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Förord 

Denna kandidatuppsats har skrivits våren 2019 under sista året på Internationella 
Marknadsföringsprogrammet Högskolan i Halmstad. Vi har båda ett stort intresse för både 
marknadsföring och ledarskap, utifrån det uppkom idén vad vi ville skriva om. Vi har 
visserligen befunnit oss på två olika tidszoner under arbetets gång men genom mycket 
tålamod, hårt arbete och en välutvecklad vänskap lyckades vi skapa något vi kan vara stolta 
över. 

Vi vill tacka vår handledare Navid Ghannad för all support och vägledning under vårt 
uppsatsskrivande. Vi vill även tacka våra respondenter som ställt upp på intervjuer, som gett 
oss den starka grund som har lett oss fram till vårt resultat och till slut vår färdiga 
kandidatuppsats. Tack!  

 

   Julia Lundström                                                                            Jennie Vestberg 
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Sammanfattning 
Titel: Ledarskap och personligt varumärke; En kvalitativ studie om hur ledarens personliga 
varumärke påverkar organisationen. 
Datum: 2019-05-20 
Nivå: Kandidatuppsats Internationell marknadsföring 
Författare: Julia Lundström & Jennie Vestberg  
Handledare: Navid Ghannad 
 

Ett varumärke idag är applicerbart inte bara på produkter och tjänster utan även på personer. 
Alla människor har ett personligt varumärke som kan förstärkas och utvecklas. Ett personligt 
varumärke handlar om hur andra människor uppfattar en person. För en ledare är betydelsen 
av hur andra människors uppfattar dem extra viktig, eftersom de måste kunna påverka sin 
omgivning och medarbetare att vilja arbeta mot organisationens gemensamma målsättningar.  

Syftet med denna studie var att undersöka och få en större förståelse för hur ledarens 
personliga varumärke förhåller sig till och påverkar organisationen. Med en deduktiv ansats 
togs studien fram genom att först redogöra för etablerade teorier inom personliga varumärket, 
ledarskapet  och Bolman & Deals (1998) fyra perspektiv om ledarskap i organisationen.   

Sedan genomfördes fallstudier som forskningsmetod där fyra olika företag valdes ut. Efter 
det gjordes kvalitativa djupgående intervjuer på utvalda ledare som var verksamma i de 
utvalda organisationerna. Studiens resultat är att en god självinsikt hos ledaren kan innebära 
både en starkare ledare och ett mer framgångsrikt personligt varumärke. Om ledaren har en 
större självinsikt och arbetar med självutveckling, gynnar det i sin tur organisationen.  
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Abstract 
Title: Leadership and personal brand; a qualitative study about how the leaders personal 
brand affects the organisation. 
Date: 2019-05-20 
Level: Bachelor Thesis in International Marketing   
Authors: Julia Lundström & Jennie Vestberg 
Supervisor: Navid Ghannad 

A brand today is applicable not only to products and services but also to people. Every person 
has a personal brand that can be strengthened and developed. A personal brand is about how 
other people perceive a person. For a leader, the importance of how other people perceive 
them is particularly important, because they must be able to influence their environment and 
employees to work towards the organisation's common goals. 

The purpose of this study was to investigate and gain a better understanding of how the 
leader's personal brand relates and affect the organization. With a deductive approach, the 
study started with explaining established theories about personal brand, leadership and 
organizations. One of the theories was Aaker's (1997) brand personalities and also Bolman & 
Deals (1998) four perspectives on leadership in the organization. 

The method that was used were case studies, in which four different companies were studied 
and four qualitative in-depth interviews were accomplished on selected leaders who are 
active in the selected organizations. The result of the study is that a good self-awareness of 
the leader can mean both a stronger leader and a more successful personal brand. If the leader 
has a greater self-insight and works with self-development, it can turn in to benefits for the 
organization. 
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1.0 Inledning  

1.1 Problembakgrund 
Ett varumärke innefattar inte bara produkter och tjänster utan även människor har ett 
personligt varumärke. Precis som för en produkt eller tjänst handlar människans personliga 
varumärke om vad en annan människa tycker om individen och hur dom uppfattar personen. 
(Upamannyu & Mathur, 2013) Konceptet personligt varumärke utvecklades på 2000-talet och 
grundar sig bland annat i psykologins självhjälpsböcker. Där beskrevs det hur människan ska 
ta ansvar för sin egen utveckling, genom att ha en entreprenöriell approach till sig själv. 
Genom att se sig själv som en produkt skulle individen ha möjlighet att utmärka sig på en 
ostabil arbetsmarknad och bli konkurrenskraftig. (Whitmer, 2018)  
 
Montoya (2003) menar att alla individer har en image. En image är vad människor 
identifierar en person med, det kan vara bland annat hårstil, humor eller klädstil. En persons 
image gör att andra människor har en bild av individen, jämfört med ett personligt varumärke 
som har en annan innebörd. Ett personligt varumärke handlar om hur andra människor 
uppfattar en person, vilket kan innefatta individens värderingar, handlingar och vad personen 
tidigare åstadkommit, till exempel på en arbetsplats. (Montoya, 2003)  
 
Att marknadsföra sig själv som ett varumärke består av olika aktiviteter för att bli igenkänd, 
många gånger i syfte att bli eftertraktad på marknaden. Att aktivt jobba med det personliga 
varumärket och att vara medveten om vad det innebär har tidigare diskuterats men då har det 
handlat om kändisar, politiker och högt uppsatta ledare som haft ett större behov av det. Idag 
anses uppbyggnaden av ett personligt varumärke vara en förutsättning för att lyckas på 
arbetsmarknaden. På grund av det har andelen företag och konsulter som hjälper individer att 
skapa ett starkt och attraktivt personligt varumärke drastiskt ökat. (Shepherd, 2005) 
 
I dagens samhälle där digitalisering är ett faktum kan människor marknadsföra sig själva 
genom sociala medier och därför blir uttrycket personligt varumärke allt viktigare. Med 
digitala plattformar blir det lättare att förmedla sitt personliga varumärke och det finns en 
större valfrihet om vad som ska publiceras. Det betyder att en person som använder sig av 
sociala kanaler för att marknadsföra sig själv, kan välja vad som visas utåt och på det sättet 
begränsa eller förtydliga de uppfattningar andra har om dem. (Montoya, 2003) Det 
akademiska intresset för konceptet personligt varumärke är växande och det finns idag tydlig 
forskning om vikten av det personliga varumärket på just arbetsmarknaden (Gorbatov, 
Khapova & Lysova 2018).  
 
Det finns många fördelar med att skapa ett personligt varumärke. I vissa fall kan det vara helt 
avgörande för arbetslivet, eftersom flera arbetsgivare idag rekryterar genom sociala medier. 
(Arms, 2014) Enligt Stockholms Handelskammare (2017) använder 41 procent av företagen 
bakgrundskontroller på kandidater. Med bakgrundskontroller kan företagen kolla exempelvis 
bloggar, Facebook, Linkedin eller Twitter, vilket gör det viktigt för individen att fundera över 
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vilken bild som förmedlas. Med bakgrundskontroller menas att företagen går in på en persons 
sociala medier för att se att bilden som personen vill förmedla om sig själv, stämmer överens 
med den bilden som företaget fått under intervjun (Stockholms Handelskammare, 2017). Med 
en ökningen av sociala medier blir det allt viktigare att marknadsföra sitt personliga 
varumärke, differentiera sig gentemot konkurrenter och vara trovärdig för att vara den mest 
attraktiva för arbetsgivare att anställa (Vitberg 2010). 
 
Varje människa har ett personligt varumärke, oavsett om det är något personen i fråga byggt 
upp eller inte. På arbetsplatsen kan det bland annat skapas genom vilken professionalism man 
visar, till vilka jobb man väljer att ta, men även attityden till arbetet som ska utföras. (Arms, 
2014) Det pratas mycket om personligt varumärke för varje enskild person, men genom att 
varje enskild person arbetar med sitt personliga varumärke kan det i sin tur bygga upp ett 
framgångsrikt företag. Om alla medarbetare på arbetsplatsen har arbetat med sitt personliga 
varumärke kommer det att gynna företaget på många sätt, både i affärsutveckling och att 
individerna blir mer konkurrenskraftiga. (Vitberg 2010) 
 
För dagens ledare kan aktiviteter i sociala medier leda till att företaget skapar en starkare 
trovärdighet både genom att ledaren är transparent och personlig men också genom att 
förmedla företagets budskap (Mudambi, Sinha & Taylor 2019). Fler fördelar som företaget 
kan dra nytta av genom ledarens starka personliga varumärke är i affärsrelationer. Människor 
vill göra affärer med personer som har liknande värderingar som dom själva. (Rampersad, 
2011) Konsumenter befinner sig idag i en privilegierad position mot företagen. På grund av 
den tekniska utvecklingen och den ökade globaliseringen ökar andelen konkurrerande företag 
och då skapas ett övertag hos konsumenter gentemot företagen. Detta tvingar företagen att 
vara uppmärksamma på konsumenternas behov och preferenser, för att bibehålla och 
upprätthålla deras förtroende. (Acebo, Viltard 2018) Globaliseringen och frihandeln har 
skapat en betydligt bredare och större konkurrens, som ger företag och företagsledare en 
kraftigare utmaning. För att nå framgång på en expanderande marknad ökar behovet av att 
ledaren lyckas skapa en företagskultur som ger konkurrensfördelar och skapar förutsättningar 
till ett framgångsrikt företag (Kuo & Tsai, 2019). 
 
Inom ledarskap har intresset för det personliga varumärket ökat genom åren vilket kan hänga 
samman med att samhällets gemensamma intresse öka. Därför är det viktigt att ledarens 
personliga varumärke stämmer överens med den vision och de värderingar som företaget och 
personalen har. (Werner Runebjörk, 2006) När en ledare är medveten om sitt personliga 
varumärke kan han eller hon välja företag som ytterligare förstärker det och som stämmer 
överens med individens värderingar (Ulrich & Smallwood,  2008). Det kan även ge god 
inverkan på andra faktorer. Rampersad (2011) menar att när det personliga varumärket 
matchas med företagets varumärke resulterar det i en högre varumärkeslojalitet och ett högre 
värde för kunderna.  
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1.2 Problemdiskussion 
Det finns mycket litteratur idag som beskriver vikten av att ha ett etablerat personligt 
varumärke, framförallt riktar forskningen in sig på just ledaren. Llopis (2013, april) i 
tidskriften Forbes menar att för en ledare krävs ett utvecklat personligt varumärke för att 
lyckas med sin karriär och i sin personliga utveckling. Genom att kontinuerligt förmedla de 
värderingar och egenskaper som ledaren besitter och samtidigt leva upp till budskapet som 
förmedlas, kan ledaren bygga ett starkare och mer trovärdigt ledarskap som får en starkare 
genomslagskraft (Llopis, 2013, april; Philbrick & Cleveland 2015). Ledare med ett starkt 
utvecklat varumärke kommer att skapa bättre förutsättningar för företagets relation till 
konsumenten, andra företag och de anställda på företaget (Milovanovic, Baltazarevic & 
Milovanovic, 2015). 
 
