Nedan följer en mer utförlig förklaring av de sex perspektiven. 
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Yttre framtoning  
 
Yttre framtoning eller fysik nämns som det mest grundläggande perspektivet till hur ett 
personligt varumärke uppfattas, där det första intrycket av en ledare har en betydande roll för 
uppfattningen av omgivningen (Kapferer, 2008). 
 
Genom yttre attribut, såsom val av kläder, accessoarer och ordning på skrivbordet visar 
ledaren en yttre bild av sin personlighet för omvärlden. Det är viktigt att den yttre bild som 
visas upp för omvärlden är den bild ledaren vill förmedla eftersom att det direkt påverkan det 
personliga varumärket (Kapferer, 2008). 
 
Robild (2010) poängterar att det inte handlar om medfött utseende, utan att det istället 
handlar om att vara ren, fräsch och klädd efter situationen. Vidare resonerar Robild (2010) att 
valet av de yttre attributen bör kännas bekvämt för individen, men måste samtidigt sända ut 
rätt signaler till omgivningen. Exempelvis ska en tjänsteman på en bank signalera förtroende. 
Ledaren bör således förstå att yttre framtoning kan bidra till ökat förtroende hos medarbetare 
och ge ett mer effektivt ledarskap (ibid.).  
 
Personlighet  
 
Personligheten byggs upp av de egenskaper som framhävs av individen (Kapferer, 2008). 
Forskare inom personligt varumärke menar att personlighet är den faktorn i modellen som har 
störst inflytande på identiteten (Aaker, 1996; Kapferer, 2008). Den uppfattning eller 
förtroende medarbetare får från sin ledares personlighet kan användas till att skapa relationer 
sinsemellan. Utifrån relationerna som detta förtroende är uppbyggt på, kan ledare få ökat 
inflytande och styra budskap i önskad riktning (Montoya & Vandehey, 2003).  
 
Ärlighet är en viktig egenskap inom ledares personlighet samt att kunna stå för sina 
värderingar och brister (Montoya, 2002; Robild, 2010). Om ledarens egen personlighet 
stämmer överens med medarbetarnas leder det till ökat inflytande (Werner Runebjörk, 2006).
   
Sheperd (2005) menar att individer inte alltid håller sig till sin personlighet samt att det är 
vanligt att individer skapar sig olika roller utifrån den situation de hamnar i, både i privatlivet 
och i yrkeslivet. Detta kan skapa konflikter samt att rollerna kan lätt genomskådas. Det 
uppstår problem i att skapa ett ”äkta” personligt varumärke samt att ledaren då tappar i 
förtroende (Sheperd, 2005; Sandin & Frykman, 2010).     
   
Relationer 
 
Detta perspektiv handlar om samspelet mellan det personliga varumärket och dess 
omgivning. Samspelet bygger på hur ledaren uppträder och agerar mot sin omgivning. 
Utifrån detta samspel byggs en förväntan upp från omgivningen som påverkar uppfattningen 
av ledaren, d.v.s. ledarens personliga varumärke (Kapferer, 2008). Montoya & Vandehey 
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(2003) menar att det personliga varumärket är ett löfte till omgivningen byggt på lojalitet och 
förtroende.         
 
McNally & Speak (2003) menar att det personliga varumärket bygger på tidigare 
interaktioner samt erfarenheter med samma person och relationen kan därför bli starkare över 
tid. Det är därför viktigt att ledaren medvetet styr sina relationer för att bli uppfattad på 
önskat vis och för att få en tydlighet i ledarskapet (ibid). Relationerna stärks då till 
medarbetarna, samt att det skapas en igenkänning för medarbetarna om vad ledaren står för 
(Werner Runebjörk, 2006). 
 
Kultur 
 
Kultur är en samling av de värderingar som byggt upp det personliga varumärket. 
Värderingarna styr handlandet då det syns utåt och betraktas av andra. Därför är det viktigt att 
handlandet stämmer överens med värderingarna (Kapferer, 2008). Om en ledare står för vissa 
värderingar men lever efter andra, finns det en risk att förtroendet minskar (Werner 
Runebjörk, 2006). 
     
Ett sätt att få kännedom om sina värderingar är att titta på styrkor och svagheter i sina 
kärnvärden. Enligt Robild (2010) bör det finnas tre till fem kärnvärden som beskriver vad en 
individ står för. Till skillnad från värderingar är kärnvärden ett fåtal ord, en resumé, som 
beskriver vad individen står för. Som ett exempel kan en individ göra en SWOT-analys på sig 
själv och därmed få fram sina kärnvärden (ibid.). Werner Runebjörk (2006) tar upp ett annat 
exempel där individen använder sig av frågan varför? i varje situation: 
 

Nu jobbar jag över igen – varför? Därför att jag vill bli klar med rapporten jag 
skriver. Varför? Därför jag lovade min chef att bli klar ikväll. Varför?  
(Werner Runebjörk, 2006, s.117).  

 
Detta upprepas till den faktiska anledningen blir uppenbar (ibid.). För att ledare sedan ska 
kunna kontrollera att kulturen följts bör värderingarna överensstämma med handlingarna som 
gjorts. Detta är ett sätt att stärka sitt personliga varumärke (Robild, 2010). 
 
Reflektion  
 
Detta perspektiv handlar om hur ledare vill att det personliga varumärket ska uppfattas av 
omgivningen och det första steget är därför att försöka ta reda på hur det personliga 
varumärket uppfattas (Kapferer, 2008). 
 
När ledaren blivit medveten om omgivningens uppfattning kan ledaren reflektera över hur det 
personliga varumärket kan förbättras och stärkas. I denna process är det viktigt att ta hänsyn 
till hela omgivningen och inte begränsa sig inom organisationen (Kapferer, 2008). Om 
uppfattningen från omgivningen inte överensstämmer med hur individen vill bli uppfattad 
menar Werner Runebjörk (2006) att individen bör öka insynen till sin yttre framtoning, 



 14 

personlighet och kultur. Ökad medvetenhet leder till ett mer inflytelserikt och effektivt 
ledarskap (Lair et al., 2005). Det finns dock forskning som tar upp risken av ett personligt 
varumärke skapat som påverkats mycket av omgivningen, istället för vad ledaren egentligen 
önskar. Detta kan leda till att det personliga varumärket förlorar sin faktiska identitet och 
därmed sitt budskap (Vallaster & de Chernatony, 2005).    
 
Självbild  
 
Självbild är mottagarens interna tankar och handlar om hur mottagaren är eller känner 
gentemot det personliga varumärket. Då det grundar sig i vilka värderingar mottagaren har 
gentemot det personliga varumärket, kan det därför skilja sig från person till person 
(Kapferer, 2008).  
 
Det är viktigt för ledaren att känna till medarbetarnas värderingar för att undvika eventuella 
konflikter eller missuppfattningar. När handlandet speglar det medarbetare värderar, stärks 
relationen mellan ledare och medarbetare, dessutom skapas en gemenskap som stimulerar 
kommunikationen dem emellan (Kapferer, 2008). Även Montoya (2002) och McNally & 
Speak (2003) menar att uppmärksammandet av medarbetarnas självbild genererar förtroende 
och ökad insyn i relationer, vilket underlättar ledarskapet.  
 
2.6 Val av analysmodell 
                
Vi har valt en modell som baseras på de sex centrala perspektiven i det personliga 
varumärket och presenteras nedan. 
 
2.6.1 Kapferer - Brand Identity Prism (2008) 
 
Då studiens syfte är att skapa en bättre förståelse för hur det personliga varumärket påverkar 
ledarskapet inom banksektorn, valde vi att applicera Brand Identity Prism, Kapferer (2008), 
då den syftar till att ge en ökad medvetenhet och kontroll om hur och när det personliga 
varumärket påverkas. Modellens perspektiv ökar förståelsen kring styrkor och svagheter i det 
personliga varumärket, vilket i sin tur kan bidra till ett förbättrat ledarskap. Utifrån modellens 
perspektiv utformas en frågeguide vars struktur sedan bygger upp empiri och analys. 
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3. Metod 
 
I följande kapitel beskrivs utgångspunkter, tillvägagångssätt och genomförande av studien, 
samt hur data insamlats för att besvara vår frågeställning. Nedan redogörs det för val av 
metod, urval och tillvägagångssätt för intervjuerna samt diskussion kring studiens validitet 
och reliabilitet där vi även motiverar varför vi valt att använda oss av respektive metoder. 
 
3.1 Val av ämne 
 
Vi hade i ett tidigt skede klart vilket ämne som var av intresse och fördjupade oss därmed i 
det, för att se om vi kunde hitta någon forskningslucka att ha som grund för studien. I tidigare 
forskning framställs betydelsen av att ha ett personligt varumärke. Studierna visar vinnande 
effekter för företag och ledare att ta del av och därför anses detta som ett viktigt område för 
fortsatta studier (Bendisch et al., 2007; Wallis, 2007; Nilson, 2000; Peters, 1997). 
 
Friheten och självständigheten inom banksektorn sätter höga krav på ledarskapet som 
behöver vara tydligt, vilket det personliga varumärket kan bidra med (Larsson & Lundholm, 
2010; Gander, 2014; Montoya, 2002). Banksektorn präglas även av tydliga värderingar som 
både ledare och medarbetare ska förhålla sig till, dessutom föreligger det riktlinjer om klädsel 
på arbetet (Swedbank, 2017; Handelsbanken, 2017; SEB, 2017; Nordea, 2017; Larsson, 
2012, 11 mars). Trots att klädkoden tenderat till att bli mer avslappnad, anses banksektorn 
fortfarande vara konservativ angående det (Larsson, 2012, 11 mars). 
 
Att vi valde just banksektorn beror på att det är en sektor vi båda är verksamma inom men 
också för att det var extra intressant att studera en sektor där ledare har tydliga restriktioner 
att förhålla sig till. Dessutom fanns det en tydlig forskningslucka, vilket då gjorde valet 
självklart. Vi hoppas därför att vår uppsats kommer att bidra till befintlig forskning.  
 
3.2 Vetenskaplig ansats 
 
Inom vetenskapen finns det framförallt två huvudinriktningar, positivism och hermeneutik. 
Positivismen handlar om att ta bort allt man redan tror sig veta men som man inte har belägg 
för. Detta kallas för absolut kunskap. Positivismen innebär att kritiskt undersöka och stödja 
sig på fakta som anses trovärdig. Den trovärdiga faktan analyseras sedan för att kunna dra 
slutsatser (Thurén, 2007).  
 