Milovanovic et al. (2015) menar att ett personligt varumärke inte endast handlar om en 
persons kompetens eller styrkor utan det innefattar även dennes egenskaper och personlighet. 
Med ett starkt personligt varumärke kommer individen att får fler möjligheter till projekt eller 
nya jobberbjudanden på grund av att chansen att bli ihågkommen ökar (Montoya, 2002). En 
individ med ett starkt personligt varumärke kan leda till att andra människor litar på 
personen. Det i sin tur leder till att individen genom att inspirera och motivera vinner 
gruppens förtroende och på det sättet blir gruppens ledare. (Montoya, 2002) 
 
Ulrich och Smallwood (2008) menar att när ledarens personliga varumärket stämmer överens 
med företagets varumärke blir företaget mer produktivt. Arbetet blir mer engagerande, 
roligare och ledaren har större förmåga att inspirera och motivera medarbetarna. En ledare 
vars personliga varumärke stämmer överens med företagets kultur kommer också välja att 
anställa personal med liknande värderingar vilket bygger en ännu starkare företagskultur. 
(Ulrich & Smallwood, 2008) Det har påvisats att framgångsrika företag har en mycket stark 
företagskultur, där framförallt alla anställda har samma mål och en gemensam vision, samma 
värderingar och attityder (Philipson, 2004). Ett företags kultur uppstår egentligen från tre 
olika källor; värderingar och visioner från företagets grundare, lärdomar och erfarenheter från 
företagets befintliga anställda och till sist nya värderingar och filosofier från senare inkomna 
ledare och anställda som påverkar företaget (Schein, 2004) 
 
Att en person är medveten om sitt personliga varumärke kan bidra till flera fördelar för 
ledaren i olika sammanhang, vid rekrytering, marknadsföring via sociala medier eller om 
ledaren vill stärka företagets egna varumärke och när det kommer till att bygga en stark 
företagskultur (Schein, 2004; Shepherd, 2005; Montoya, 2003);(Vitberg 2010). Tidigare 
forskning indikerar att ledarens personliga varumärke har en positiv inverkan på företaget.  
 
Dessa fördelar är tydliga i många studier, men vad är det som gör att ledarskapet får ett bättre 
utfall när ledaren har byggt upp ett starkt varumärke? Till viss del kan trovärdigheten spela in 
då många menar att om individen lever upp till den bild andra har om dem via det personliga 
varumärket, kommer det att bygga upp ett starkt förtroende för det som den individen 
representerar. (Mudambi, Sinha & Taylor 2019; Llopis, 2013, 8 april). Mycket forskning har 
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gjorts på varför det personliga varumärket är viktigt i affärslivet i syfte att bli anställd eller att 
skapa nya affärsrelationer. Däremot syns sällan forskning som förklarar varför det är viktigt i 
förhållandet mellan ledaren och dennes personal och om det påverkar betydelsen av hur 
ledaren väljer att uttrycka sig, hävda sig och förmedla sitt ledarskap ut i organisationen. Idag 
finns det mycket tillgänglig forskning kring det personliga varumärket och framförallt studier 
kring den positiva innebörden av att ha ett personligt varumärke, vad det ger individen och 
ledaren på företaget. Däremot saknas det fortfarande forskning angående hur dessa fördelar 
uppstår och hur det påverkar organisationen. (Gorbatov, Khapova & Lysova, 2018, 
november) 
 

1.3 Syfte 
Arbetets syfte är att undersöka och få en större förståelse för hur ledarens personliga 
varumärke förhåller sig till och påverkar organisationen. 

1.4 Avgränsningar och användningsområden 

Avgränsningarna görs för att möjliggöra en mer djupgående analys av de teorier och den 
empiri som lyfts fram.  Forskningen berör endast ledarens perspektiv av hur utvecklat deras 
personliga varumärke är och hur deras ledarskap är i organisationen som de är verksamma i. 
Forskningen är även avskild från hur ledarens personliga varumärke påverkar företagets 
kunder och leverantörer.  
 
Trots att vissa källor kan påpeka hur det personliga varumärket påverkar kunden, individens 
framgång på arbetsmarknaden eller andra faktorer lyfts det endast för att påvisa intresse för 
ämnet. Forskningen baseras alltså på ledarens egen uppfattning om sitt personliga varumärke 
och dess betydelse i ledarskapet inom företaget. I studien kommer inte organisationen i sin 
helhet diskuteras och inte heller ledarens psykologiska eller kognitiva redskap för att påverka 
företaget. 
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2.0 Teoretisk referensram 

2.1 Varumärke  

2.1.1 Det personliga varumärket 
Ett personligt varumärke är hur andra människor uppfattar och pratar om en person (Peters, 
1997). Genom att identifiera styrkor och egenskaper som skiljer personen från kollegor och 
konkurrenter kan strategier arbetas fram för att marknadsföra sig själv på bästa sätt (Peters, 
1997). Montoya och Vandehey (2003) stärker detta och anser att personligt varumärke är din 
personlighet och unika egenskaper som tillsammans skapar en konkurrenskraftig identitet. Ett 
starkt personligt varumärke ger individen fördelar och är gynnsamt i arbetslivet (Rangaraja, 
Gelb & Vandaveer 2017). Ett personligt varumärke är andra människors associationer när de 
tänker på en person och innefattar de värderingar, förmågor, personlighet och handlingar 
personen förknippas med (Montoya, Vandehey 2003). Lanneberg (2015) håller med om detta 
och menar att genom medvetenhet och ständig utveckling av det personliga varumärket kan 
personer i fråga bli mer attraktiva och uppskattade som anställda. Att skapa ett personligt 
varumärke handlar om att bygga relationer och emotionella band med människor som är 
viktiga för karriären. Genom att ha en förståelse om vad som gör individen unik gentemot 
andra personer och genom att använda det personliga varumärket på rätt sätt, kan personen 
börja kontrollera hur andra människor uppfattar honom eller henne. (Lanneberg, 2015) 

2.1.2 Uppbyggnad av ett personligt varumärke 
Ett personligt varumärke är en process där personen definierar sig själv ur ett arbetsmässigt 
perspektiv, hur individer uppfattar sig själv på arbetsplatsen och hur man vill uppfattas av 
andra (Philbrick & Cleveland, 2015). Det finns sex steg för att bygga sitt personliga 
varumärke: 
 

1. Utvärdera sig själv och sin självbild 
2. Förstå sitt redan existerande personliga varumärke 
3. Utveckla ditt personliga varumärkesmantra 
4. Skapa sitt fysiska uttryck 
5. Skapa sitt digitala uttryck  
6. Börja kommunicera ditt budskap.  

 
 
Ditt personliga varumärke är ett löfte om värde och utförande, det är viktigt att dessa stämmer 
överens med verkligheten. (Philbrick, Cleveland 2015) För att framgångsrikt bygga ett 
personligt varumärke menar Rangaraja, Gelb och Vandaveer (2017) att en strategisk plan bör 
följas och den ska baseras på individens egna värderingar och kompetenser. Metoden ska 
efterlikna de teoretiska modeller som finns för varumärkesbyggande till företag och 
produkter (Rangaraja, Gelb & Vandaveer 2017). 
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2.1.3 Varumärkeskapital - Brand Equity 
Varumärkeskapital är en av grunderna inom marknadsföring och det finns många olika 
definitioner om vad det innebär. Varumärkeskapital handlar om det mervärde ett varumärke 
ger en produkt baserat på konsumenternas eller företagens uppfattning. Genom att företaget 
har produkter som är lätta att känna igen eller att produkterna är lätta att komma ihåg kan 
detta bidra till att skapa varumärkeskapital (Norjaya, Mohd, Mohamad, 2007). Aaker (1992) 
definierar varumärkeskapital som ett varumärkes tillgångar och skulder. Varumärkeskapital 
har fyra dimensioner, varumärkeslojalitet, varumärkeskännedom, varumärkesassociation och 
uppfattad kvalitet, vilket ger värde till ett företag på många sätt. Varumärkeskapital är en 
viktig faktor i både affärsstrategi och marknadsföring då ett varumärkeskapital inte endast är 
taktiskt till att generera försäljning kortsiktigt utan även strategiskt för att skapa långsiktigt 
värde. (Aaker, 1992)  
 

2.1.4 Varumärkespersonlighet  
I följande redogörelse kommer Aakers ramverk för varumärkespersonlighet att definieras. 
Teorin om varumärkespersonlighet uppkom då Aaker (1997) skulle framställa ett ramverk för 
att klargöra vilka personlighetsdrag som går att hitta hos olika varumärken. Även om Aakers 
ramverk togs fram för att definiera ett varumärkes personlighet, är metoden applicerbar även 
på individen. Det på grund av att dimensionerna är framtagna från ramverket “The Big Five” 
som framförts genom psykologins många studier kring människans personlighet (Goldberg, L 
1991). Bakgrunden för studier kring varumärkespersonlighet är också att mottagaren 
uppskattar varumärken som reflekterar deras egen självbild (Aaker, 1999). I tillägg innebär 
dessa egenskaper en beskrivning av hur ett varumärke uppfattas tillhör personligheter som 
konsumenterna vill ha och försöker uppnå, inte nödvändigtvis egenskaper som de redan 
besitter (ibid.).  
 
För att ta fram dessa dimensioner inleddes studien för ramverket med att samla totalt 309 
adjektiv som kan beskriva olika personlighetsdrag, dessa kom från personlighetsskalor från 
psykologin, skalor som använts av marknadsförare och akademiker (Aaker, 1999). 
Syftet med att ta fram ett liknande ramverk kring varumärkespersonlighet var att hitta en röd 
tråd i de många definitioner som fanns för att beskriva ett varumärkes personlighet. På det 
sättet uppkom de fem dimensionerna bakom varumärkespersonlighet: Uppriktighet, spänning, 
kompetens, sofistikerat, robusthet. Dessa namn för dimensionerna fastställdes genom ett 
samlingsnamn för egenskaperna som ingår under varje personlighetsdrag. Genom att vara 
medveten om dessa dimensionerna kan intressenten lättare förhålla sig till och definiera sitt 
eller sina varumärkes olika personligheter. Det blir också enklare att differentiera sig på 
marknaden och långsiktigt bygga varumärkeskapital. (Aaker, 1997) 
 
Uppriktighet 
Innefattar egenskaper som jordnära, ärlig, hälsosam och glad. 



 

12 

 
Spänning 
Innefattar egenskaper som modig, pigg, fantasifull och modern. 
 
Kompetens 
Innefattar egenskaper som ansvarstagande, pålitlig, intelligent och framgångsrik. 
 
Sofistikerad 
innefattar egenskaper som glamourös, charmig, överklass och romantisk. 
 
Robusthet 
Innefattar egenskaper som tuff , stark, naturmänniska och tålig.  
(Aaker, 1997). 
 
Genom att företagen har kunskap om varumärkespersonligheter kan de styra över hur de vill 
att konsumenterna ska uppfatta varumärket och kommunicera det utåt genom reklam och 
annonser och även hur de ska skilja sig från konkurrenter (Aaker, 1997). På samma sätt kan 
en person med insikt och medvetenhet om sitt personliga varumärke kommunicera sitt 
varumärke utåt till andra människor som han eller hon vill uppfattas (Rangaraja, Gelb & 
Vandaveer 2017).  
 
För att skapa sitt personliga varumärke ska individen utgå från sin egen personlighet för att 
det personliga varumärket ska bli starkt och trovärdigt (Montoya & Vandehey 2003). Att 
skapa en varumärkespersonlighet är idag ett viktigt fenomen, då det enlig forskning visar att 
en stark sådan kan öka köpintetionerna hos konsumenterna genom bättre attityder kring 
varumärket, men även skapa en stark varumärkeslojalitet (Freling, Crosnos & Henard, 2011).  
 

2.2 Ledarskap och personligt varumärke 
 
Chen och Chung (2017) menar att om företagets ledare har ett starkt personligt varumärke 
som hänger samman med företagets budskap och förstärker företagets varumärke, kommer 
det också gynna  organisationen, de anställda och även kunderna på ett positivt sätt (ibid). 
Vitberg (2010) förklarar att en ledares personliga varumärke består av ledarens förmåga att få 
sina värderingar att genomsyra företaget och påverka andra genom sin erfarenhet, rykte och 
kompetens. Att ledaren arbetar med sitt personliga varumärke kan vara en viktig strategi för 
företaget (ibid.) 
 
Det personliga varumärket är viktigt och studier visar att ett tydligt personligt varumärke kan 
ge en inverkan på ledaren prestation i arbetslivet och bidra till en mer framgångsrik karriär 
(Kucharska, Mikolajczak 2018). Enligt Ulrich & Smallwood (2007) finns det vissa 
egenskaper som är gemensamt hos framgångsrika ledare. En ledare behöver tänka på 
framtiden och agera i nuet, engagera människor och lyckas styra organisationer. En ledare 
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som är medveten om sitt personliga varumärke har ofta förmågan att reflektera och förstå vad 
andra människor förväntar sig. De kan på det sättet anpassa sig och därför lyckas de få andra 
människor att lita på dem. (Ulrich & Smallwood, 2007) 

2.3 Ledarskap 

Ojo (2009) menar att ledarskap handlar om att ha ett inflytande på andra människor och 
kunna påverka deras agerande och beteende. Framförallt handlar en stor del av ledarskapet 
om att engagera anställda till att vilja arbeta för organisationens mål och visioner (Ojo, 2009). 
Att som ledare ha tydligt uppsatta mål ger en god effekt av ledarskapet i organisationen  
(Zhou, Zhaou, Tian & Zhang, 2018). Enligt Richter (2018) påverkar ledaren följarnas 
deltagande och i hur stor utsträckning som de har en vilja eller möjlighet att påverka vilka 
beslut som tas i organisationen.  

2.3.1 Ledarskapsstilar 
 
På 1930-talet identifierades olika stilar av ledarskap. Det finns tre olika stilar av ledarskap 
som är uppbyggda på vilket tillvägagångssätt ledaren har när de leder en grupp. Det innefattar 
i hur stor utsträckning som ledaren använder sig av att vara auktoritär eller att motivera 
människor i det dagliga arbetet. (Ojo, 2009) 
Dessa ledarskapsstilar grundar sig i teorin om transaktionellt och transformativt ledarskap. 
Transformativt ledarskap bygger på att inspirera individen till enskilda insatser genom att 
transformera (omvandla och motivera) dem till att vilja utföra arbetsuppgiften. Det kan 
ledaren göra genom genom tre olika steg, 1. Karismatiskt och inspirerande ledarskap 2. 
Intellektuell stimulans 3. Individuellt beaktande. (Bass, 2000) Även Papagiannakis och 
Lioukas (2018) menar att en karismatisk ledarstil leder till mer engagerade följare och kan ge 
ett tydligt positivt utfall om ledaren representerar en specifik fråga. Forskning visar också att 
en ledarstil som av sina följare upplevs som karismatisk och produktiv leder till starkare 
leverans från företagets anställda (Awamleh & Gardner 1999). 
 
Ambitionen för ledaren som arbetar med en transformativ ledarstil är att hjälpa gruppen att nå 
en acceptans och förståelse om hur de tillsammans ska bidra till organisationens mål (Jensen, 
Andersen, Bro, Bøllingtoft, Mundbjerg Eriksen, Holten, Jacobsen, Ladenburg, Nielsen,  
Salomonsen, Westergård-Nielsen &Würtz, 2019; Bass, Waldman, Avolio & Bebb, 1987). 
Det betyder inte att de måste arbeta för organisationens mål utan ledaren hittar det som 
individen finner som sitt egna intresse i det gemensamma målet för organisationen. Den 
transaktionella ledarstilen tar inte hänsyn till individens eget intresse i det organisatoriska 
målet utan försöker istället påverka de anställda att acceptera det definitiva målet för 
organisationen. (Jensen et., al 2019)  
 
Auktoritär ledarskapsstil  
Auktoritärt ledarskapsstil är när ledaren vill ha full kontroll och makt över sina medarbetare. 
Ledaren anser sig vara mer överlägsen än medarbetarna genom att berätta vad de ska göra 
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och på vilket sätt. Ledaren tar egna beslut utan att inkludera medarbetarna och låter inte heller 
medarbetarna veta vad som kommer att ske framöver (Zhang & Xie, 2017). Besluten som tas 
inom företaget tar ledaren själv ansvar över och tar också ansvaret över företagets eller 
organisationens prestationer (Vugt, Jepson, Hart & Cremer, 2004). På arbetsplatsen råder det 
hierarki och där ledaren ställer höga krav på medarbetarna (Zhang & Xie, 2017).  
 
Demokratisk ledarskapsstil 
I den demokratiska ledarskapsstilen inkluderar ledaren medarbetarna i bland annat processer 
och beslutsfattning. Den demokratiska ledaren försöker att skapa maximalt engagemang hos 
medarbetarna genom att involvera dem på så många plan som möjligt (Gastil, 1994). Den 
demokratiska ledaren vill att gruppen tillsammans ska ta beslut och uppmuntrar medarbetarna 
att arbeta med varandra i grupp (Ojo, 2009). 
 
Låt-gå ledarskapsstil - laissez-faire 
Låt-gå ledarskap eller laissez-faire ledarskap är en ledarskapsstil där ledaren delegerar allt 
ansvar till medarbetarna, undviker att fatta beslut och är generellt frånvarande (Judge & 
Piccolo, 2004). Låt-gå ledaren deltar inte i gruppsammanhang och ger inte heller feedback till 
medarbetarna (Ojo, 2009). 

2.4 Ledaren och Organisationen 
Genom att leda på ett sätt där individen använder sig av ett uppmuntrande och engagerande 
ledarskap och på det sättet kommunicera vilka etiska riktlinjer han eller hon står för kan ge 
positiva fördelar i företaget där ledaren är verksam  (Hassan, Mahsud, Yukl & Prussia 2013). 
För att kommunicera värderingar och etiska riktlinjer på ett framgångsrikt sätt är  en 
ledarskapsstil mest framgångsrik när den redan passar in i företagskulturen och 
medarbetarnas attityder och värderingar (Moslehpour, Altantsetseg, Mou & Wong 2019).  
Ett framgångsrikt ledarskap handlar också om hur relationen ser ut mellan ledaren och 
följaren, om relationen byggs upp genom förtroende och att båda parterna uppskattar 
varandra kan det påverka i hur stor utsträckning följaren är villig att ta egna beslut och ta eget 
ansvar (Yukl, et al. 2009). När förhållandet mellan ledaren och följaren fungerar på ett bra 
sätt och bygger på dessa faktorer, kan det också leda till en effektivare organisation (ibid). 
 
Yukl (2008) menar att en ledare bidrar till organisationens framgång genom att påverka de 
delar i företaget som i sin tur genererar en högre prestation i organisationen. Det är 
framförallt tre faktorer som ledare kan använda sig av för att ge störst inverkan på 
organisationen, influera sina följare i rätt riktning, beslutsfattande och till sist vara med och 
besluta kring företagets strategier för att nå framgång. När dessa används tillsammans, 
uppnås ett effektivt och strategiskt ledarskap (Yukl, 2008). 
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2.4.1 Fyra perspektiv på ledarskap i organisationen 
 

Bolman och Deal (1998) ansåg att ledare ska styra organisationen genom fyra olika 
perspektiv.  De fyra perspektiven som togs fram är strukturellt perspektiv, HR-perspektivet, 
det politiska perspektivet och det symboliska perspektivet. Perspektiven beskriver hur ledaren 
driver organisationen framåt, hanterar vissa situationer och hur ledaren arbetar i 
organisationen för att företaget ska kunna arbeta på ett effektivt sätt. För att veta vilket 
perspektiv man ska använda och implementera för en viss situation krävs det att ledaren 
verkligen förstår situationen och kan anpassa sig efter den. (Bolman & deal, 1998) Bolman 
och deal (1998)  argumenterar för att ledare som använder sig av lite från varje perspektiv har 
det effektivaste ledarskapet.  
 
Strukturell 
Det strukturella perspektivet handlar främst om fokus till att uppnå uppsatta mål för 
organisationen. Rollerna i organisationen är väl definierade och uppgifterna är tydligt 
fördelade mellan medarbetare. Organisationen uppfattas mer som hierarkisk med regelbunden 
rapportering till ledaren. Risken med ett strukturellt perspektiv är att det kan bli samordnings 
och kontrollproblem, det finns en risk att avdelningar fokuserar på sina egna målsättningar 
och sitt eget arbete mer än organisationen i sin helhet. (Bolman & Deal, 1998) 
 
HR-perspektivet 
Inom HR-perspektivet är personalen och medarbetarnas behov i fokus. Förhållandet mellan 
medarbetaren och organisationen är det centrala och människans behov ska uppfyllas. 
Ledaren fokuserar i första hand på att ge medarbetarna möjligheten och viljan till att utföra 
sina arbetsuppgifter på ett bra sätt samtidigt som de trivs bra på jobbet och kan utvecklas som 
individer. Genom HR-perspektivet anser ledaren att de anställda är investeringar för företaget 
och satsar mycket på personalen och deras utveckling, både på ett personligt plan och inom 
organisationen. I HR-perspektivet uppmuntrar ledaren medarbetarnas välmående och att 
personalen är uppriktig och bidrar till organisationen. (Bolman & Deal, 1998) 
 
Det politiska perspektivet 
I det politiska perspektivet handlar organisationen mycket om förhandling, köpslagning och 
tävlingar där mål och beslut kommer till. I det politiska perspektivet används straff och 
belöningar och ledaren har stor kontroll med mycket makt, om makten används på rätt sätt. I 
det politiska perspektivet fokuserar organisationen på konfliktlösningar och 
koalitionsbyggande för att vara ledaren till lags. (Bolman & Deal, 1998) 
 
Det symboliska perspektivet 
I det symboliska perspektivet vill ledaren skapa en motiverande arbetsplats där medarbetarna 
känner syfte och mening i arbetet de utför. Medarbetarna uppmuntras och framgångar firas, 
en stark företagskultur är viktigt då medarbetarnas engagemang och motivation är i fokus. 
Det är viktigt med gemenskap där medarbetarna delar samma vision och drömmar för 
organisationen. (Bolman & Deal, 1998) 



 

16 

 
De fyra perspektiven kan vara till stor hjälp för en ledare, om ledaren ser att det är bristande 
engagemang och motivation på arbetsplatsen kan ledaren tillämpa det symboliska 
perspektivet eller HR-perspektivet. Om ledaren identifierar förvirring gällande 
arbetsuppgifter, prioriteringar och ansvarsfördelningen kan det strukturella perspektivet eller 
det politiska perspektivet vara till hjälp. Med de fyra perspektiven ska ledaren få en större 
förståelse i vilket perspektiv som är bäst att tillämpa, både i en situation till arbetet med 
organisationen i sin helhet. (Bolman & Deal, 1998) 
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3.0 Forskningsmetod 
Den vetenskapliga ansats som valts ut är en deduktiv metod som innebär att forskningen 
kommer utgå från teori som testas mot verkligheten (Hyde, 2000). Eftersom den här studien 
menar att utöka förståelsen om hur ledarens personliga varumärke påverkar organisationen, 
studerades först tidigare forskning och befintliga etablerade teorier. Efter det framställdes det 
ramverk som sedan användes för  att samla in den empirisk datan. Ansatsen är därför 
deduktiv eftersom forskningen etableras genom att finna stöd i teorin jämföras med den 
empiriska data som samlas in vi djupgående kvalitativa intervjuer.  (Hyde, 2000) 
 
Forskningsstrategin som valdes blev fallstudier då det används inom forskning idag för att 
utöka kunskap kring redan etablerade ämnen som personligt varumärke och ledarskap (Yin, 
2009). I de fallstudier som genomfördes gjordes även djupgående intervjuer med utvalda 
respondenter. Den information som en djupgående intervju kan ge i form av en ingående 
vinkel av verkligheten och av de som utför eller praktiserar de problem som studien menar att 
undersöka, möjliggör en tydlig jämförelse mellan praktik och verklighet. (Silverman, 1997)  
 
Att använda sig av en kvalitativ metod innebär att forskaren letar efter mönster i empirin som 
kan bidra till en djupare förståelse för ett fenomen  (David och Sutton, 2011). En djupgående 
kvalitativ analys grundar sig i det interpretativt synsättet då metoden används för att tolka den 
sociala världen (Mason, 2002). Det interpretativa synsättet kommer användas under studien 
då syftet innefattar en förståelse för hur den sociala värden tolkas, förstås och upplevs (ibid). 
 