Hermeneutiken handlar istället om att skapa förståelse. För att göra detta måste man först 
förstå helheten för att sedan kunna förstå de olika delarna (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
2014). Denna studie är uppbyggd med ett hermeneutikens tankesätt då syftet är att skapa en 
förståelse för hur det personliga varumärket påverkar ledarskapet för ledare inom 
banksektorn.  
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Det finns tre olika vetenskapliga ansatser och de benämns som deduktion, induktion och 
abduktion. Deduktion är en slutledning där ett antal premisser ställs upp som man förutsätter 
är sanna och sedan drar en logisk slutsats av dessa. Man drar alltså slutsatser ur teorin. 
Induktion innebär istället att dra slutsatser baserade på tidigare observationer av verkligheten. 
Abduktion har kommit till för att undvika begränsningarna som valet mellan induktion och 
deduktion kan leda till. Den abduktiva ansatsen syftar till att empirin ständigt artar sig och 
författaren har under hela processens gång möjlighet att göra ändringar i teorin (Bryman & 
Bell, 2015). 
    
I vår studie har vi använt oss av en abduktiv ansats där vi från början utgick från teori vidare 
till empiri. Detta har vi gjort genom att först läsa relevant litteratur och vetenskapliga artiklar 
för att sedan kunna göra en jämförelse med hur det stämmer överens med verkligheten. Detta 
kändes mest lämpligt då vi ville undersöka noga vad som redan fanns skrivet om ämnet för 
att bli mer pålästa, hitta forskningslucka och få ut mer av intervjuerna. Konsekvensen av att 
inleda med en deduktiv ansats kan vara att relevant teori förbises, då vi endast hade undersökt 
vad vi ansåg var relevant vid den tidpunkten. Detta har vi försökt undgå genom att använda 
den abduktiva ansatsen som gett oss möjlighet att under processens gång utveckla teorin efter 
empirin.   
     
3.3 Vetenskaplig metod 
 
Då syftet i studien grundar sig i att skapa en bättre förståelse för hur det personliga 
varumärket påverkar ledarskapet inom banksektorn valde vi en kvalitativ vetenskaplig metod. 
Till skillnad från en kvantitativ vetenskaplig metod som resulterar i numeriska uppgifter, ger 
en kvalitativ metod en djupare och mer detaljerad förståelse (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
2014). Johannessen och Tufte (2003) beskriver även den kvalitativa metoden som väsentlig i 
ämnen där det inte finns mycket tidigare forskning.  
 
Vi valde en kvalitativ metod för att få ett mer ingående och djupare perspektiv på ämnet. 
Dessutom passar en kvalitativ metod bättre då detta är ett relativt outforskat ämne inom 
banksektorn. 
 
3.4 Datainsamling 
 
Samtlig primärdata har samlats in via personliga intervjuer. Från två olika bankkontor 
intervjuade vi en ledare och tre medarbetare. Det ledde till sammanlagt åtta intervjuer. Då 
studien är kvalitativ har datainsamlingen koncentrerats till en mer djupgående information 
från respondenter som är relevanta till studiens frågeställning (Bryman & Bell, 2015).  
 
Anledningen till att primärdata har samlats in via personliga intervjuer är för att det 
underlättar arbetet med att kontrollera de ställda frågorna och besvara de följdfrågor som kan 
uppkomma. Ett personligt möte ger en bättre helhetsbild och mer förståelse för komplexa 
frågor då det är en mer djup och detaljerad intervjumetod (Björklund & Paulsson, 2008).   
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Citat från källor som är skrivna på svenska eller engelska bör inte översättas då det förväntas 
att läsaren skall behärska det aktuella språket. Det bör även undvikas då de översatta orden 
kan få en annan innebörd, än den som avses i originalkällan (APA, 2017). Därför har vi också 
valt att följa dessa rekommendationer i samtliga referenser.     
     
Övriga källor består av litteratur och vetenskapliga artiklar inom ämnet. De vetenskapliga 
artiklar som använts har vi hittat via databaserna Diva, Emerald, Google Scholar och Web of 
science. Litteraturen har vi hittat via Halmstads stadsbibliotek och Halmstads 
högskolebibliotek. Sökorden vi har använt oss av är personligt varumärke, ledarskap, 
ledarskap bank, personligt varumärke bank, personal branding leadership och personal 
branding bank. 
 
3.5 Urval 
 
Vår första tanke var att jämföra de fyra stora bankerna i Sverige, men vi fick sedan avgränsa 
studien till två olika banker av tids- och kostnadsrelaterade skäl. Vi fick möjlighet att 
undersöka ämnet inom huvudgrupperna universalbank och sparbank. Då studien syftar till att 
undersöka det personliga varumärkets påverkan på ledarskapet, lades ingen fokus på urvalets 
storlek, omsättning eller verksamhetsområde. Det väsentliga var att det fanns ett ledarskap 
bestående av en ledare och medarbetare.  
 
Vid valet av respondenter har vi använt oss av ändamålsenligt urval som innebär att studiens 
frågeställning fungerar som en riktlinje för vem eller vilken grupp av människor som är 
relevanta som respondenter för studien. Detta är ett grundläggande tillvägagångssätt inom 
kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2015).  
 
Ett ändamålsenligt urval (purposive sampling) är ett icke-sannolikhets relaterat urval som är 
vanligt i kvalitativa undersökningar. Målet med ändamålsenliga urval är att respondenterna är 
handplockade på ett strategiskt vis utifrån de egenskaper som söks för studien. Urvalet av 
respondenter gjordes därför utifrån vår frågeställning: Hur påverkar det personliga 
varumärket ledarskapet inom banksektorn? Tidigare forskning menar att de roller som 
innehar inflytande hos andra divisioner inom en organisation, är också de roller som främst 
bör ha ett personligt varumärke. Där till följd är det roller såsom verkställande direktör eller 
personalansvarig som i högsta mån bör med medvetenhet inneha personligt varumärke 
(Bendisch et al., 2007; McLaughlin & Mott, 2010). Med det som grund började vi att söka 
efter ledare med ledarskap som huvudsaklig uppgift och kontaktade två bankkontor. Från 
början var tanken att vi skulle intervjua fler ledare än medarbetare men efter att ha samtalat 
med handledare och övriga studenter vid ett seminarium kom vi fram till att intervjuer med 
två ledare och sex medarbetare skulle ge ett bättre resultat för studien. Anledningen till detta 
var att personligt varumärke handlar om den subjektiva uppfattningen och därför ska främst 
medarbetarna vara i fokus (Montoya & Vandehey, 2003). Detta får stöd även från O´Brien, 
(2005) som menar att det är omgivningen som är mest intressant att ta hänsyn till, då det är 
deras uppfattning som utgör det personliga varumärket.   
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En reflektion kring urvalet kan vara huruvida respondenterna var optimala för att nå insikt i 
ämnet. Då studien ställer frågor kring medarbetarnas uppfattning om ledaren fanns det en risk 
att medarbetarna inte presenterade en helt objektiv bild för att försköna den egna 
verksamheten och relationen till ledaren. Dessutom fanns det respondenter som inte var 
bekanta med ämnet sedan innan vilket kan påverka djupet i svaren negativt. Vi valde att ta 
denna risk för att svaren inte skulle ha diskuterats i förväg med någon utomstående och 
därmed påverkats av omgivningen.   
 
3.6 Intervjumetod  
    
Vi valde att använda oss av en semi-strukturerad metod som innebär att det finns en 
frågeguide tillgänglig men att vi var anpassningsbara utefter situationen. Syftet med detta var 
att följdfrågor skulle kunna ställas för att undvika otydligheter, men också för att öka 
förståelsen av respondentens svar. Den semi-strukturerade intervjumetoden ger en ökad 
flexibilitet, då den tillåter anpassning under intervjuns gång (Bryman & Bell, 2015). 
 
För att utforma en relevant intervjuguide har vi använt oss av följande teoretisk referensram: 
Att fråga - om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter (Wärneryd, 
1993). Vi valde att inte skicka ut frågorna i förväg för att säkerställa att samtliga 
respondenterna har lika förutsättningar. Vi är dock medvetna om att detta kan medföra att 
svaren inte blir fullt lika genomtänkta, men å andra sidan vet vi att det kommer direkt från 
personen och svaret inte har diskuterats i förväg med någon utomstående.   
 
Trost (2010) menar att ett bra sätt för att få respondenterna att känna sig bekväma, är att 
inleda en intervju med en eller flera frågor som ger respondenterna en möjlighet att tala fritt. 
Vi valde därför att inleda intervjun med “uppvärmningsfrågor” kring ämnet för att uppnå 
detta. Det första frågeområdet syftade till att få en uppfattning om respondenternas kännedom 
kring det personliga varumärket. Inför nästkommande frågeområde fick respondenterna 
bekanta sig med definitionen för att säkerhetsställa att intervjun gjordes med största möjliga 
validitet (se bilaga I & II). Frågor kring de fyra första perspektiven inom Kapferers modell - 
Brand Identity Prism (2008), ställdes till både medarbetare och ledare. Perspektivet reflektion 
handlar om varumärkesinnehavarens tankar och frågor kring detta område ställdes därför 
endast till ledarna. Nästkommande perspektiv självbild handlar om mottagarnas interna 
tankar och frågor kring detta perspektiv ställdes därför endast till medarbetarna. 
 
3.7 Operationalisering 
 
Vid skapandet av våra intervjuguider har vi arbetat fram frågor inom åtta olika områden. De 
två första områdena, uppvärmningsfrågor och inledande kunskapsfrågor. Nästkommande sex 
frågeområden byggde på vår analysmodell och utgjorde vår metod för analysen (se bilaga 
III). Svaren utgjorde empirin av studien som sedan jämfördes med teorin, i analyskapitlet. 
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3.8 Genomförande 
 
Vi valde att utgå ifrån en teori av Kapferer, Brand Identity Prism (2008), som syftar till att ge 
ökad förståelse och kontroll på när det personliga varumärket påverkas, vilket i sin tur kan 
bidra till ett förbättrat ledarskap (Kapferer, 2008). Teorin innehåller sex olika perspektiv som 
alla är viktiga för förståelse och kontroll av det personliga varumärket (Kapferer, 2008). Vi 
valde denna teori då den är högst väsentlig och applicerbar för att kunna analysera vårt 
material och därmed besvara vår problemfrågeställning, samtidigt som den gav studien en 
genomgående röd tråd.  
 