Eftersom studien syftar till att undersöka och få en större förståelse för ett ämne har ett 
tolkande, interpretativt synsätt använts. Det utgjorde grunden för genomförandet av den 
vetenskapliga metoden. De ämnena som analyserats och undersökts används i skapandet av 
nya teoretiska ramverk enligt det interpretativa synsättet, det går även hand i hand med valet 
av en kvalitativ metod. (Söderbom och Ulvenblad, 2016)  
 

 
Bild 1. Metod struktur - Egen komponerad bild över den forskningsmetod som kommer 
användas i studien. 
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3.1 Fallstudie 
En fallstudie används när en studie ska gå in mer på djupet genom till exempel intervjuer 
eller observationer. Efter genomgång av befintliga teorier användes fallstudier i form av 
djupgående intervjuer. Fallstudier används inom forskning för att utveckla redan existerande 
teorier kring fenomenen som studeras (Yin, 2009).  
 
Den valda forskningsstrategi är fallstudier, eftersom att metoden används när målet med 
studien är att få en djupare förståelse för komplexa sociala fenomen i verkliga miljöer. Där 
skillnaderna mellan fenomenet och betydelsen av fenomenet inte är helt tydligt. (Yin, 2009) 
Eftersom forskningsprocessen menade att undersöka hur ledarens personliga varumärke 
påverkar organisationen, var fallstudier en passande strategi. 
 
Eftersom studien syftar till att undersöka fenomen som redan är etablerade, gjordes en 
multipel fallstudie i form av flera djupgående intervjuer. Vid användning av flera fallstudier 
inom ett forskningsområde kan studien hitta mönster som i sin tur bidrar till att stärka 
befintliga teorier och utveckla kunskapen kring dessa. Genom att undersöka mönster i de 
olika fallstudierna, jämföra dem och sammankoppla till en analys, kan bidra till en djupare 
förståelse. (Yin, 2009) 
En enskild fallstudie görs oftast i samband med experiment för att testa en teori (Yin, 2009). 
Eftersom det i studien inte går att påverka ledaren och dennes perspektiv eller uppfattning, 
utfördes inga experimentella studier eftersom en flerfallstudie var mer relevant för syftet 
(ibid). 
 

3.2 Datainsamling 
I studien användes både primär och sekundärdata. Primärdata är en förstahandskälla som 
forskarna själva samlat in och är den data som tas fram för den specifika studien. (David och 
Sutton, 2011) Sekundärdata är data från tidigare forskning som samlats in av andra till deras 
eget syfte, men som kan användas som grund för att analysera och ta fram ramverk för ny 
forskning(Rabianski,2003). 
 
Sekundärdata innebär redan befintlig data och kan vara allt från tidigare studier till företagets 
hemsida.Vid insamling av sekundärdata har denna studie använt etablerade databaser och 
huvudsakligen Web of Science: Social Sciences Citation Index där all publicerad forskning är 
av högsta standard. Till viss del har även ABI/inform global använts, även ABI är av hög 
standard vilket innebär att där finns etablerad forskning inom ekonomi, management, 
business och annat. Sekundärdatan har även samlats in genom företagets hemsidor.  
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Bild 2: Genomgång av sökord för att samla in sekundärdata. 

3.3 Val av företag 
Yin (2015) menar att vid en kvalitativ metod bör ett ändamålsenligt urval göras, där 
sannolikheten att respondenterna ger relevant och innehållsrik data är stor. Därför är det 
viktigt att när urvalet görs ska syftet för studien tas i beaktning så att respondenterna kan ge 
användbara svar. Samtidigt som de även bör ha olika perspektiv och erfarenheter så att 
studien får varians i den insamlade datan. Det kommer i sin tur ge ett bra underlag som ligger 
till grund för ett analyserbart resultat. (Yin, 2015) 
 
Företagen som blev utvalda till studien var fyra olika företag som är verksamma inom olika 
områden. Eftersom studien syftar till att undersöka personligt varumärke och ledarskap 
valdes fyra olika ledare ut som intervjupersoner. Två av företagen innefattar personalansvar 
på en grupp med mer än 50 personer och två av företagen en grupp på mindre än 10 personer. 
Respondenterna verkade även inom olika branscher. Dessa urval gjordes för att få en så stor 
bredd som möjligt i de olika svaren och som i sin tur skulle leda till en mer innehållsrik 
analys. Företagen presenteras närmare i nästa kapitel. 
 
Åldersmässigt befann sig respondenterna inom intervallet 25-50 år. Det viktigaste för denna 
studien var att ledaren hade erfarenhet av ledarskap och en inblick i dagens samhälle gällande 
sociala medier och personligt varumärke. De skulle ha tillräcklig erfarenhet för att kunna 
definiera hur dom som ledare agerar i olika organisatoriska sammanhang. 
 
Studien utgick från ledarens perspektiv och dennes självbild då det är en bidragande faktor 
till ett framgångsrikt personligt varumärke (Philbrick & Cleveland 2015). Eftersom studien är 
av kvalitativ utformning valdes intervjupersonerna ut för att få olika perspektiv på det som 
skulle undersökas. De var dels verksamma inom olika branscher men hade även spridda 
åldrar, det ger en större bredd och en djupare förståelse till forskningen. (Glaser & Strauss, 
1967; Yin 2015)  

3.4 Intervjufrågor 
David och Sutton (2011) förklarar vikten av att definiera och identifiera teman och därefter 
forma intervjufrågor efter dessa. Intervjufrågorna har tagits fram genom de grundläggande 
teorierna i studien om ledarskap och personligt varumärke. Frågorna är formade som öppna 
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frågor för att få mer utförliga svar och på så vis få bättre sätt kunna analysera de svar som 
respondenterna ger och i vissa fall ställdes följdfrågor av samma anledning (David och 
Sutton, 2011).  
 
Enligt Mason (2002) ska en kvalitativ intervju genomföras systematiskt och noggrant 
samtidigt som den måste vara flexibel och innehållsrik. Därför har en intervjuguide skapats 
som användes vid genomförandet av de djupgående intervjuerna, se bilaga 1. Ämnena som 
frågorna kretsade kring är: Personligt varumärke, Ledarskap och organisationen. 
Intervjufrågorna är halvstrukturerade då studien utgjordes av djupgående intervjuer som 
stärker de områden som studien avser bearbeta. En halvstrukturerad studie innebär att det 
finns en intervjuguide som har en teoretisk bakgrund, men med öppna frågor når 
datainsamling ett större djup (David & Sutton, 2011), vilket återspeglar syftet i studien. 

3.5 Dataanalys 
För att ta fram en analys inleddes forskningen med att  dokumentera varje enskilt företag och 
sedan intervjua de företagsledare som valts ut för varje fall. Dokumentationen innebar att alla 
intervjuer transkriberades och skrevs ner i textform för att få med allt som sagts i 
intervjuerna. Från det underlaget skapades sedan den empiri som ligger som grund för den 
djupgående analys som sedan genomfördes. Därefter i studien analyserades den insamlade 
intervjudatan från de olika företagen med hjälp av den upprättade teoretiska referensramen.  
 
Först analyserades varje enskilt företag och respondent med hjälp av en inomfallsanalys. 
Därefter genomfördes en mellanfallsanalys där företagen jämfördes mot varandra i avsikt att 
finna gemensamma nämnare och skillnader mellan ledarna och tillslut finna mönster och 
likheter (Marcio, Lago & Tate, 2016). På det sättet synliggörs kontrasterna mellan de olika 
svaren och det i sin tur tydliggör det som är karaktäristiskt för varje respondents uppfattning 
av fenomenet (Glaser & Strauss, 1967). Vid användning av flera fallstudier inom ett 
forskningsområde kan studien under analysen hitta mönster som i sin tur bidrar till att stärka 
befintliga teorier och utveckla kunskapen kring dessa. (Yin, 2009).  
 

3.6 Validitet och reliabilitet 
Validitet syftar till om det som finns till avsikt att mätas har mätts i studien och reliabilitet 
handlar huruvida resultatet i ett senare skede kan appliceras på andra studier och visa samma 
resultat (Söderbom & Ulvenblad, 2016). För att skapa en reliabilitet i studien måste bland 
annat den empiriska datan vara möjlig att samlas in av andra forskare (Bashir, et. al. 2008).  
 
I uppbyggnaden av studiens validitet valdes fyra företag ut för att säkerställa varians och för 
att säkerställa att inte bara ett fall och det företagets perspektivet utgjorde grunden för 
studiens resultat. Genom att ha en större urval ökar trovärdigheten i studiens resultat och 
slutsats. (Söderbom & Ulvenblad, 2016) Alla företag var samtidigt transparenta med 
företagsnamn, ledarnas nam och roll vilket gav ytterligare trovärdighet till resultatet. I tillägg 
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har även varje företags hemsida studerats för säkerställa att respondenternas beskrivningar av 
företagens verksamheter, visioner och värderingar stämmer (Söderbom & Ulvenblad, 2016). 
 
För att styrka studiens reliabilitet har frågorna som tidigare nämnts och som finns i bilaga 1 
tagits fram genom den teoretiska referensramen. Varje fråga är uppbyggd på ett sätt som ska 
säkerställa att samla in relevant data kring det specifika område som återfinns i referensramen 
och som återspeglar syftet med studien. (David & Sutton, 2011; Söderbom & Ulvenblad, 
2016). 
  
Efter att intervjufrågorna togs fram har intervjuerna genomförts genom att forskarna hade ett 
personligt möte med respondenten vilket stärker reliabiliteten. Varje intervjutillfälle spelades 
in och transkriberades för att ha möjlighet att fånga upp hela intervjun. Det utgjorde sen 
grunden för studiens empiri. Både inspelningen och den transkriberade intervjun har efteråt 
delats ut till tillhörande respondens för att säkerställa en gemensam upplevelse av 
intervjuresultatet. I studien förklaras även det exakta tillvägagångssättet för framtagning av 
resultat och den forskningsprocess som genomgåtts för att öka trovärdigheten. (David & 
Sutton, 2011; Söderbom & Ulvenblad, 2016). 
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4.0 Empiri 
I följande kapitel kommer en redogörelse för den information som framkommit genom de fall 
som studerats och de intervjuer som gjorts. Respondenterna är alla på något vis verksamma 
som ledare vid olika företag och har mer eller mindre erfarenhet av ledarskap. 

4.1 Företagspresentationer 

4.1.1 Online Fulfillment AB 

Online fulfillment AB är ett contact center i Lund där företaget arbetar med allt som krävs av 
ett företag för att ha en dialog med sina kunder. Telemarketing, Kundservice, chattprogram 
och kundnöjdhet är några av många tjänster som företaget erbjuder. De är verksamma inom 
callcenterbranschen. Företaget är familjeägt och har sitt huvudkontor i Lund, men har även 
verksamheter i Umeå och London.  
På företaget arbetar dem enlig visionen att bli en partner som kunderna inte klarar sig utan, 
det gör dem genom att ha en digital grund som sedan kompletteras och förstärks med det 
mänskliga mötet. Företagets värderingar är; Kunskap, effektivitet, respekt och kvalité.  

Kira har arbetat på Online i 15 år och började som säljare, men har sedan start haft olika 
ledande roller. Som platschef för kontoret i Lund har hon varit i fem år och som platschef 
ansvarar hon för runt 90 personer. 

4.1.2 Olivia AS 
Restaurang Olivia AB ingår i koncernen Olivia AS som har större delar av sin verksamhet i 
Norge, men har under 2018 expanderat in på den svenska marknaden. Det gjordes i samband 
med öppningen av Olivia som numera ligger beläget på Avenyn i Göteborg och utgör den 
första restaurangen på den svenska marknaden. 

Företaget arbetar med autentisk Italiensk mat som tillhandahålls och serveras i stora rymliga 
restauranglokaler, med gemytlig inredning, som representerar känslan av ett vardagsrum. I 
dag finns Olivia på fyra olika platser i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen och Göteborg. 
Företagets mål är att ta sig in på den skandinaviska marknaden. På Olivia arbetar koncernen 
enligt ambitionen att kunden ska känna: “närmare smaken av Italien kommer du inte”. För att 
uppnå det arbetar de endast med varor direktimporterade från Italien. Olivias vision är att “de 
ska bli bäst på det dom gör”. Det innebär att de ska bli bäst på italiensk mat, gästmöte, 
resursutveckling och personal. 