När vi hittade och bearbetade relevant litteratur, var nästa steg att göra intervjufrågorna. 
Intervjufrågorna utarbetades från tidigare presenterad teori i studien, detta för att kunna ha en 
analys mellan teori och empiri i studien. Därmed har vi säkerhetsställt att svaren ligger inom 
ramen för den avsedda undersökningen. Vi valde att utgå från en semi-konstruerad 
intervjuguide för att utarbeta förståeliga samt ej ledande frågor. Intervjun inleddes med 
uppvärmningsfrågor för att få respondenterna att känna sig bekväma. För att få en bra 
struktur på intervjun valde vi även att dela in frågorna efter de olika perspektiv som 
teorimodellen är baserad på, utan att för den delen få intervjun att kännas uppstyrd. 
Intervjuerna gjordes sedan för att undersöka hur teorin stämmer överens med verkligheten. 
Intervjuerna gjordes på två verksamma ledare inom banksektorn samt sex medarbetare på 
vardera arbetsplats.  
 
Urvalet av respondenterna gjordes ändamålsenligt genom att vi kontaktade företagen och 
respondenterna och frågade om de kunde tänka sig att ställa upp i vår studie. Vår första 
kontakt med respondenterna var genom personlig kontakt där vi presenterade oss själva och 
vad studien handlar om. Detta gjordes genom slumpmässiga samt ”först-till-kvarn” urval. Vid 
positiv respons bokade vi in ett möte då den faktiska intervjun skulle göras. När teorin och 
empirin färdigställdes analyserades detta för att kontrollera om hur teorin överensstämde med 
empirin. 
  
3.9 Reliabilitet & Validitet  
 
Reliabilitet är ett mått på trovärdighet och i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger 
samma resultat under olika tillfällen, men vid samma val av metod (Bryman & Bell 2015). 
Studiens kvalité bedöms genom reliabilitet. Därför valde vi enkla och tydliga frågor för 
respondenterna att besvara. 
         
För att uppnå en hög reliabilitet har vi låtit vår handledare samt andra studenter ta del av 
materialet och kommenterat innehållet under studiens gång. För att öka trovärdigheten av 
empirin valde vi att spela in och dokumentera intervjuerna för att kunna lyssna i efterhand, 
transkribera och därmed eliminera eventuella missuppfattningar.   
 
Validitet handlar om att studien faktiskt undersöker det man avser att undersöka (Bryman & 
Bell, 2010). En reflektion angående val av analysmodell var att vi inte hann testa modellens 
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validitet. Den visar att alla perspektiv påverkar det personliga varumärket men inte om något 
utöver perspektiven påverkar. Dessutom tar inte modellen hänsyn till om något perspektiv 
påverkar mer eller mindre.  
 
För att uppnå högsta möjliga validitet valde vi att utföra samtliga intervjuer muntligt då 
Gillham & Lyon (2008) menar att individer har lättare att uttrycka sig i tal än i skrift. Vi har 
också säkerställt detta genom att utföra samtliga intervjuer i en miljö som respondenterna är 
bekanta med, inlett intervjun med uppvärmningsfrågor samt valt att låta både företag och 
personer vara anonyma. Denna trygghet leder därmed till en hög validitet i det empiriska 
kapitlet (Svenning, 2003; Trost, 2010; Wärneryd, 1993).   
 
3.10 Etik 
    
Jacobsen (2002) menar att det finns tre huvudregler att ta hänsyn till i en undersökning. Det 
första är informerat samtycke som innebär att respondenten ska informeras innan intervjun 
om att det är frivilligt att vara med och att möjligheten finns att vara anonym. 
Respondenterna ska också informeras om syftet och vilken funktion intervjun har i studien 
(ibid.). Vi var noga med detta och berättade för samtliga respondenter att det var helt frivilligt 
att medverka samtidigt som vi informerade respondenterna att de förblir anonyma.  
 
Den som utför en intervju måste också tänka på hur insamlad information behandlas 
(Jacobsen, 2002). Vi var mycket väl medvetna om riskerna med läckage av den information 
respondenterna gav oss. Med det i åtanke såg vi till att i största möjliga mån hålla 
dokumenten för oss själva och att de förblev anonyma. Allt för att ingen tredje part skulle ta 
del av sådan information som kan vara känslig eller privat. 
      
Den insamlade informationen ska i största mån återges på ett korrekt sätt. Informationen får 
inte vara vinklad och ska stämma överens med respondentens verkliga svar (Jacobsen, 2002). 
Vi tog hänsyn till detta genom att transkribera intervjuerna och bad samtliga respondenter att 
läsa igenom, påpeka eventuella ändringar samt slutligen godkänna dessa transkriberingar. 
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4. Empiri 
 
 I följande kapitel presenteras det empiriska resultatet av vår studie. Först kommer en 
kortare presentation av de utvalda företagen och respondenterna. All empiri har samlats in 
genom personlig kommunikation och svaren vi redogör för är respondenternas egna utsagor. 
För att skapa en tydlighet använder vi oss av citat och delar upp svaren mellan ledare och 
medarbetare. Vidare presenteras respondenternas svar på vår frågeguide som vi arbetat 
fram utifrån Kapferers modell - Brand Identity Prism (2008).  
 
4.1 Presentation av företagen 
 
Då vår högsta prioritet är att skydda våra respondenter väljer vi även att vara återhållsamma 
gällande presentationen av företagen. Företagen består av två totalt oberoende bankkontor i 
Sverige. Som tidigare nämnts är de utvalda helt utan krav på storlek, omsättning eller 
verksamhetsområde. 
 
4.2 Presentation av respondenter 
 
Eftersom respondenterna och deras organisationer ska förbli anonyma har vi valt att utgå från 
anonymitetskraven som skyddar dem. Vi kommer varken benämna respondenterna med 
namn, kön eller arbetsområde, men alla respondenter har en relation till varandra som är 
väsentlig för undersökningen. Nedan följer en översikt av respondenterna för att förtydliga 
deras relation. Ledare och medarbetare inom Bankkontor 1 har en direkt relation då de 
arbetar inom samma arbetsgrupp på Bankkontor 1. Ledare och medarbetare inom Bankkontor 
2 har också direkt relation då de arbetar inom samma arbetsgrupp på Bankkontor 2. Ledarna 
för respektive bankkontor är medarbetarnas närmsta ledare på arbetsplatsen. Ledare benämns 
L1 och L2 medan medarbetare benämns M1-M6. Intervjuerna på bankkontor 1 skedde den 21 
mars 2017 medan intervjuerna på bankkontor 2 skedde den 22 mars 2017. 

 
Figur III. Översikt av respondenter. 
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4.3 Uppfattning av personligt varumärke 
 
Ledare 
 
L1 förknippar personligt varumärke med kända namn som går på röda mattan. L1 har inte 
tidigare tänkt på sitt egna personliga varumärke men ser bara positivt på individer som aktivt 
jobbar med sina personliga varumärken.  
 
L2 tror att det är väldigt viktigt att vara medveten om hur man uppfattas som ledare och 
menar att det finns föreställningar om hur man ska vara som ledare. L2 anser att man kan 
vara på många olika sätt i ledarskapet, så länge det finns en stark självinsikt.  
 
“Om du inte förstår hur du uppfattas, så blir det väldigt svårt med kommunikationen” (L2, 
personlig kommunikation, 22 mars 2017). 
 
Som ledare kan man inte kommunicera på ett visst sätt och sedan agera på ett annat sätt. Det 
anses inte trovärdigt i längden, menar L2. 
 
Medarbetare 
 
M2, M3 och M5 har ingen tidigare uppfattning om definitionen av ett personligt varumärke. 
M1 menar att det personliga varumärket är byggt på personligheten och är därför det som 
personligheten signalerar till omgivningen. M4 menar att det handlar om den personliga 
kopplingen, det som individen förknippas med medan M6 har ganska bra koll på teorin kring 
det personliga varumärket och menar att det handlar om uppfattningen av en individ.  
 
4.4 Uppfattning av personligt varumärke i ledarskapet 
 
Ledare 
 
Enligt L1 är det viktigt att det personliga varumärket är grundat i sig själv. Det är också 
viktigt med medvetenhet i ledarskapet för att inte gå in i en roll och tappa bort sig själv.  
 
“Jag måste få vara som jag är som människa, jag kan inte gå till mitt arbete och spela en 
yrkesroll hela dagen” (L1, personlig kommunikation, 21 mars 2017). 
 
L2 menar att uppfattningen om ens personliga varumärke i ledarskapet kan bero helt på 
medarbetarnas tidigare erfarenheter av andra ledare.  
 
“Kommer man efter en chef som är jävligt elak, så uppfattas man ju som väldigt snäll” (L2, 
personlig kommunikation, 22 mars 2017). 
 
Vidare tycker L2 att inom banksektorn måste ledaren förhålla sig till att medarbetare måste 
göra affärer själva. L2 tror inte på detaljstyrning och strävar därför efter att bli uppfattad som 
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en ledare som lämnar ifrån sig mycket ansvar. Nackdelen med detta är ledaren kan bli 
uppfattad som en avslappnad ledare som inte har koll på läget. Det råder mycket förutfattade 
meningar, säger L2. Lösningen på detta anser L2 vara att tänka på att vara mer formell i vissa 
sammanhang.    
 
Medarbetare 
 
Samtliga medarbetare menar att deras ledare är medvetna om sitt personliga varumärke i sitt 
sätt att leda. M2 menar även att det personliga varumärket uppfattas olika beroende på vilken 
relation man har till ledaren. Medarbetarnas uppfattning om ledaren kan skilja sig beroende 
på om ledaren har funnits i organisationen sedan tidigare, eller om det är någon som blir 
anställd, menar M2.  
 
“L2 styr inte dina arbetsuppgifter, utan det lägger L2 på individen. På så vis är ledarskapet 
tydligt. Man vet vilka förväntningar som finns på mig utan att L2 behöver säga det” (M6, 
personlig kommunikation, 22 mars 2017). 
 
M6 menar därför att L2 är mycket väl medveten om det personliga varumärket, annars hade 
inte ledarskapet varit pass tydligt.  
 
4.5 Kapferer - Brand Identity Prism (2008) 
 
Intervjufrågorna baseras på Kapferers modell - Brand Identity Prism (2008). Modellen ger en 
ökad förståelse om hur det personliga varumärket påverkas hos en individ. Vidare presenteras 
respondenternas svar från vår frågeguide.  
 
4.5.1 Yttre framtoning 
 
Ledare 
 
“Jag tycker inte att jag ska ha blå jeans på jobbet, har inget emot om medarbetare har det 
eller om någon annan har det, jag tänker inte på det, det är inte viktigt för mig. Det är 
helheten” (L1, personlig kommunikation, 21 mars 2017). 
 
L1 menar att val av yttre attribut grundar sig i personligheten och tillägger att helheten är det 
viktiga för uppfattningen. Enstaka plagg behöver därför inte påverka det personliga 
varumärket, menar L1.  
 
L2 menar att det finns en del att jobba på när det kommer till den yttre framtoningen. Ett 
exempel på detta är ordningen på skrivbordet. Det kan påverka uppfattningen både negativt 
och positivt och därför borde det vara en ambition att ha bättre ordning, tycker L2.  
Val av kläder påverkar uppfattningen av det personliga varumärket och L2 anser sig själv 
vara “lagom klädd”. L2 menar att de flesta andra bankchefer oftast bär kavaj men väljer själv 
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en mer avslappnad stil. Det är även något L2 tänker på i val av bilmärke, allt för att sända ut 
rätt signal till sin omgivning.  
 
“Skulle jag komma första veckan i sportbil, då hamnar man liksom i ett fack.” (L2, personlig 
kommunikation, 22 mars 2017). 
  
Vidare menar L2 att detta gäller all yttre framtoning och tillägger att det är extra viktigt att 
tänka på när man som ledare är ny på en arbetsplats. Då är de första signalerna ledaren sänder 
ut avgörande för uppbyggnaden av personliga varumärket, menar L2. 
 
Medarbetare 
 
M1 och M2 menar att det är viktigt att ha rent och snyggt runt omkring sig som ledare, då det 
signalerar en tydlighet av ordning och reda. M2 tillägger även att specifika klädval för en 
ledare inte är något som påverkar det personliga varumärket. 
 
“L1 har alltid kavaj och aldrig jeans på jobbet, aldrig sneakers och det tycker jag att alla 
chefer här har den pondusen att man har kostym och rätt skor. Det visar ändå att man skiljer 
sig lite från mängden kan man säga” (M3, personlig kommunikation, 21 mars 2017). 
 
Som ovan tycker M3 att yttre attribut är väldigt viktigt för det personliga varumärket och tror 
att L1 tänker mycket på det när det kommer till klädval.         
    
M4 menar att ledare inom banksektorn ofta förknippas med en strikt välklädd klädsel men att 
det är något som har börjat avta med tiden. Som ett exempel tror M4 att L2 medvetet 
anpassar den yttre framtoningen genom att sällan bära kostym samt genom att välja att köra 
en bil som inte sticker ut ur mängden. L2 anpassar sin klädsel till situation och sammanhang, 
vilket ökar förtroendet till sina medarbetare, menar M4.  
 
När det kommer till ordning och reda anser M4 att man inte ska döma någon som 
oansvarsfull för att det ligger lite papper på skrivbordet.   
 
M5 menar att ordning på skrivbordet inte behöver betyda att man har ordning i övrigt och 
tillägger att oordning kan få varningsklockor att ringa samt att fullständigt kaos på 
skrivbordet kan leda till ökat ifrågasättande av ledarskapet. Enligt M6 är yttre attribut inte 
viktigt för det personliga varumärket men det finns förståelse för att andra individer tänker på 
det.  
 
4.5.2 Personlighet 
 
Ledare 
 
L1 anser sig inte kunna spela en yrkesroll utan beskriver sig själv som lika omtänksam och 
snäll privat, som i arbetet. Det är framförallt enkelheten och omtänksamheten som är det 
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viktiga för det personliga varumärket och det är därför det som bör signaleras till 
medarbetarna, menar L1.  
 

Jag tror att du kan iklä dig en roll, men jag tror det finns en tidsgräns på hur länge du 
orkar det, att köra så. Jag tror det är mycket mer slitsamt. Man kanske då hamnar i 
det här som är utbrändhet eller annan åkomma, för att man orkar inte längre. 
(L2, personlig kommunikation, 22 mars 2017). 

 
L2 anser sig själv vara snäll, affärsmannamässig och bra på att utveckla medarbetare. Dock 
menar L2 att arbetssituationer ibland tvingar en att jobba bortom sina personliga egenskaper 
och utanför trygghetszonen. Vidare menar L2 att det finns risker med att göra saker man inte 
trivs med och som inte riktigt stämmer överens med personligheten. Det kan leda till att 
ledarens personliga varumärke byggs upp av personlighetsdragen utanför trygghetszonen och 
det personliga varumärket blir då inte uppfattat på önskat vis.  
 
Medarbetare 
 
M1, M2 och M3 har delad uppfattning av L1:s personlighet i ledarskapet. De menar att L1:s 
personlighet har ett personligt varumärke byggt på att vara omtänksam, snäll och ödmjuk. M1 
tycker att L1:s personlighet känns äkta och tror att L1:s personlighet är densamma i 
privatlivet som i arbetslivet. Rollen som ledare kan tvingas befästa vissa saker på grund av 
själva yrkesbefattningen, men det är inget som påverkar det personliga varumärket om 
medarbetaren känner ledaren tillräckligt bra, menar M2.  
 
“L2 vill lyfta fram att det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel” (M4, personlig 
kommunikation, 22 mars 2017).  
 
M4 tycker att det är bra med tydliga riktlinjer och frihet under ansvar. Det kan finnas 
situationer där det är svårt att skilja på vilka val som är grundat av personligheten eller vilka 
val som sker på grund av befattningen. Ett beslut eller ett handlande kan vara något som 
ledaren är tvungen att göra, men som kanske inte samvarierar med sin personliga aspekt, 
menar M4.  
 
Samtliga av L2:s medarbetare menar att personligheten är förtroendeingivande och det 
uppskattas att ledaren lämnar över mycket ansvar. M5 och M6 menar att det är viktigt för 
ledare att följa sin personlighet både hemma och på jobbet. De tror att det kan finnas sidor 
som inte visas i ledarrollen och menar att det är svårt för en medarbetare att ta reda på hur det 
skiljer sig om man inte lär känna ledaren i privatlivet. M6 menar att personligheten kan stärka 
det personliga varumärket och skapa en tydlighet som gör att medarbetare vet vilka krav som 
ställs utan att man behöver fråga ledaren. 
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4.5.3 Relation 
 
Ledare 
 
“Om chefen är öppen, så blir resten av organisationen mer öppen än vad den hade varit om 
chefen inte varit öppen.” (L2, personlig kommunikation, 22 mars 2017).  
 
L2 anser också att det kan föreligga risker med att vara för öppen som ledare, då medarbetare 
kan missbruka det förtroendet. Förtroendet är det allra viktigaste i ett relationsbygge och det 
skapas genom att stötta och hjälpa medarbetare, menar L2. 
 
Relationer kan skilja sig mycket mellan medarbetare och ledare och därför kan det personliga 
varumärket uppfattas olika, anser L1. Om ledaren arbetat inom organisationen tidigare kan 
det föreligga en stark personlig relation, jämfört med om ledaren blir externt rekryterad. 
Vidare menar L1 att det viktigaste i ett relationsbygge är ärlighet och respekt.  
 
Medarbetare 
 
M3 menar att rättvisa är allra viktigast vid relationsbygge. Händer inget allvarligt tycker M3 
att det bara är positivt om privatlivet lämnas utanför relationen mellan medarbetare och 
ledare och beskriver sin relation till L1 som “lagom djup”. För M2 är just relationen en viktig 
funktion i det personliga varumärket då den skapar ett förtroende till ledaren. 
 
M4, M5 och M6 anser att en relation ska vara byggd på tillit. De alla tre menar att relationen 
till sin ledare är på ett affärsmässig plan där privatlivet lämnas utanför, något som alla ser 
positivt på. Alltför personliga relationer mellan ledare och medarbetare kan påverka det 
personliga varumärket negativt då det utger sig för att vara mindre seriöst, menar M6.  
 
4.5.4 Kultur 
 
Ledare 
 

“När verkligheten tar ikapp känner man sig besegrad och göra det bästa av det. Lite 
konflikt med värderingarna i ett sådant läge ja, jag skulle önska att jag kunde göra 
någonting mer. Jag gör gott nog men kanske skulle kunna göra lite till”  
(L1, personlig kommunikation, 21 mars 2017). 

 
L1:s värderingar är framförallt öppenhet och omtänksamhet och önskar att hela koncernen 
var mer värderingsstyrd. L1 menar att värderingar fyller en viktig roll i motgångar där det är 
viktigt att ha något gemensamt att vända sig till. För L1 är det viktiga inte att banken ska  
tjäna pengar, det viktiga är att hjälpa människor och samhället.  
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Det finns tillfällen då L1 har åsidosatt sina värderingar för att försöka göra för många 
individer nöjda på samma gång och menar att det finns en risk att den individen som inte får 
sin röst hörd ändrar uppfattningen om det personliga varumärket. 
 
För L2 är affärsmannaskapet det viktigaste för kulturen inom det personliga varumärket, men 
för att nå dit krävs det att mycket stämmer runt omkring. Trots det menar L2 att 
omtänksamheten kring sina kunder är oerhört viktigt för att behålla kundnöjdheten, då det 
sker mycket förändringar inom banksektorn. L2 anser att det är viktigt att det finns utrymme 
till de egna värderingarna i ledarskapet och försöker vara konsekvent med sina värderingar, 
men menar att det inte alltid går i rollen som ledare.  
 
Medarbetare  
 
M1, M2 och M3 menar att L1:s värderingar är öppenhet och omtänksamhet. De är överens 
om att ledaren inte alltid kan följa sina värderingar och M1 menar att det är svårt att vara 
konsekvent i dessa värderingar när ledaren ska ta ett beslut som ska få alla nöjda.  
 
M3 menar att det händer att L1 åsidosätter sina värderingar i ledarskapet men att det inte 
behöver påverka det personliga varumärket om medarbetarna vet varför beslutet tas. 
 