Stephanie är operational manager för Olivia i Göteborg och hon har arbetat på Olivia sedan 
2012 och började då som hovmästare och har sedan dess arbetat på olika ledande positioner 
inom företaget. Hon har varit med och startat sin nuvarande restaurang, där har hon 50 
anställda och har personalansvar som en av sina huvuduppgifter.  
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4.1.3 Butik Hunkemöller 

Hunkemöller är en butik som säljer underkläder, nattkläder, sportkläder och badkläder till 
kvinnor. Hunkemöller är en av de största distributörer av underkläder i Europa. I Sverige är 
det ungefär 200 anställda och i Halmstad är de totalt 6 stycken anställda inklusive Hanna. 
Hunkemöllers motto är att ge “worldclass service” vilket ska genomsyra alla butiker, oavsett 
var i världen butiken finns. Hunkemöller vill uppfattas som lyxigt och elegant, men att alla 
ska ha råd att handla där. I denna studie kommer vi utgå från butiken Hunkemöller i 
Halmstad och inte företaget i sin helhet. 

Hanna Bylund arbetar som butikschef och training ambassadör på Hunkemöller i Halmstad 
sedan 1 år och 6 månader tillbaka. Training ambassadör innebär att hon lär upp andra 
butikschefer runt om i Sverige, vilket gör att hon reser mycket inom jobbet. I Hannas roll som 
butikschef och training ambassadör har hon arbetsuppgifter som personalansvar, arbeta mot 
uppsatta mål och nyckeltal samt skapa en lönsam butik. Tidigare har Hanna arbetat som 
butikschef på bland annat Team Sportia och Telenor, vilket gör att hon har flera års 
erfarenhet av ledarskap.  

4.1.4 Cura Nord 

Cura Nord är ett norrländskt konsultföretag med inriktning på socionomer. Cura Nord utgår 
från Umeå men har uppdrag över hela Sverige. Deras kunder är socialtjänsten och Cura Nord 
finns där som alternativ med konsulter i de fall socialtjänsten inte själva kan lyckas med att 
hitta rätt personer i sin rekrytering. Cura Nord grundades i januari 2017 av Lina Forsberg och 
Joakim Södermark. Lina arbetar som konsultchef och grundare på Cura Nord, där hennes 
arbetsuppgifter är allt från rekrytering till ekonomiskt ansvar. Cura Nords vision är att det 
inte ska finnas någon kompetensbrist i organisationer som hjälper människor. Cura Nord kan 
därför tillhandahålla duktiga socionomer som är specialiserade med många års erfarenhet till 
att hjälpa socialtjänsten tills att de kan rekrytera på egen förmåga. Lina har många års 
erfarenhet av ledarskap och har bland annat arbetat som områdeschef för Hemfrid där hon 
hade 50 till 60 anställda samt 500 till 600 kunder. Lina har även arbetat som HR-ansvarig på 
Thomas Sabo där hon ansvarade för den skandinaviska marknaden. Inom Cura Nord är det 
totalt 8 anställda inklusive Lina och Joakim och deras mål är att växa mer de kommande åren.  
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4.2 Intervjuer 

4.2.1 Online Fulfillment AB - Intervju 
För Kira Bolding som arbetar som avdelningschef för Online i Lund handlar det personliga 
varumärket om hur omgivningen uppfattar en person. Både till exempel hur personalen 
uppfattar dig men också kunder, leverantörer och andra människor som du både arbetar med 
och möter i ditt privatliv. Kira menar också att det går att styra sitt personliga varumärke. 
Hon menar på att en person kan välja hur man vill att andra människor uppfattar en och det är 
någonting som går att jobba med och utveckla. Oftast räcker det att individen bara tänker på 
hur han eller hon faktiskt uppfattas och på det sättet kan det regleras. Däremot tror Kira att 
alla inte är medvetna eller effektivt tänker på vad deras personliga varumärke är. Men hon 
anser att det borde vara viktigt för fler att arbeta med det. Både för att hon anser att det leder 
till ett starkare ledarskap och hon påpekar att det gynnar företaget när alla inom företaget är 
medvetna om hur dom uppfattas. Kira menar på att aktivt arbeta med det personliga 
varumärket framförallt är viktigt för ledare och mellanledare som påverkar personalen.  
 
Enligt Kira själv är hennes personliga varumärke att vara en energisk och driven person som 
är envis och positiv. I många situationer är hon den som tar den realistiska rollen och tar sig 
tid att analysera situationen och göra en riskbedömning innan ett beslut tas eller en idé 
genomförs. Hon anser också att hon är lösningsorienterad både på jobbet och privat.  
Vid frågan om hur hon tror att hennes medarbetare uppfattar henne svarar Kira att hon tror att 
dom tycker att hon är rättfram och att vissa som inte känner henne kan till en början vara 
osäkra i hennes närvaro, då hon i vissa stressade situationer upplevs som hård. Men efter ett 
tag brukar de känna sig mer bekväma i hennes sällskap och inser snabbt att hon är 
välkomnande som person, i övrigt tror hon att de uppfattar henne som glad och även 
lösningsorienterad. Kira arbetar aktivt med få medarbetarna att uppfatta henne som glad och 
positiv, hon menar att ett leende på läpparna varje morgon skapar en arbetsplats som 
medarbetarna vill komma till.  
  
En organisation byggs upp genom tydlighet och transparens enligt Kira. För att medarbetarna 
ska kunna göra ett bra jobb krävs tydlig vägledning, där de finner en trygghet i att de fått den 
information som behövs för att utföra arbetsuppgiften på ett bra sätt. 
“Tydlig kommunikation är grunden till viljan att förstå varandra och viljan att utveckla 
varandra. Det är ju det roligaste med att vara ledare, att se en annan människa bli riktigt grym 
på någonting” (Kira Bolding, personlig kommunikation 23 april 2019). 
 
Kira menar att ledarskap är “att leda genom andra och tillsammans med andra” (Kira 
Bolding, personlig kommunikation 23 april 2019), där hon påpekar vikten av att både vara 
chef och ledare. Det gör hon genom att arbeta med tydliga kravställningar samtidigt som hon 
motiverar och inspirerar sina medarbetare för att nå de målen som är uppsatta. Att involvera 
medarbetarna är viktigt enligt Kira, det gör att dom verkligen känner en tillhörighet till 
företaget, vilket ger de rätta förutsättningarna för att de ska kunna bidra till organisationens 
framgång. Genom att veta vart företaget är på väg kan medarbetarna ta egna beslut som går i 
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rätt riktning med vad företaget behöver och mot de uppsatta målen. Att involvera 
medarbetarna är enligt Kira också ett sätt att få dem att utvecklas, samtidigt som företaget kan 
dra nytta av deras nya kompetenser och nya ideér.  
 
Kira använder sig av positiv respons till sina anställda i större utsträckning än negativ 
återkoppling. Hon menar att om en ledare lyckas skapa en spiral av positiv återkoppling, 
kommer de anställda att arbeta för att göra om det som dom gör bra och har fått positiv 
respons på. Genom att arbeta på det sättet vill Kira motivera sina medarbetare, det gör hon 
också genom att försöka vara en bra förebild. Att få medarbetare att utföra en arbetsuppgift 
på rätt sätt menar Kira att det handlar om individen och människan och att hitta rätt person till 
rätt område. Det viktiga är att personen anser arbetet vara motiverande och tillfredsställande. 
Det är också en av anledningarna till att hon vill att medarbetarna ska fatta egna beslut.  
 
För Kira är personalen en av de viktigaste tillgångarna i organisationen och en förutsättning 
för att nå de mål som finns i företaget, “genom att låta dem få tid att formas och andas kan 
företaget dra nytta av många guldkorn på vägen dit också”(Kira Bolding, personlig 
kommunikation 23 april 2019).  
 

4.2.2 Olivia AS - Intervju 

Gällande det personliga varumärket började Stephanie med att beskriva hur hon tänkte kring 
vad ett personligt varumärke är, hon använder Coca cola som referens där hon menar att ett 
personligt varumärke inte endast är loggan utan mer vad det står för och vad det gör. Däremot 
använder hon sig själv och sin egen självinsikt som ett verktyg för att skapa sitt personliga 
varumärke och hon påpekar att hon inte tänker så mycket på hur andra uppfattar henne, utan 
snarare reflekterar hon mycker över vad hon tycker om sig själv. Hon säger: “jag måste själv 
vara medveten om vem jag är och vad jag står för, på det sättet kommer allt annat lösa sig, 
eftersom att jag då kan justera de sidor som jag är mer eller mindre nöjd med” (Stephanie 
Jahn, personlig kommunikation 19 april 2019). Under intervjun påpekar hon vid flera 
tillfällen hur viktigt det är att en ledare är medveten om sig själv, andras uppfattning och om 
sin personlighet. Framförallt i förhållande till att bli en bättre ledare och utvecklas.  
 
För Stephanie är det personliga varumärket hon besitter enkelt att beskriva då hon menar att 
hon tidigare har tränat på att kunna definiera sin egen personlighet och att vara medveten om 
hur hon uppfattas. Enligt henne själv är hon en extrovert person som är öppen och hämtar 
energi från andra människor. Hon anser sig även vara en ödmjuk person, men hon är inte 
konflikträdd. Genom att vara påläst och ha kunskap kring sina områden menar hon att hon 
skapar ett självförtroende som gör henne lugn i många situationer. Stephanie tror att hennes 
medarbetare har en liknande uppfattning om henne. Hon tror att dom uppfattar henne som 
självsäker, självgående, kompetent, förstående och empatisk. Hon säger under intervjun att 
hon vet om att hennes medarbetare tycker mycket om henne och det beror bland annat på att 
hon har mycket erfarenhet vilken gör henne till en förebild. Hon säger också att de ibland blir 
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extra alerta i hennes närvaro, inte på ett negativt sätt utan de hyser stor respekt för henne 
vilket innebär att dom vill göra bra ifrån sig i hennes närvaro. 
 
För Stephanie på Olivia AS är kan ledarskap definieras enligt följande “En gemensam 
målsättning innebär en total involvering i förhållande till mål och att teamet jobbar mot 
samma sak” (Stephanie Jahn, Personlig kommunikation 19 april 2019). Hon beskriver vikten 
av att alla inom företaget måste han en gemensam bild på vad som är målet för 
organisationen och att alla har ett intresse av att kunna hjälpa till där det behövs. Hon anser 
att alla i slutändan arbetar mot samma mål och på det sättet blir inte målsättningarna olika 
beroende på vilken avdelning man jobbar i. Det är tydligt att ledarskap för Stephanie handlar 
om att involvera sina medarbetare och att få alla att arbeta mot samma målsättning. Stephanie 
anser att en ledare ska visa vägen och inspirera medarbetarna till att göra ett bra jobb. Genom 
att arbeta som ett team och att låta alla vara delaktiga i varandras arbete bidrar till fördelar för 
organisationen. Hon tycker också att det ska vara en självklarhet att varje medarbetare ska 
kunna hjälpa varandra vid behov, eftersom att de ska förstå det stora målet för organisationen. 
Hon menar att på många andra företag är det nog mer vanligt att varje avdelning endast bryr 
sig om sina egna mål, vilket såklart begränsar organisationens förmåga att uppnå den 
gemensamma visionen. 
 
När det gäller att ta beslut inom företaget försöker Stephanie att involvera medarbetarna. Dels 
för att medarbetarna ska känna sig delaktiga, men också för att hon tror att det ökar deras 
motivation. Ett annat verktyg som Stephanie använder och tycker är viktigt för att motivera 
och inspirera sina anställda är att visa att hon som ledare kan rycka in och stötta vid behov. 
Att känna sin produkt, sitt företag och att kunna visa sina medarbetare att hon kan hjälpa till 
med allt inom företaget, bidrar också till motivation enligt Stephanie. 