M4 skulle vilja beskriva sin ledares ambition som att leda banken för sina kunder och 
samhället. L2 försöker vara aktiv i näringslivet och har en förmåga att inge förtroende och 
förmedla en känsla som är trovärdig och ärlig, menar M4. 
 
Enligt M5 är L2 en ledare som har tydliga värderingar i sitt personliga varumärke och bryr 
sig om sin personal och sätter det före allt annat. M5 menar vidare att detta leder till en 
fungerande personal som trivs på arbetsplatsen och genererar goda resultat. Den goda 
stämningen tack vare tydliga värderingar kan också spegla utåt mot kunder och intressenter, 
menar M5.  
 
M5 samt M6 poängterar att det finns situationer då det inte är lätt att handla konsekvent som 
ledare, vilket såklart bidrar till att uppfattningen om ledaren blir mindre trovärdig. För att 
kulturen ska behållas till det bättre, bör ledaren sträva efter att vara konsekvent och tydlig i 
sitt handlande, menar M6. 
 
4.5.5 Reflektion 
 
Ledare 
  
L2 väljer att belysa en av sina starka sidor som just reflektion. Om det står mellan ledarskapet 
eller en arbetsuppgift, är det alltid ledarskapet som kommer i första hand, menar L2. Däremot 
stämmer L2 aldrig av med sina medarbetare eller ber om feedback och menar att det är svårt 
att få ärlig och uppriktigt feedback, samt att det kan skilja sig helt beroende på vilken typ av 
grupp man har att jobba med. Hypotetiskt skulle det kunna finnas någon medarbetare som 
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motarbetar ledaren och är då den personen väldigt inflytelserik i gruppen, kan det påverka 
resultatet av ens feedback, som då blir helt missvisande, menar L2. 
 
L1 däremot ber ofta om feedback för att kunna förbättra och utveckla sitt ledarskap. Det gör 
L1 genom att vara lyssna på sina medarbetare samt att hålla dialoger med dem. Det är viktiga 
faktorer för att kunna upptäcka eventuella brister eller missförstånd i kommunikationen, som 
då blir lättare att lösa, menar L1. 
 
4.5.6 Självbild 
 
Medarbetare 
 
Ledaren behöver inte ha samma eller liknande personliga värderingar som medarbetarna, men 
det är viktigt att jobba mot samma mål, menar M1 och förtydligar att en ledare är i en helt 
annan sits än medarbetarna, vilket man måste ha överseende med. Det är svårt att hålla sig till 
samma värderingar då, menar M1. Enligt M1 finns det många olika typer av personliga 
varumärken bland ledare inom banksektorn.  
 
M2 menar däremot att det är viktigt att ha delade värderingar med sin ledare, det är något alla 
medarbetare och ledare bör ha. Dock är det svårt att vara konsekvent i sina värderingar som 
ledare menar M2. 
 
M3 instämmer med M2 och menar att det är viktigt att medarbetare och ledare har liknande 
värderingar för att inte skapa konflikter. Det kan uppstå situationer då en ledare måste 
åsidosätta sina värderingar, men om medarbetaren blir upplyst om varför det är på ett visst 
sätt, behöver det inte påverka det personliga varumärket något negativt. Varje kund och varje 
medarbetare är unik och medarbetare måste ta hänsyn till att ledaren inte alltid kan behandla 
alla likadant, menar M3. 
 
Även M4 tycker att det är viktigt att ha samma värdegrund som sin ledare, men att det 
samtidigt kan finnas nyanser eller skillnader. Har man samma värderingar ifrågasätts sällan 
en handling. Däremot, om det skiljer det sig mellan en ledare och medarbetare i värderingar, 
ger det utrymme till diskussioner om rätt värdegrund föreligger. 
 
M5 tycker inte att medarbetare alltid behöver ha samma värderingar som sin ledare. Man bör 
däremot ha samma målsättning som ledaren, men att vägen till målet kan vara olika beroende 
på vilka värderingar man har, menar M5. Lyckas ledaren få hela sin personal att jobba mot 
samma mål, är det väldigt positivt då det minskar risken för konflikter eller missförstånd, 
menar M5. Att vara tydlig, informera och förklara noga i sitt ledarskap är därför väldigt 
väsentligt för M5. 
 
Det inte viktigt att ha samma värderingar som sin ledare, däremot kan det vara smidigt och 
mer lättjobbat om man har det, menar M6. Bara för att medarbetare och ledare inte har 
samma åsikt, kan man fortfarande acceptera ett beslut om man förstår syftet av en handling. 
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Därför är det viktigt att vara tydlig och förklarande i sina beslut för att inte tappa förtroende, 
menar M6.  
 
Summering 
 
Det mest betydelsefulla från empirin är att det personliga varumärket för ledare inom 
banksektorn påverkas av samtliga sex perspektiv inom Kapferers modell - Brand Identity 
Prism (2008). På grund av yrkesbefattningen kommer ledare att behöva göra handlingar som 
strider mot sina värderingar eller personligheten och därmed bli uppfattad utefter det. 
Empirin har dock visat att detta kan frångås genom att ledaren är ärlig och tydlig mot sina 
medarbetare samt förklarar varför handlingen görs.  
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5. Analys 
 
I följande kapitel kommer studiens datainsamling att analyseras och diskuteras. Fokus ligger 
på att besvara studiens syfte och frågeställning samt jämföra likheter och påvisa skillnader. 
För att uppnå det kommer resultaten från intervjuerna att sammankopplas med den 
teoretiska referensramen och presenteras i enlighet med Kapferers modell - Brand Identity 
Prism (2008).  
 
5.1 Uppfattning av personligt varumärke  
 
Hälften av medarbetarna hade ingen tidigare uppfattning om det personliga varumärket. Att 
ett personligt varumärke från början var menat att användas endast av affärsledare och 
politiska ledare kan ligga till grund för det, samt att det var endast 20 år sedan begreppet 
personal branding myntades av Tom Peters (Lair, Sullivan & Cheney, 2005; Ulrich & 
Smallwood, 2008; Shepherd, 2005). 
 
M4 däremot menar att det handlar om den personliga kopplingen, alltså det som individen 
förknippas med, vilket kan liknas med att det handlar om uppfattningen av en individ, precis 
som M6 poängterade. Utifrån respondenternas svar ser vi likheter till hur Werner Runebjörk 
(2006) beskriver det personliga varumärket. Werner Runebjörk (2006) menar att det är de 
löften och värden som associeras med en individ. Vidare menar Werner Runebjörk (2006) att 
hur man kommunicerar och presenterar sig själv, bygger upp det personliga varumärket. 
Även Montoya (2002) beskriver det som att det handlar om uppfattningen av en individ. 
Syftet med det personliga varumärket är att lyckas ta kontroll över de variabler som påverkar 
hur andra människor uppfattar individen (ibid.).  
 
L1 förknippar personligt varumärke med kändisar och deras namn, medan L2 har en 
uppfattning om att det finns föreställningar om hur en ledare ska vara och menar att ledare 
bör vara medvetna om hur man uppfattas.  
 
“Om du inte förstår hur du uppfattas, blir det väldigt svårt med kommunikationen” (L2, 
personlig kommunikation, 22 mars 2017). 
 
Både Lam (2003) och Davidhizar (2007) har en liknande syn och menar att 
kommunikationsprocessen underlättas via ett starkt personligt varumärke.  
 
5.2 Uppfattning av personligt varumärke i ledarskapet 
 
Samtliga medarbetare menar att deras ledare är medvetna om sitt personliga varumärke i sitt 
sätt att leda och enligt Werner Runebjörk (2006) samt Lair et al. (2005) är ett medvetet 
personligt varumärke också ett starkare.  
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“L2 styr inte dina arbetsuppgifter, utan det lägger L2 på individen. På så vis är ledarskapet 
tydligt. Man vet vilka förväntningar som finns på mig utan att L2 behöver säga det” (M6, 
personlig kommunikation, 22 mars 2017). 
 
I likhet med ovanstående citat anser Lam (2003) att det förtroende som skapas genom att 
ledaren är trovärdig och konsekvent i sina handlingar, underlättar kommunikationen. 
 
Det är viktigt att det personliga varumärket är grundat i sig själv och att ledaren får vara sig 
själv i yrkesrollen, menar L1. Vidare anser L1 att det därför också är viktigt med 
medvetenhet kring “vem du är” för att inte tappa bort sig själv och spela en roll istället. I 
likhet med det empiriska underlaget menar Kapferer (2008) att ett av de sex perspektiven, 
personligheten, byggs upp av just egenskaper som framhävs av individen. Att man som 
ledare får vara sig själv är något som kan jämföras med hur McLaughlin & Mott (2010) 
tycker att en ledare visar vem den är. Det är av betydelse för det personliga varumärket i 
ledarskapet om ledaren kan visa vad den står för och vad den vill uppnå (ibid.). Peters (1997) 
menar dock att det krävs att ledaren agerar i trovärdighet för att lyckas, vilket 
överensstämmer med L1s empiriska svar.  
 
L2 anser att uppfattningen av personligt varumärke i ledarskapet kan bero på medarbetarnas 
tidigare erfarenheter av ledare. Vidare analyserar L2 och menar att ledare inom banksektorn 
måste förhålla sig till att medarbetare ska göra affärerna själva. Nackdelen med det är att man 
kan bli uppfattad på ett helt annat sätt än vad som är avsikten, då förhållningssättet inom 
banksektorn är just sådant, anser L2.  
 
Att det inom banksektorn föreligger värderingar och riktlinjer som ledare ska förhålla sig till 
är i enlighet med tidigare teoridel (Swedbank, 2017; Handelsbanken, 2017; SEB, 2017; 
Nordea, 2017). Friheten och självständigheten inom sektorn sätter höga krav på ledarskapet 
som behöver vara tydligt (Larsson & Lundholm, 2010). Då ledare ständigt har förväntningar 
och krav på sig samt att de kontrolleras och iakttas på grund av deras befattning, behöver 
ledare ha ett starkt personligt varumärke (McLaughlin & Mott, 2010).  
 