4.2.3 Butik Hunkemöller - Intervju 
Enligt Hanna är hennes personliga varumärke; strukturerad, öppen, glad, positiv och ärlig. 
Hanna berättar också att hon inte är rädd att ge sig an nya utmaningar och jobbar ständigt för 
att utvecklas. Vid frågan om hur hennes medarbetare uppfattar henne, svarar hon att hon tror 
att medarbetarna uppfattar henne som en energisk person som alltid vill ha något att göra. 
Hanna tror också att de skulle säga att hon är optimistisk, framförallt när det gäller siffror och 
att uppnå resultat. Hanna anser att hennes framgång är när hennes medarbetare lyckas, hon är 
mån om deras utveckling och säger att det gör att hon blir en bättre ledare genom deras 
framgång.  
 
Hanna berättar att ett personligt varumärke för henne handlar om sociala medier och hur man 
uppfattas där. Hon beskriver att ett personligt varumärke är mer ytligt och innefattar det som 
personen väljer att visa upp. Hanna har inte reflekterat så mycket om sitt personliga 
varumärke tidigare, men är medveten om vad ett personligt varumärke är.  

 
Hanna anser sig dock veta om hur andra uppfattar henne. Om hon utgår från sina sociala 
medier framställs hon som engagerad och positiv och vill att andra ska tycka att hon har ett 
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lyxigt, elegant och roligt liv. När hon svarar på frågan om hon som ledare eller hon privat 
skiljer sig åt, säger Hanna att det finns lite skillnader. Hon kan uppfattas som mer ärlig och 
hård som ledare, eftersom att det kan vara viktigt i vissa situationer. Hanna belyser vikten om 
att vara medveten om hur hon uppfattas, eftersom försäljning bygger på att ha en god relation 
till kunden. Det är avgörande inom detaljhandeln. Om kunderna har en dålig bild av henne, 
får de också en dålig bild av Hunkemöller.  
 
För Hanna handlar ledarskap om att vara den som motiverar och visar vägen för 
medarbetarna. En bra ledare ska engagera, motivera och inspirera medarbetarna till att vilja 
göra ett bra jobb. Hanna anser att en bra ledare är en person som lyssnar på sina medarbetare, 
förstår deras förväntningar och vad de vill uppnå samt att ledaren finns med i både motgångar 
och framgångar. Hon förklarar att det är bra att försöka visa vägen för sina medarbetare 
istället för att tala om för dem vad de ska göra. Att genom handlingar visa vad som är okej 
och inte, leder till att medarbetarna kan agera så som hon själv hade gjort i en viss situation.  
 
Hanna involverar sina medarbetare så mycket som det går. De sätter upp mål tillsammans och 
hon är också noga med att följa upp dem tillsammans med medarbetarna. Hon förklarar 
vikten av att alla medarbetare ska känna sig delaktiga, hon tror att om medarbetarna känner 
sig exkluderade och inte får uppskattning tror hon att risken är större att medarbetarna inte 
trivs. Hon anser att det är viktigt att medarbetarna känner sig behövda och att deras arbete gör 
skillnad. I butiken har de både individuella mål och mål som team, vilket följs upp noggrant 
varje månad.  
 
När beslut ska tas i butiken försöker Hanna få medarbetarna att ta egna beslut, både för att de 
ska utvecklas mer, men även för att de ska bli mer självständiga och självgående. När det 
gäller att motivera sina medarbetare försöker Hanna alltid gå in på individnivå eftersom att 
alla är olika och motiveras på olika sätt. Hon försöker lyssna till den anställdes behov för att 
sedan kunna motivera personen på bästa sätt.  
 

4.2.4 Cura Nord - Intervju 
Lina berättar att ett personligt varumärke för henne är de känslor och tankar eller andra 
kognitiva känslor som uppstår när någon tänker på henne. Det handlar om vilken känsla 
andra människor får när de träffar henne eller ser hennes inlägg på sociala medier. Lina säger 
att ett personligt varumärke för henne innefattar hur hon framställer sig och hur andra 
människor uppfattar henne i ett professionellt sammanhang. Lina funderar inte dagligen över 
sitt personliga varumärke då hon känner sig trygg i sig själv och att hon har förmågan att 
alltid utgå från sig själv. Lina är däremot mer medveten om sitt personliga varumärke idag då 
hon driver eget bolag. “Företagets varumärke går hand i hand med mitt egna varumärke, 
därför är det viktigt att jag är medveten om hur jag uppfattas i förhållande till Cura Nord” 
(Lina Forsberg, Personlig kommunikation,30 april 2019).  
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Lina beskriver sitt personliga varumärke som ärlig, transparent och att hon bryr sig om andra 
människor. Hon är väldigt tydlig i sitt sätt att förklara till andra och anser sig alltid gå ett 
extra steg för att hon bryr sig om människor och samhället. Lina tror att hennes medarbetare 
uppfattar henne på ungefär samma sätt som hon ser sig själv, ärlig och omhändertagande. 
Hon säger att det är otroligt viktigt hur hennes medarbetare uppfattar henne, framförallt att 
deras förtroende för henne är viktigt och att de alltid kan lita på henne som konsultchef.  
 
Lina anser att det är viktigt att kunna skilja på sitt personliga varumärke professionellt och 
privat, hon säger att det inte är stor skillnad men i och med att hon är grundare för Cura Nord 
behöver hon vara mer medveten om hur hon uppfattas professionellt. Lina och Joakim har 
byggt upp företagets varumärke tillsammans med sina konsulter sedan de startade, och de 
började med att göra en plan för hur de vill uppfattas utåt. Lina är en drivande del i detta för 
att hon tycker det är av så stor betydelse hur Cura Nords varumärke uppfattas. Det gör att 
både Lina, Joakim och medarbetarna på Cura Nord behöver kunna förmedla företagets 
varumärke utåt mot kunder. Detta är viktigt när Lina gör inlägg på sociala medier eftersom att 
inläggen bör stämmer överens med hur hon vill uppfattas.  
 
Lina har stort förtroende för sina konsulter och att hennes främsta uppgift är att rekrytera rätt 
personal, för att sedan kunna lita på att de gör ett bra jobb och att hon inte behöver styra dem 
i deras dagliga arbete. På Cura Nord har de en policy kring företagets arbetsmetodik men 
deras dagliga arbetsuppgifter och hur de utför dem är det medarbetarna själva som styr över. 
Lina försöker att till största del involvera medarbetarna eftersom att de utgör grunden i 
företaget och de besitter högst kunskap om vad Cura Nord arbetar med. Hon är alltid 
transparent gällande hur det går för företaget i stort och om det kommer att ske förändringar. 
Lina involverar medarna genom öppen kommunikation och transparens, vilket hon anser är 
viktigt för att skapa starka team och arbeta som ett lag.  
 
Lina menar på att ledarskap handlar om förmågan att få personal och medarbetare att arbeta 
mot samma mål som ledaren har trots olika personligheter och olika drivkrafter. Det är viktigt 
att medarbetarna känner sig inkluderade och delaktiga och att ledaren håller det som lovats.  
 
När det rör beslutsfattandet inom företaget handlar det om vilken typ av beslut som ska tas. 
När det gäller verksamheten så diskuterar först styrelsen om vad de tycker och frågar sedan 
medarbetarna om deras åsikter. Om det däremot skulle vara större frågor om verksamheten, 
som avveckling eller någon annan större förändring, diskuteras det inte med medarbetarna. 
Det kan snarare förvärra situationen, mindre beslut diskuteras däremot alltid med de 
anställda.  
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5.0 Analys 

5.1 Inomfallsanalys 

5.1.1 Online Fulfillment 
Kira anser att hon är medveten om sitt personliga varumärke och det har hon blivit genom att 
ta reda på vad hennes anställda anser om henne. Enligt Peters (1997) är ett personligt 
varumärke den uppfattning andra personer har om dig och vilka egenskaper och attribut de 
väljer att associera individen med.  
 
För Kira är det viktigt att förstå och känna till sitt personliga varumärke, framförallt menar 
hon att det gynnar företaget på lång sikt att de anställda är medvetna om hur de uppfattas. 
Montoya och Vandehey (2003) styrker detta, eftersom de menar att en individ som är 
medveten, skapar en konkurrenskraftig identitet. För Kira är det också en självklarhet att en 
individ kan påverka och förbättra hur andra uppfattar en och på det sättet bygga ett starkare 
personligt varumärke. Hon påstår att det är någonting som flera borde arbeta med. Lanneberg 
(2015) anser att genom en medvetenhet om sina unika egenskaper kan individen påverka hur 
andra uppfattar en. Vilket stämmer överens med Kiras åsikt.  
 
Enligt Philbrick och Cleveland (2015) finns det sex steg som kan användas för att bygga sitt 
personliga varumärke, det första två stegen handlar om att utvärdera sig själv och att förstå 
det varumärke som individen redan representerar. Det tredje steget innebär utveckling av 
varumärkesmantrat vilket Kira gör då hon aktivt arbetar med sitt personliga varumärke. Det 
fjärde stegen innebär att arbetet med det personliga varumärket ger sig i uttryck på ett fysiskt 
sätt vilket Kira också gör då hon på arbetsplatsen försöker förmedla positiv energi med sitt 
sätt att vara. Dessa steg är Kira medveten om, förstår och arbetar efter. Kira beskriver sitt 
varumärke utifrån sin egen uppfattning och andras. Det kan förklaras enligt följande: 
Rättfram, energisk, driven, envis och positiv. Det skulle kunna kopplas samman med Aakers 
(1997) teori om varumärkespersonlighet, som i en av sina dimensioner använder 
samlingsnamnet “Spänning”. Det innefattar, modig, pigg, fantasifull och modern. Att vara 
medveten om sin varumärkespersonlighet ger individen eller företaget en ökad lojalitet och 
kan förbättra attityder kring varumärket och i Kiras fall, förbättrade attityder kring henne 
(Freling, Crosnos & Henard, 2011). 
 
För Kira handlar ett bra ledarskap om trygghet genom att vara transparent mot de anställda 
och att öka deras möjlighet till att vara involverade i företaget. Hon brukar ställa krav och 
samtidigt kombinera det med att inspirera och motivera sina anställda till att nå de mål som 
finns i företaget. Även Ojo (2009) menar att ledarskap handlar om att engagera de anställda 
att nå utsatta mål och visioner i organisationen. Kira använder sig av positiv återkoppling till 
sina anställda för att påverka dem till att utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Det är en 
metod som hon praktiserar dagligen och även använder sig av för att få de anställda att ta till 
sig företagets visioner och värderingar. Hassan, Mahsud, Yukl och Prussia (2013) menar att 
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ledare som använder sig av ett uppmuntrande ledarskap för att kommunicera etiska riktlinjer 
genererar ett positivt resultat för företaget. 
 
För henne handlar en stor del av att driva en organisation framåt mot samma mål om att 
involvera sina medarbetare och att låta dem ta egna beslut, vilket går samman med den 
demokratiska ledarstilen (Ojo, 2009). För att göra det använder sig Kira av tydlighet genom 
att på ett strukturerat sätt kommunicera mål och visioner. Däremot återkommer hon vid flera 
tillfällen till vikten av att medarbetarna ska ha rätt förutsättningar för att lyckas och att det 
handlar både om fysiska förutsättningar och att ge dem rätt information. Att fokusera på 
medarbetarnas välmående och utveckling berör kriterierna för att verka inom HR-
perspektivets ramar (Bolman & Deal, 1998). 
 

5.1.2 Olivia AS 
Stephanie förklarar vikten av att vara medveten om sitt personliga varumärke och har själv 
arbetat med sitt personliga varumärke under en lång tid. Genom att vara medveten om sitt 
personliga varumärke kan strategier för att marknadsföra sig själv som person arbetas fram 
vilket skapar en konkurrenskraftig identitet och fördelar i arbetslivet (Rangaraja, Gelb & 
Vandaveer 2017). Stephanie menar också att medvetenheten är viktigt för att ständigt 
utvecklas och bli en bättre ledare. Med medvetenheten blir det enklare att kontrollera hur 
andra uppfattar personen och det blir lättare att påverka (Lanneberg, 2015).   
 