5.3 Yttre Framtoning 
 
L2 menar att det finns en del att jobba med när det kommer till den yttre framtoningen. Ett 
exempel på det är själva ordningen på skrivbordet. Det kan påverka uppfattningen negativt 
och positivt och därför borde det vara en ambition att ha god ordning just där, tycker L2. 
Även M1 och M2 menar att det är viktigt att ha rent och snyggt runt omkring sig som ledare, 
då det signalerar ordning och reda. Dock menar M5 att ordning på skrivbordet inte behöver 
betyda ordning och reda i övrigt. Respondenterna skiljer sig åt om just uppfattningen kring 
“ordning och reda”, men klart är att enligt Kapferer (2008) visar ordning på skrivbordet en 
yttre bild av ledarens personlighet för omgivningen. Det är just därför viktigt att den yttre bild 
som visas upp för omgivningen, är den bild ledaren vill förmedla eftersom det direkt påverkar 
det personliga varumärket (ibid.). M5 tillägger att oordning kan uppfattas som 
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varningssignaler för omgivningen och att fullständigt kaos på skrivbordet kan leda till att 
medarbetare börjar ifrågasätta ledarskapet mer.  
 
Val av kläder påverkar uppfattningen av det personliga varumärket, säger L2, och anser sig 
själv vara “lagom klädd”. Detta är något som inte delas av samtliga respondenter. L1 håller 
inte riktig med utan menar istället att yttre attribut grundar sig i personligheten och tillägger 
att helheten är det viktiga för uppfattningen. Enstaka plagg behöver därför inte påverka det 
personliga varumärket, menar L1. M2 håller med L1 och menar att specifika klädval för en 
ledare inte är något som påverkar det personliga varumärket.   
 
M3 däremot menar att bärandet av kavaj ger pondus och tycker att klädvalet är viktigt för det 
personliga varumärket, dessutom tror M3 att L1 är väl medveten om hur olika klädesplagg 
uppfattas. Även när det kommer till klädval menar Kapferer (2008) att det har en direkt 
påverkan på det personliga varumärket. Det är därför viktigt att även ens klädval stämmer 
överens med den bild ledaren vill förmedla till omgivningen (ibid.). Robild (2010) resonerar 
ock kring klädval och anser att val av de yttre attributen bör kännas bekväma för individen, 
men samtidigt också sända ut rätt signaler till omgivningen.  
 
L2 menar att bankchefer oftast bär kavaj men väljer själv en mer avslappnad stil. Att L2 
innehar en mer avslappnad stil får medhåll från M4 som menar att L2 anpassar sin klädsel till 
situation och sammanhang, vilket ökar förtroendet till sina medarbetare. Robild (2010) 
poängterar att yttre framtoning inte handlar om medfött utseende, utan att det istället handlar 
om att vara ren, fräsch och klädd efter situationen, precis som M4 nämnde. Vidare anser M4 
att ledare inom banksektorn ofta förknippas med en strikt välklädd klädsel men att det är 
något som börjat avta med tiden. Det är något som är i enlighet med det Larsson (2012) 
nämner, att det just föreligger riktlinjer om klädsel inom banksektorn, men att det med tiden 
blivit mer avslappnat. 
 
Även när det kommer till val av bil tänker L2 på vilka signaler som sänds till omgivningen. 
 
”Skulle jag komma första veckan i sportbil, då hamnar man liksom i ett fack.” (L2, personlig 
kommunikation, 22 mars 2017). 
 
Vidare menar L2 att detta gäller all yttre framtoning och tillägger att det är extra viktigt att 
tänka på när man är ny på en arbetsplats. Då är de första signalerna som sänds sänder ut 
avgörande för uppbyggnaden av personliga varumärket, menar L2. Detta får medhåll från 
O’Brien (2005) och Kapferer (2008) som menar att det första intrycket har en betydande roll 
då det kommer att utgöra grunden för det personliga varumärket. 
 
5.4 Personlighet 
 

Jag tror att du kan iklä dig en roll, men jag tror det finns en tidsgräns på hur länge du 
orkar det, att köra så. Jag tror det är mycket mer slitsamt. Man kanske då hamnar i 
det här som är utbrändhet eller annan åkomma, för att man orkar inte längre. 
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(L2, personlig kommunikation, 22 mars 2017). 
 
L2 anser sig själv vara snäll, affärsmannamässig och bra på att utveckla medarbetare. Dock 
menar L2 att arbetssituationer ibland tvingar en att jobba bortom sina personliga egenskaper 
och utanför trygghetszonen. Vidare menar L2 att det finns risker med att göra saker man inte 
trivs med och som inte riktigt stämmer överens med personligheten. Det kan leda till att 
ledarens personliga varumärke byggs upp av personlighetsdragen utanför trygghetszonen och 
det personliga varumärket blir då inte uppfattat på önskat vis. 
 
“Jag måste få vara som jag är som människa, jag kan inte gå till mitt arbete och spela en 
yrkesroll hela dagen” (L1, personlig kommunikation, 21 mars 2017). 
 
L1 är av liknande åsikt och menar att ledaren inte kan spela en roll i arbetet. L1 beskriver sig 
själv som lika omtänksam och snäll privat, som i arbetet. Det är framförallt enkelheten och 
omtänksamheten som är viktigt för det personliga varumärket och bör därför prioriteras, 
menar L1.   
 
M4 menar att det finns situationer där det är svårt att skilja på vilka val som är grundat av 
personligheten eller vilka val som sker på grund av befattningen. Ett beslut eller ett 
handlande kan vara något som ledaren är tvungen att göra, men som kanske inte samvarierar 
med sin personliga aspekt, menar M4. I likhet med det menar Sheperd (2005) att individer 
inte alltid kan hålla sig till sin personlighet och att det är vanligt att individer skapar sig olika 
roller utifrån den situation de hamnar i, både i privatlivet och i yrkeslivet. Riskerna med detta 
är att det kan uppstå konflikter eller problem för att skapa ett trovärdigt personligt varumärke 
(ibid.). Sandin & Frykman (2010) menar att ledaren i detta fall tappar förtroende. Montoya 
(2002) menar vidare att ledaren bör följa sin personlighet och inte iklä sig olika roller för att 
undvika att det personliga varumärket uppfattas utifrån en roll som inte följer personligheten. 
 
Rollen som ledare kan tvingas befästa vissa saker på grund av själva yrkesbefattningen, men 
det är inget som påverkar det personliga varumärket om medarbetaren känner ledaren 
tillräckligt bra och vet varför ledaren tar beslutet, menar M2. Detta får stöd från Montoya 
(2002) som menar att en av de viktigaste egenskaperna i en personlighet är ärlighet. Att lära 
känna sin ledare genom personligheten är något som enligt teorin är användbart för 
relationsbyggandet (Montoya & Vendehey, 2003). 
 
M5 och M6 tror att det kan finnas sidor som inte visas i ledarrollen och menar att det är svårt 
för en medarbetare att ta reda på hur det skiljer sig om man inte lär känna ledaren mer privat. 
Vidare menar M6 att personligheten kan stärka det personliga varumärket och skapa en 
tydlighet som gör att medarbetare vet vilka krav som ställs utan att medarbetaren behöver 
fråga ledaren.  
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5.5 Relation 
 
L1 anser att om en ledare tidigare arbetat inom organisationen kan det föreligga en starkare 
relation jämfört med en extern rekrytering. Därför kan det skilja sig i relationen mellan ledare 
och medarbetare, och kan vara en anledning till att det personliga varumärket uppfattas olika, 
menar L1. Detta får medhåll från M2 som menar att det personliga varumärket uppfattas 
olika beroende på hur relationen till ledaren ser ut sedan tidigare. Vidare menar M2 att 
uppfattningen om ledaren kan skilja sig beroende på om det är en ledare som kommer utanför 
organisationen eller om det är någon som tidigare funnits inom organisationen. Denna 
empiriska utsaga är i likhet med vad McNally & Speak (2003) menar, att det personliga 
varumärket bygger på tidigare interaktioner samt erfarenheter med samma person, och 
relationen kan därför bli starkare över tid.  
 
I relationen till medarbetare anser L2 att det kan föreligga risker med att vara för öppen som 
ledare. L2 menar då att medarbetare kan missbruka det förtroende som byggts upp. 
Förtroendet är det allra viktigaste i ett relationsbygge och det skapas genom att stötta och 
hjälpa medarbetare, menar L2. Detta får stöd från M2 som menar att relationen en viktig 
funktion i det personliga varumärket då den skapar ett förtroende till ledaren. M4, M5 och 
M6 håller med och anser att en relation ska vara byggd på tillit. Empirins resultat är i relation 
till teorin väldigt lik då Kapferer (2008) säger att samspelet mellan ledare och medarbetare 
bygger på hur ledaren agerar mot medarbetarna. Utifrån agerandet byggs en förväntan upp 
från medarbetarna som påverkar uppfattningen, d.v.s. ledarens personliga varumärke (ibid.). 
Genom relationer skapas ett löfte mellan ledare och medarbetare som är byggt på lojalitet och 
förtroende (Montoya & Vandehey, 2003). 
 
5.6 Kultur 
 
L2 anser att det är viktigt att det finns utrymme till ens egna värderingar i ledarskapet och för 
att nå dit krävs det att mycket stämmer runtomkring. Det är något som L2 ständigt strävar 
efter och försöker att alltid vara konsekvent i sitt handlande gentemot sina värderingar, men 
menar att det inte alltid går i rollen som ledare. Att det är svårt att upprätthålla i ledarskapet 
överensstämmer med vad M1, M2 och M3 menar med att ledaren i sin yrkesroll inte alltid 
kan följa sina värderingar. Kapferer (2008) betonar dock vikten av att värderingar ska styra 
beslut. 
 
Det finns tillfällen då L1 har åsidosatt sina värderingar för att försöka vara alla till mods. L1 
menar att det finns en risk att den individ som inte får sin röst hörd får en annan uppfattning 
om ledarens personliga varumärke på grund av det. M1 anser likartat och menar att det är 
svårt att vara konsekvent i sina värderingar när man ska ta ett beslut som ska få alla nöjda. 
Detta nämner även M5 och M6 men nämner också att det finns situationer då det inte är lätt 
att handla konsekvent som ledare, vilket såklart bidrar till att uppfattningen om ledaren blir 
mindre trovärdig. Om en ledare står för vissa värderingar men lever efter andra, finns det en 
risk att förtroendet minskar (Werner Runebjörk, 2006). Ledaren bör sträva efter att vara 
konsekvent och tydlig i sitt handlande för att kulturen ska behållas, menar M6. För att en 
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ledare sedan ska kunna kontrollera att kulturen följts bör värderingarna överensstämma med 
handlingarna som gjorts (Robild, 2010). 
 
Till skillnad från övriga respondenter menar M3 att om en ledare åsidosätter sina värderingar 
i ledarskapet behöver det inte påverka det personliga varumärket, om medarbetarna vet varför 
beslutet tas. Då handlandet är det som syns utåt och betraktas av andra, är det därför viktigt 
att handlandet stämmer överens med värderingarna (Kapferer, 2008). 
 
5.7 Reflektion 
 
För L2 är det viktigt att i ledarrollen inte kommunicera på ett visst sätt och sedan agera på ett 
annat, då det inte anses trovärdigt i längden. Montoya (2002) menar att ledarens egna 
värderingar måste samstämma med det personliga varumärkets värderingar för att det ska 
uppfattas som ett genuint och trovärdigt ledarskap. Det personliga varumärket genererar då 
ett inflytande och om ledaren inte lyckas upprätthålla denna genuinitet och trovärdighet, kan 
medarbetare uppfatta det personliga varumärket som manipulation (ibid.).  
 
L2 stämmer aldrig av med sina medarbetare eller ber om feedback och menar att det är svårt 
att få ärlig och uppriktigt feedback, samt att det kan skilja sig helt beroende på vilken typ av 
grupp man har att jobba med. Hypotetiskt skulle det kunna finnas någon medarbetare som 
motarbetar ledaren och är då den personen väldigt inflytelserik i gruppen, kan det påverka 
resultatet av ens feedback, som då blir helt missvisande, menar L2. Detta i enighet med teorin 
som tar upp risken med att ett personligt varumärke är skapat genom påtryckningar från 
omgivningen, istället för vad ledaren egentligen önskar. Detta kan leda till att det personliga 
varumärket förlorar sin faktiska identitet och därmed sitt budskap (Vallaster & de 
Chernatony, 2005). 
 
L1 däremot ber ofta om feedback för att kunna förbättra och utveckla sitt ledarskap. Det gör 
L1 genom att lyssna på sina medarbetare samt att hålla dialoger med dem. Det är viktiga 
faktorer för att kunna upptäcka eventuella brister eller missförstånd i kommunikationen, som 
då blir lättare att lösa, menar L1. Enligt Kapferer (2008) innebär ökad medvetenhet om 
uppfattningen att ledaren lättare kan reflektera över hur det personliga varumärket kan 
förbättras och stärkas. I denna process är det viktigt att ta hänsyn till hela omgivningen och 
inte begränsa sig inom organisationen (ibid.). Ökad medvetenhet leder till ett mer 
inflytelserikt och effektivt ledarskap (Lair et al., 2005). 
 
5.8 Självbild 
 
Ledaren behöver inte ha samma eller liknande personliga värderingar som sina medarbetare, 
men det är viktigt att man jobbar mot samma mål, menar M1 och förtydligar att en ledare är i 
en helt annan sits än medarbetarna, vilket medarbetare måste ha överseende med. Vidare 
menar M1 att det finns olika typer av personliga varumärken bland ledare inom banksektorn. 
M2 är inte av samma åsikt som M1 och menar att det är viktigt att ha delade värderingar med 
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sin ledare men påpekar samtidigt ännu en gång att det svårt att vara konsekvent i sina 
värderingar som ledare. 
 
M3 fokuserar mer på riskerna av att medarbetare och ledare inte har samma värderingar och 
menar att det kan skapa konflikter. Det kan uppstå situationer då en ledare måste åsidosätta 
sina värderingar. Om medarbetarna blir upplysta om varför det sker, behöver det inte påverka 
det personliga varumärket negativt, menar M3. Detta får medhåll från (Kapferer, 2008) som 
menar tydlighet i handlandet direkt påverkar det personliga varumärket. Vidare menar 
Kapferer (2008) att när handlandet speglar det medarbetare värderar, stärks relationen mellan 
ledare och medarbetare, dessutom skapas en gemenskap som stimulerar kommunikationen 
dem emellan (Kapferer, 2008) 
 
Även M4 tycker att det är viktigt att ha samma värdegrund som sin ledare, men att det 
samtidigt kan finnas nyanser eller skillnader. Vid liknande värderingar, ifrågasätts sällan en 
handling. Skiljer det sig däremot mellan ledares och medarbetares värderingar, kan det ge 
utrymme till att diskutera om värdegrunden de jobbar efter verkligen är rätt. Kapferer (2008) 
betonar vikten av att ta hänsyn till medarbetarnas värderingar för att undvika eventuella 
konflikter eller missuppfattningar. 
 
M5 tycker inte att medarbetare alltid behöver ha samma värderingar som sin ledare. Enligt 
M5 bör medarbetare däremot ha samma målsättning som sin ledare, och poängterar att vägen 
till målet kan vara olika beroende på vilka värderingar man har. Lyckas ledaren få sin 
personal att jobba mot samma mål, är det väldigt positivt då det minskar risken för konflikter 
eller missförstånd, menar M5. Att vara tydlig, informera och förklara noga i sitt ledarskap är 
därför väldigt väsentligt för M5.  
 
M6 har liknande syn på detta och menar att det inte är viktigt att ha samma värderingar som 
sin ledare, däremot kan det vara smidigt och mer lättjobbat om man har det. Bara för att 
medarbetare och ledare inte har samma åsikt, kan fortfarande ett beslut accepteras om syftet 
med handling framkommer. Därför är det viktigt att vara tydlig och förklarande i sina beslut 
för att inte tappa i förtroende, menar M6. Även Montoya (2002) och McNally & Speak 
(2003) menar att uppmärksammandet av medarbetarnas självbild genererar förtroende för 
ledaren. Enligt Kapferer (2008) är det viktigt för ledaren att känna till medarbetarnas 
värderingar för att undvika eventuella konflikter eller missuppfattningar. 
 
Summering 
 
Det centrala i analysen är att samtliga perspektiv påverkar det personliga varumärket och 
ledarskapet. Teorin menar att de handlingar ledare utför påverkar det personliga varumärket 
och ska stämma överens med ledarens värderingar. Empirin tyder dock på att ledare behöver 
ta beslut på grund av befattningen som strider mot värderingarna. För att inte få det 
personliga varumärket eller ledarskapet att påverkas av detta, visar empirin att ledare kan 
vara ärliga och tydliga med varför ett beslut tas.  
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Analysen visar också att ökad medvetenhet kring det personliga varumärket är positivt för att 
uppnå ett önskat ledarskap. Då det personliga varumärket är en subjektiv företeelse har det 
visat sig att det därmed finns risker med medvetenheten. Ökad medvetenhet kan leda till att 
ledaren blir påverkad av omgivningen och förlorar faktisk identitet och budskap i ledarskapet.  
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6. Slutsats 
 
I det avslutande kapitlet redogörs för de slutsatser som framkommit under studiens gång. 
Dessa slutsatser sammankopplas med studiens problemfrågeställning och syfte. Därefter 
följer implikationer, där nyttan av studien diskuteras, för att sedan uppföljas av ett kapitel 
med förslag till vidare forskning inom ämnet. 
 
6.1 Slutsatser 
 
Studiens syfte var att skapa en bättre förståelse för hur det personliga varumärket påverkar 
ledarskapet inom banksektorn, sett ur ledares och medarbetares perspektiv. Med hjälp av 
personliga intervjuer och befintlig teori har en kvalitativ studie genomförts för att uppfylla 
studiens syfte samt besvara problemformuleringen: Hur påverkar det personliga varumärket 
ledarskapet inom banksektorn?  
 
Studien visar att det personliga varumärket påverkar ledarskapet inom banksektorn, utifrån de 
sex perspektiven inom Kapferers modell - Brand Identity Prism (2008). Det personliga 
varumärket påverkar ledarskapet genom förtroende, tydlighet och kommunikation. 
 
Studien visar att ledarens yttre framtoning påverkar förtroendet till ledaren. Det är viktigt att 
det yttre som visas upp för omgivningen, är den bild som ledaren vill förmedla. Ledarskapet 
påverkas också om ledaren förhåller sitt agerande till sin personlighet. Förtroendet till ledaren 
ökar om ledaren förhåller sig till sin personlighet och inte iklär sig olika roller.  
 
Studien har även visat att konsekvent handlande i relation till värderingar skapar ett tydligare 
ledarskap. 
 
Studiens resultat visar också att det personliga varumärket påverkar ledarskapet genom 
kommunikation. Ett starkt personligt varumärke minskar risken för missförstånd och 
upptäcker eventuella brister, vilket underlättar kommunikationsprocessen. 
 
En ökad medvetenhet kring perspektiven inom personligt varumärke gör det lättare för 
individer att själva inse vad som påverkar det personliga varumärket och ledarskapet. Ledare 
kan då uppnå ett önskat ledarskap. Däremot finns det också risker med ökad medvetenhet 
kring perspektiven. Ökad medvetenhet om andras uppfattning kan leda till att ledare förlorar 
identitet och budskap i ledarskapet genom att påverkas av omgivningen.  
 
Modellen som studien bygger på tar inte hänsyn till om det finns fler perspektiv som påverkar 
eller om något perspektiv påverkar mer eller mindre. Däremot har studiens undersökning 
bekräftat att alla perspektiv påverkar det personliga varumärket och ledarskapet samt hur 
denna påverkan kan undvikas. Handlingar inom perspektiven behöver inte påverka det 
personliga varumärket om omgivningen vet varför det görs. Det nås genom ärlighet och 
tydlighet. 
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Det personliga varumärket har visat sig påverka ledarskapet genom förtroende, tydlighet och 
kommunikation och därför bör det vara av största intresse för en ledare att öka sin 
medvetenhet kring det. 
 
6.2 Implikationer 
 
Vår studie är avsedd att tillföra ett praktiskt bidrag om hur det personliga varumärket 
påverkar ledarskapet inom banksektorn. De i studien framkomna resultaten tyder på att ledare 
bör reflektera kring sitt personliga varumärke, för att få en förståelse för hur det påverkar 
ledarskapet och nyttja det. Ledare bör intressera sig för att känna till sin omgivnings 
uppfattning och värderingar för att få kännedom om deras önskade personliga varumärke 
stämmer överens med verkligheten. Som tidigare nämnts innehar samtliga individer ett 
personligt varumärke och det finns därför inga begränsningar för vilka som kan nyttja 
studiens resultat. Vår förhoppning är att studien ska bidra till att fler individer blir bekanta 
med ämnet och utnyttjar det personliga varumärket, lär sig hur det påverkas och hur det 
används.  
 