Enligt hur Stephanies medarbetare uppfattar henne och hur hennes självbild är går hon enligt 
Aaker(1999) under varumärkespersonlighet kompetens. Under kompetens finns egenskaper 
som ansvarstagande, pålitlig, intelligent och framgångsrik vilket stämmer överens med 
Stephanies egna bild om sig själv och även om medarbetarnas uppfattning om henne.  
 
För Stephanie betyder bra ledarskap om att besitta mycket kunskap och kompetens som hon 
försöker visa genom att vara tillräckligt insatt i alla delar av verksamheten för att medverka 
på alla plan. Att hon arbetar enligt den strategin kan innebära att hon i de sex stegen når det 
fjärde steget, eftersom hon på ett fysiskt plan förmedlar något som hon vill att omgivningen 
ska uppfatta (Philbrick & Cleveland, 2015)  
 
En bra ledare enligt Stephanie är en ledare som kan engagera och motivera sina medarbetare 
att vilja jobba mot samma mål och ha förståelse för organisationen. Hon poängterar under 
hela intervjun att det är viktigt att ledaren besitter kunskap för att kunna svara på alla frågor 
för att uppfattas som en trygg punkt i företaget.  Stephanie belyser vikten av att alla inom 
organisationen bör arbeta mot samma mål och arbeta som ett team. Hon anser att en ledare 
ska motivera, inspirera och visa vägen för de anställda. När det gäller beslutsfattande inom 
företaget så försöker Stephanie att alltid involvera medarbetarna i de beslut som ska tas. Detta 
väljer hon att göra för att medarbetarna ska känna sig involverade och mer delaktiga inom 
organisationen (Ojo, 2009).  
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Stephanie använder sig både av det symboliska perspektivet där ledaren vill skapa en 
motiverande arbetsplats och medarbetarna ska känna sig delaktiga. I det symboliska 
perspektivet läggs mycket vikt på att alla på företaget ska arbeta mot samma mål, vilket 
Stephanie nämner flera gånger under intervjun. (Bolman & Deal, 1998) Eftersom hon 
verkligen förtydligar vikten av mål och att nå dem, kan även det strukturella perspektivet 
antas vara en stor del av Stephanies arbetssätt (ibid). 
 
Enligt Chen och Chung (2017) är ledarens personliga varumärke av stor vikt för organisation 
då det påverkar allt från företagets varumärke, de anställda och kunderna på ett positivt sätt. 
Stephanie är medveten om sitt personliga varumärke och vet hur hon ska använda sig av det 
på ett effektivt sätt vilket gynnar organisationen. Stephanie poängterar under hela intervjun 
att kunskap och kompetens är viktigt, vilket Zhou, Zhaou, Tian & Zhang (2018) bekräftar då 
det bidrar till en större effektivitet och kreativitet hos medarbetarna.  

5.1.3 Butik Hunkemöller 
Hanna anser att hon är medveten om sitt personliga varumärke men har inte aktivt frågat sina 
medarbetare hur de uppfattar henne eller är så snabb på att svara på frågan vad hennes 
personliga varumärke är. Hanna har däremot inte reflekterat så mycket tidigare om vad 
hennes personliga varumärke är men hon uttrycker att det är viktigt  hur hennes medarbetare 
uppfattar henne. Enligt Montoya & Vandehey (2003) ska individen utgå från sin egen 
personlighet för att det personliga varumärket ska bli starkt och trovärdigt, det nämner inte 
Hanna under intervjun att hon har gjort. 
 
Utifrån Aakers (1999) varumärkespersonlighet går Hanna under varumärkespersonligheten 
uppriktighet, vilket innefattar ärlig, jordnära, hälsosam och glad. Vilket också framkommer 
under Hannas intervju eftersom hon menar att det är viktigt att vara ärlig i detaljhandeln för 
att kunderna ska vara nöjda.  
 
Eftersom Hanna är säker på hur hon är som person men inte har en direkt strategi för att 
avgöra sina medarbetares uppfattning eller aktivt arbetat med sitt personliga varumärke 
innan, uppnår hon det första steget för att bygga upp sitt personliga varumärke enligt 
(Philbrick & Cleveland, 2015). 
 
För Hanna är en bra ledare en person som lyssnar på sina medarbetare och på ett tydligt sätt 
visar vägen för sina medarbetare. Enligt Ojo (2009) handlar ledarskap om förmågan att 
förändra och ha inflytande på andra människors beteende, vilket bidrar till engagerade 
anställda som vill arbeta mot organisationens mål och visioner. När det gäller beslutsfattande 
vill Hanna att medarbetarna ska ta egna beslut i den mån det går. Enligt Yukl, et al (2009) 
bygger en sådan relation på förtroende och kan i sin tur leda till en effektivare organisation.  
 
Hanna använder sig av en demokratisk ledarskapsstil där hon försöker involvera och 
inkludera medarbetarna i beslutsfattningar och andra processer inom företaget för att skapa 
ett engagemang hos medarbetarna (Gastil, 1994). Hanna använder sig även av det strukturella 
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perspektivet och HR-perspektivet, det strukturella perspektivet då det är stort fokus på att 
uppnå uppsatta mål inom organisationen. I Hannas butik sätter de både upp individuella mål 
och mål för teamet vilket noggrant följs upp varje månad (Bolman & Deal, 1998). Hanna 
använder sig av HR-perspektivet genom att lägga stort fokus på personalens utveckling, både 
på ett personligt plan och inom organisationen. Hon uppmuntrar till medarbetarnas 
välmående och att det är viktigt för dem att känna att de gör skillnad.  

5.1.4 Cura Nord 
Linas definition av vad ett personligt varumärke är stämmer överens med Montoya & 
Vandeheys (2003) definition, vilket är att ett personligt varumärke är det som andra 
människor tänker på när det tänker på en person och representerar de värderingar, förmågor, 
personlighet och handlingar en person förknippas med. Lina beskriver sitt personlig 
varumärke som ärlig, transparent och pålitlig. Utifrån Linas egna uppfattning om hennes 
personliga varumärke kan det kopplas ihop med dimensionen “Kompetens” i 
varumärkespersonlighet. I dimensionen “Kompetens” finns egenskaper som: ansvarstagande, 
pålitlig, intelligent och framgångsrik (Aaker, 1997). 
 
Lina är medveten om hur hon uppfattas och hur hon vill uppfattas då hon under lång tid 
jobbat mycket med sig själv och känner sig trygg med sig själv. Utifrån de sex stegen som är 
framtagna av Philbrick & Cleveland (2015) kan det utifrån intervjusvaren utläsas att Lina 
uppnått det sjätte steget då Lina både har en strategi då det handlar om digitala uttryck och 
kommunicerar ut sitt budskap. Lina menar att ledarskap handlar om förmågan att ledaren får 
medarbetarna inom företaget att arbeta mot samma mål oavsett personlighet och drivkraft. 
Hon anser att en bra ledare får medarbetarna att känna sig inkluderade, delaktiga och att de 
trivs på arbetet vilket enligt Hassan, Mahsud, Yukl & Prussia (2013) när en ledare använder 
uppmuntrande ledarskap bidrar till ett positivt organisatoriskt resultat.  
 
Lina vill att medarbetarna till största del ska ta egna beslut, framförallt när det handlar om 
arbetsuppgifter. Då litar hon på sin egna förmåga att ha rekryterat rätt och medarbetarna kan 
ta egna beslut. Enligt Yukl, et al (2009) kan ett bra förhållande mellan ledare och 
medarbetare leda till en effektivare organisation. Enligt Lina är pålitlighet viktigt inom 
företag och i relationen till sina medarbetare. Det går också att se likheter i hennes 
värderingar kring att låta medarbetarna arbeta självständigt till låt-gå ledarskapsstilen 
eftersom den handlar om att delegera ansvar. Men hon vill även att medarbetarna ska vara 
involverade vilket överensstämmer med den demokratiska ledarstilen. (Ojo, 2009)  
 
På Cura Nord är personalen viktig, Lina är öppen och transparent med sina medarbetare och 
de kan vara öppna och ärliga mot henne tillbaka. Lina poängterade under hela intervjun att 
hon alltid går det extra steget för sina medarbetare och visar att hon bryr sig. Genom tolkning 
av detta använder sig Lina av HR-perspektivet, inom HR-perspektivet är det främst 
medarbetarnas behov i fokus och ledaren fokuserar i första hand på att ge medarbetarna 
verktyg till att utföra ett bra jobb och kan utvecklas som individer. (Bolman & Deal, 1998) 
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5.2 Mellanfallsanalys 

  
Online 
Fulfillment 
AB 

Olivia AS Butik 
Hunkemöller Cura Nord 

Bransch Callcenter Restaurang Detaljhandeln Bemanning och 
rekrytering 

Antal anställda 90 50 6 6 

Titel Avdelningschef Operational 
manager Butikschef Grundare 

Betydelse av personlig 
varumärket 

Viktigt, gynnar 
företaget på 
lång sikt 

Fördelar i 
arbetslivet, 
utvecklas och 
bli en bättre 
ledare 

Anser att det är 
viktigt hur 
hennes 
medarbetare 
uppfattar henne 

Att vara 
medveten om 
sitt varumärke 
ökar lojaliteten 
hos de anställda 

Medvetenhet Medveten Medveten Inte särkilt 
medveten Medveten 

Uppbyggnad av det 
personliga varumärket steg 4 steg 4 steg 1 steg 6  

Varumärkeskapital 

Högt, hennes 
medarbetare 
har liknande 
uppfattning om 
hennes 
personliga 
varumärke 

Högt, hennes 
medarbetare har 
liknande 
uppfattning om 
hennes 
personliga 
varumärke 

Mellan 

Högt, Företaget 
är uppbyggt på 
henne och 
medarbetarnas 
personliga 
varumärke 

Varumärkespersonlighet Spänning Kompetens Uppriktighet Kompetens 

Framställning av ett 
personligt varumärke 

Tar reda på hur 
omgivningen 
uppfattar 
henne, går att 
ändra på det 
man vill 

Arbetar med sig 
själv och sin 
självbild 

Menar att sociala 
medier har en 
betydelse kring 
det personliga 
varumärket 

Använder 
företaget som 
referens och 
omgivningens 
uppfattning. 
Sociala medier 

Ledarskap 

Involvera sina 
medarbetare 
och har tydlig 
kommunikation 

Involvera och 
arbeta mot 
samma mål 

Motivera och 
inspirera 

Involvera 
medarbetarna 

Ledarskapsstil Demokratisk  Demokratiskt Demokratisk låt-
gå/Demokratiskt  
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Ledaren och 
organisationen 

HR 
perspektivet 

Det strukturella 
perspektivet/Det 
symboliska 
perspektivet 

Det symboliska 
perspektivet/HR-
perspektivet, det 
strukturella 

HR-perspektivet 

 

5.2.1 Betydelsen av ett personligt varumärke 
Kira och Stephanie anser båda att det är viktigt att förstå och känna till sitt personliga 
varumärke. Framförallt för att det gynnar företaget på lång sikt då både ledaren och 
medarbetarna är medvetna om hur de uppfattas och kan arbeta aktiv med sina personliga 
varumärken. Lanneberg (2015) håller med om detta och säger att ett personligt varumärke 
handlar om att skapa relationer och emotionella band med människor som är viktiga för 
karriären. Hanna däremot har tidigare inte reflekterat sitt personliga varumärke och arbetar 
inte aktivt med hur hon uppfattas, medan Lina känner sig trygg i sig själv och vet vad hon 
förmedlar till andra och har redan ett etablerat varumärke som hon kan förmedla. Genom att 
ledaren har en förståelse om vad som sticker ut och gör en unik gentemot andra ledare, kan 
ledaren kontrollera hur andra uppfattar dem. (Lanneberg, 2015)  Genom att Kira, Stephanie 
och Lina är medvetna om sina personliga varumärken och besitter förmågan att anpassa sig är 
det lättare för både medarbetare och kunder att lita på dem (Ulrich & Smallwood, 2007).  