6.3 Fortsatt forskning 
 
Vår studies resultat ger möjlighet att undersöka olika ledares personliga varumärken på ett 
och samma bankkontor. En annan möjlighet till fortsatt forskning är att jämföra en ledares 
personliga varumärke inom banksektorn med en ledares personliga varumärke från en helt 
annan sektor. Ytterligare ett förslag är att fokusera på kundperspektivet och undersöka hur 
kunderna uppfattar en ledares personliga varumärke samt att jämföra det med medarbetarnas 
uppfattning.  
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Bilaga I 
 
Intervjuguide ledare 
 
Namn:  
Företag:  
Position:  
Övrigt: 
      
Övergripande frågor 
 

• Kan du berätta lite snabbt om dig själv?  
           Exempel: Vad har du jobbat med tidigare? Hur hamnade du här osv? Vad är din    
           tjänst här nu?  

• Har du någon koppling till personligt varumärke eller vet vad det är? Vad är  
            ett personligt varumärke för dig? 
 
Definition personligt varumärke: 
 

Your Personal Brand is the powerful, clear, positive idea that comes to mind 
whenever other people think of you. It’s what you stand for – the values, abilities and 
action that others associate with you 
(Montoya and Vandehey, 2003, s.11).  

 
• Hur skulle du beskriva ditt personliga varumärke? 
• Är ditt personliga varumärke en medvetenhet eller är det något du enbart gör och inte 

tänker på?   
 
Frågor baserade på The brand identity prism (Kapferer, 2008): 
 
Yttre framtoning 
(Nyckelord: yttre attribut, utseende, klädval, accessoarer, materiella attribut) 
Förståelse för hur respondenterna resonerar kring yttre attribut. 
 

• Hur visar du ditt personliga varumärke genom ditt yttre attribut? Tex klädval, 
accessoarer, frisyr och kontor. 

• Är något mer viktigt än något annat? 
  

Personlighet      
(Nyckelord: egenskaper, ärlighet, tydlighet) 
Förståelse för hur respondenterna resonerar kring personliga egenskaper. 
 

• Hur speglar sig din personlighet i ledarskapet? ( visar sig den “riktiga” (ledarens 
namn) i ledarskapet? 

• Vilka av dina personliga egenskaper tycker du är viktiga i ledarskapet?  
 
Relation 
(Nyckelord: förtroende, samspel, interaktioner) 
Förståelse för hur respondenterna resonerar kring relationer. 
 



 II 

• Hur ser du på dina relationer med medarbetarna? (ytliga/djupa/få/många) tänker du på 
det medvetet? 

• Vad är viktigast att tänka på i ett relationsbygge?  
 
Kultur      
(Nyckelord: Personliga värderingar, kärnvärden) 
Förståelse för hur respondenterna resonerar kring kärnvärden och personliga värderingar, 
samt hur de använder sig av dessa. 
 

• Hur speglar sig dina värderingar i ditt ledarskap?   
• Anser du dig själv som konsekvent i dina värderingar och ditt handlande? 
• Finns det något tillfälle du har åsidosatt dina värderingar i ditt ledarskap? 

      
Reflektion 
(Nyckelord: uppfattning, förmedla budskap) 
Förståelse för hur företagsledaren tror att han eller hon uppfattas. 
 

• Reflekterar du över hur ditt personliga varumärke uppfattas? 
• Hur kontrollerar du att du det faktiskt uppfattas så? feedback etc... 
• Har du utifrån respons angående ditt personliga varumärke valt att förändra något? 

Om ja: Vad gjorde du då? 
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Bilaga II 
 
Intervjuguide medarbetare 
 
Namn:  
Företag:  
Position:  
Övrigt: 
      
Övergripande frågor 
 

• Kan du berätta lite snabbt om dig själv?  
           Exempel: Vad har du jobbat med tidigare? Hur hamnade du här osv? Vad är din tjänst       
           här nu?  

• Har du någon koppling till personligt varumärke eller vet vad det är? Vad är  
            ett personligt varumärke för dig? 
 
Definition personligt varumärke: 

 
Your Personal Brand is the powerful, clear, positive idea that comes to mind 
whenever other people think of you. It’s what you stand for – the values, abilities and 
action that others associate with you  
(Montoya and Vandehey, 2003, s.11).  

 
• Hur skulle du beskriva (ledarens namn) personliga varumärke? 
• Tror du (ledarens namn) personliga varumärke är en medvetenhet? 

 
Frågor baserade på The brand identity prism (Kapferer, 2008): 
 
Yttre framtoning 
(Nyckelord: yttre attribut, utseende, klädval, accessoarer, materiella attribut) 
Förståelse för hur respondenterna resonerar kring yttre attribut. 
 

• Hur visar (ledarens namn) sitt personliga varumärke genom sitt yttre attribut? Tex 
klädval, accessoarer, frisyr och kontor. 

• Är något mer viktigt än något annat för dig? 
  

Personlighet      
(Nyckelord: egenskaper, ärlighet, tydlighet) 
Förståelse för hur respondenterna resonerar kring personliga egenskaper. 
 

• Hur speglar sig (ledarens namn) personlighet i ledarskapet? ( visar sig den “riktiga” 
(ledarens namn) i ledarskapet? 

• Vilka av (ledarens namn) personliga egenskaper tycker du är viktiga i ledarskapet?  
 

Relation 
(Nyckelord: förtroende, samspel, interaktioner) 
Förståelse för hur respondenterna resonerar kring relationer. 
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• Hur ser du på din relation med (ledarens namn)? (ytliga/djupa/få/många) tänker du på 
det medvetet? 

• Vad är viktigt för dig att tänka på i ett relationsbygge?  
 
Kultur      
(Nyckelord: Personliga värderingar, kärnvärden) 
Förståelse för hur respondenterna resonerar kring kärnvärden och personliga värderingar, 
samt hur de använder sig av dessa. 
 

• Vilka värderingar har (ledarens namn) i sitt ledarskap?   
• Anser du att (ledarens namn) är konsekvent i sina värderingar kontra sitt handlande? 
• Finns det något tillfälle (ledarens namn) har åsidosatt dessa värderingar i sitt 

ledarskap? Tror du? 
      
Självbild 
(Nyckelord: Subjektiv upplevelse, tillit, förtroende ) 
Förståelse för hur medarbetarnas värderingar kan identifieras med företagsledarens 
värderingar. 
 

• Vilka värderingar är viktiga för dig personligen i arbetet?  
• Är det viktigt för dig att (ledarens namn) har liknande värderingar? och ser du några 

för-/nackdelar med det? 
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Bilaga III 
 
Operationaliseringstabell 
 

Frågeområde och frågor   Syftet med              
frågeområdet 

Referenser  

Övergripande inledningsfrågor: 

Kan du berätta lite snabbt om dig själv?  

Har du någon koppling till personligt 
varumärke eller vet vad det är?  

Få en uppfattning 
av respondenten i 
sin yrkesroll och i 
sitt privatliv samt 
klargöra 
kännedomen kring 
personligt 
varumärke. 

  

Montoya och 
Vandehey (2003) 

Werner Runebjörk 
(2006) 

 

 

Allmänna frågor om personligt 
varumärke:  

Hur skulle du beskriva ditt personliga 
varumärke? 
 
Är ditt personliga varumärke en 
medvetenhet eller är det något du enbart 
gör och inte tänker på?  

Få en beskrivning 
av det personliga 
varumärket samt 
hur det förmedlas, 
om det är 
medvetet och hur 
det följs upp. 

 

O’Brien (2005) 
 
Ulrich & 
Smallwood (2008) 

 

 

Yttre framtoning: 

Hur visar du ditt personliga varumärke 
genom ditt yttre attribut?  

Är något mer viktigt än något annat? 
 

Få en förståelse 
för hur 
respondenterna 
resonerar kring 
yttre attribut. 

Kapferer (2008) 

Robild (2010) 

 

Personlighet: 

Hur speglar sig personligheten i 
ledarskapet? 
 
Vilka av dina/ledarens personliga 
egenskaper tycker du är viktiga i 
ledarskapet? 

Få en förståelse 
för hur 
respondenterna 
resonerar kring 
personliga 
egenskaper. 

Kapferer (2008), 
Aaker (1996), 
Montoya & 
Vandehey (2003), 
Montoya (2002), 
Sheperd (2005), 
Robild (2010), 
Sandin & Frykman 
(2010) 
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Relation: 

Hur ser du på dina/ledarens relationer 
med medarbetarna?  
 
Tänker du på det/tror du att det är 
medvetet? 

Vad är viktigast att tänka på i ett 
relationsbygge? 

Få en förståelse 
för hur 
respondenterna 
resonerar kring 
relationer. 

 
Kapferer (2008) 
 
McNally & Speak 
(2003)  

 

 

Kultur: 

Hur speglar sig dina/ledarens värderingar 
i ledarskapet?   
Anser du dig själv/ledaren som 
konsekvent i värderingar och handlande? 

Finns det något tillfälle du/ledaren har 
åsidosatt dina värderingar i ditt 
ledarskap? 

 

 
Få en förståelse 
för hur 
respondenterna 
resonerar kring 
kärnvärden och 
personliga 
värderingar. 

 
Kapferer (2008) 
 
Werner Runebjörk 
(2006) 
 
Robild (2010) 

 

Reflektion: 

Reflekterar du över hur ditt personliga 
varumärke uppfattas? 
 
Hur kontrollerar du att du det faktiskt 
uppfattas så?  
 
Har du utifrån respons angående ditt 
personliga varumärke valt att förändra 
något?  

 

Få en förståelse för 
hur ledaren 
resonerar kring 
reflektion. 

Kapferer (2008) 

Lair et al., (2005) 
 
Werner Runebjörk 
(2006)  
 
Vallaster & de 
Chernatony (2005) 
 

 

 

Självbild: 

Vilka värderingar är viktiga för dig 
personligen i arbetet?  
 
Är det viktigt för dig att ledaren har 
liknande värderingar?  

 
Få en förståelse för 
hur medarbetarens 
värderingar kan 
identifieras med 
ledarens 
värderingar. 

 
Kapferer (2008) 
 
Montoya (2002)  
 
McNally & Speak 
(2003) 
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