5.2.2 Medvetenhet 
Både Stephanie, Kira och Lina är medvetna om sina personliga varumärken. Kira och 
Stephanie arbetar aktivt med sina personliga varumärken medan Lina har en klar strategi hur 
hon ska förmedla sitt personliga varumärke. Alla tre har en uppfattning av att deras 
medarbetare har samma bild av dem som de själva definierar sitt personliga varumärke. 
Däremot utgår Stephanie från sig själv för att bedöma vad hon står för, medan Kira anser att 
det är medarbetarnas uppfattning som avgör hennes varumärke. Hanna utgår från sociala 
medier för att definiera sitt personliga varumärke. Lina, så som Stephanie utgår mer utifrån 
sin egen uppfattning och trygghet och är säker på vilken bild hon förmedlar av sig själv till 
sina medarbetare. Det verkar som att det finns olika sätt att specificera och formulera sitt 
personliga varumärke på. Antingen genom sig själv, genom andra eller via de sociala medier 
där individen aktivt väljer vilken bild de vill förmedla utåt. Alla anser sig vara medvetna om 
sina personliga varumärken. Kira och Stephanie använder sitt ledarskap för arbeta, definiera 
och förbättra det. Självinsikt är någonting som är återkommande när respondenterna pratar 
om ledarskap och det personliga varumärket och bland annat säger Stephanie och Lina att det 
är viktigt att medarbetarna uppfattar sin ledare på ett sätt som liknar hur företagets 
värderingar är.  
 
För att skapa ett starkt personligt varumärke ska ledaren utgå från sin egen personlighet för 
att det personliga varumärket ska bli starkt och trovärdigt. Genom ett starkt och trovärdigt 
personligt varumärke så kan man anpassa sig utifrån vad andra människor förväntar sig och 
på så sätt få andra människor att lita på dem. (Ulrich & Smallwood, 2007) Genom att Hanna 
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definierar ett personligt varumärke utifrån sociala medier stämmer det inte överens med 
Montoya & Vandeheys (2003) definition som innefattar att individen utgår från sig själv och 
sin egen personlighet.   
 
I samtliga fall hos respondenterna har det varit enkelt att använda sig av Aakers ramverk för 
att definiera deras varumärke. Hanna - Uppriktig, Kira - spänning, Stephanie - kompetens och 
Lina - kompetens. (Aaker, 1999) Det kan innebära att det krävs lite tid för ledaren att 
definiera sig själv och vilket varumärke som han eller hon ska förhålla sig till, det kan vara en 
början på att definiera sitt personliga varumärke. På det sättet kan de få en bättre självinsikt 
för att sedan även utvecklas i sin ledarskapsstil. Med den medvetenhet som Lina besitter 
gällande sitt personliga varumärke och hur hon ska arbeta med det kan öka lojaliteten hos 
medarbetare och kan gynna företaget. (Freling, Crosnos & Henard, 2011). 

5.2.3 Uppbyggnad av det personliga varumärket 
 
Kira och Stephanie menar att de är medvetna om sina personliga varumärken, båda besitter 
också mycket erfarenhet kring ledarskap då de bägge två har arbetat som ledare i över 10 år. 
Att arbeta som ledare handlar om att påverka andra och att ha förmågan att styra människors 
beteende, tankesätt och värderingar och för att göra det krävs kompetens och erfarenhet 
(Vitberg, 2010). Att påverka andra människor kan handla om att inspirera och engagera andra 
människor (Ojo, 2009). Eftersom båda individerna besitter mycket erfarenhet kring 
ledarskap, Kira har arbetat mer än tio år i ledande positioner och Stephanie har arbetat i över 
sju år som ledare på Olivia, verkar det som att de redan har en viss självinsikt. Denna insikt 
har tidigare hjälpt dem att utvecklas och bli bättre ledare eftersom de måste ha en förståelse 
kring hur deras eget beteende påverkar andra människor i organisationen. Då båda arbetat 
länge som ledare med kan det antas att denna kunskap byggts upp under åren och att de 
lyckats väl eftersom båda gjort karriär i sina respektive organisationer. Att vara medveten om 
hur människor uppfattar dig är en förutsättning för att ta fram och bygga upp sitt personliga 
varumärke och det är även en förutsättning att lyckas som ledare.(Vitberg, 2010) Därför kan 
ett framgångsrikt ledarskap ha en gemensam nämnare med att lyckas ta fram ett lika 
framgångsrikt varumärke.  
 
Då Lina är grundare för Cura Nord och kommer att förknippas med varumärket är det till 
fördel att hon har självinsikt och medvetenhet kring hur hon uppfattas. Till skillnad från Lina 
arbetar Hanna som butikschef i en stor organisation och har inte lika stor inverkan på 
företaget och hur hela Hunkemöller uppfattas som varumärke. Som grundare i ett företag 
krävs en tydlig plan på hur du vill utveckla och bygga företaget. Under intervjun kan det 
uppfattas som att Lina har en tydlig plan och tänkt igenom hur hennes agerande påverkar 
företaget. Det kan innebära att Lina måste utvärdera sig själv och sitt företag på lång sikt och 
har på det sättet behövt utvärdera vad hon står för och förstått vikten av självinsikt. Hanna 
arbetar i ett företag där hon inte kan påverka företagets varumärke på samma sätt, och det kan 
antas att hon tänker mer kortsiktigt då hon inte heller kan påverka stora besltút som tas inom 
företaget, utan har främst bara ansvar för sin butik i Halmstad.  
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Kira, Stephanie och Lina har alla tre nått steg fyra i Philbrick och Clevelands (2015) sex steg 
att bygga upp ett personligt varumärke. Det innebär att alla tre har utvärderat sig själva och 
förstått sina personliga varumärken, men även hittat det som gör dem unika. Alla tre anser sig 
själva ha tydliga fysiska uttryck, Kira som positiv och energisk, Stephanie i att förmedla 
kompetens och inte själv vara rädd att arbeta med alla olika uppgifter och Lina som pålitlig 
och transparent ut mot alla på företaget. Utifrån Linas intervju anses hon ha uppnått steg sex 
då hon också skapat ett digitalt uttryck och kommunicerar ut sitt budskap på ett tydligt sätt.  
 
Utifrån intervjusvaren kan det utläsas att Hanna, jämfört med de andra respondenterna inte är 
lika medveten om vad det personliga varumärket innebär. Att alla respondenter har olika 
nivåer i uppbyggnaden av sitt personliga varumärke kan bero på många olika faktorer. Det 
kan bero på vilken bakgrund individen har, utbildning, egna ledare, vilken bransch ledaren är 
verksam i, erfarenhet och personlighet. Ens bakgrund är varje individs perspektiv och ger 
ledaren möjlighet att identifiera de styrkor och egenskaper som gör att personen differentierar 
sig gentemot andra (Peters, 1997; Lanneberg, 2015). 

5.2.4 Ledaren och organisationen  
Kira, Stephanie, Hanna och Lina har alla liknande syn på vad ledarskap innebär. De 
definierar bra ledarskap i en ledare som har förmågan att motivera sina medarbetare att arbeta 
mot samma mål. Stephanie anser däremot att det är viktigt att ledaren besitter mycket 
kunskap, kompetens och ska kunna besvara alla frågor till medarbetarna. 
Alla ledare poängterar vikten i att involvera medarbetarna på företaget. Kira anser att det är 
viktigt för att medarbetarna ska få mer insyn i företaget och bidra till framgång. Hanna 
berättar att hon försöker involvera medarbetarna så mycket som det går, men pratar mer om 
att involvera dem i att veta vad hon gör och vilka beslut som tagits inom organisationen. Alla 
fyra respondenter går att sammanföra med den demokratiska ledarstilen eftersom de försöker 
ikludera medarbetarna i beslutsfattning och uppmuntrar gemensamma målsättningar (Ojo, 
2009; Gastil 1994). Den auktoritära ledarstilen som handlar om makt och överlägsenhet 
(Chang, Xie 2017) går inte att applicera på någon av respondenterna. Medarbetare som 
känner igen sig i ledaren och eftersträvar de egenskaper som ledaren förmedlar, har lättare att 
ta till sig ledarens personliga varumärke (Aaker, 1999). Om ledaren genom den demokratiska 
ledarstilen lyckas involvera medarbetarna och motivera dem, så skapar man en långsiktig 
relation till sina medarbetare och en hög lojalitet (Aaker, 1992). 
 
Stephanie och Lina förklarar båda vikten att arbeta som ett lag inom företaget för att uppnå 
bäst resultat. Stephanie berättar att de brukar byta arbetsuppgifter för att involvera alla på 
olika avdelningar, Lina å andra sidan försöker lära mer av sina medarbetare då de är experter 
inom området genom öppen kommunikation och transparens. Kira, Stephanie, Hanna och 
Lina använder sig av transformativt ledarskap som bygger på att inspirera individen till 
enskilda insatser genom att leda på ett sätt där de får individen att acceptera, ta till sig och 
motiveras av ledarens direktiv (Bass, 2000). Papagiannakis & Lioukas (2018) anser att en det 
transformativa ledarskapet leder till mer engagerade medarbetare och kan bidra till en mer 
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effektiv och lönsam organisation. Det kan antas innebära att ledare som lyckas med detta 
snabbare uppnår de uppsatta målen på företagen.  
 
Eftersom en ledares framgång i att påverka sina medarbetare, kan sammankopplas med att 
ledaren använder sig av olika perspektiv. Det gör ledaren för att hitta det mest optimala sättet 
att leda i olika sammanhang. Genom att ha ledare i organisationen som är medvetna om det 
och som samtidigt kan pendla mellan de olika perspektiven skapar en fördel för 
organisationen, eftersom ledaren då kan styra sina medarbetare snabbare, bättre och mer 
effektivt mot de organisatoriska målen. (Bolman & Deal, 1998) Alla ledare som vi har 
intervjuat använder sig mer eller mindre av de olika perspektiven i sitt ledarskap, de som 
arbetat längre som ledare framgår det tydligt att det finns en medvetenheten kring ett anpassa 
sin ledarstil efter situationen, även om det finns en röd tråd kring hur de själva väljer att leda.  
Det kräver en viss självinsikt av ledaren för att aktivt välja ett perspektiv att använda sig av. 
Att ha ledare i organisationen som är medvetna om sitt personliga varumärke, ökar den insikt 
ledaren får om sig själv och hur han eller hon uppfattas. På det sättet kan en ledare som har 
utvecklat ett starkt personligt varumärke nå insikt om sig själv och sitt ledarskap som i sin tur 
gynnar organisationen.  
 
Under alla fyra intervjuer i studien påpekas vikten av att motivera och inspirera, däremot kan 
det skilja sig åt på vilket eller vilka sätt ledaren väljer att göra det på. Stephanie väljer till 
exempelt att göra det genom att kunna visa sin kompetens genom att utföra sina anställdas 
arbetsuppgifter vid behov. För Kira handlar det om att uppfattas som glad och positiv 
samtidigt som hon ger positiv feedback till sina medarbetare. Som ledare krävs förmågan att 
inspirera och motivera sina medarbetare för att få alla att arbeta mot en gemensam 
målsättning (Bass,  2000). Att som ledare vara karismatisk eller produktiv och på det sättet 
inspirera sina medarbetare leder enligt Awamleh och Gardner (1999) till en starkare leverans 
av de anställda. Genom att förstärka och förtydliga sin varumärkespersonlighet kan ledaren 
skapa en starkare och mer karismatisk bild av sig själv (Aaker, 1997). Om ledaren lyckas 
med det kan det ge ett mervärde för företaget och mot de anställda. Det kan leder till ett 
långsiktigt mervärde som gynnar ledaren, de anställda och företaget (Norjaya, Mohd, 
Mohamad, 2007).   
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6.0 Slutsats   
Arbetets syfte var att undersöka och få en större förståelse hur ledarens personliga varumärke 
förhåller sig till och påverkar organisationen. Det har visat sig att respondenterna i 
fallstudierna har olika perspektiv på det personliga varumärket och hur dom arbetar med det. 
Det finns likheter där respondenterna talar om hur viktigt det är att medarbetarna uppfattar 
dem på ett visst sätt och att man som ledare kan påverka det.  
  
Alla ledare i studien anser att de är medvetna om sitt personliga varumärke och i vissa fall 
kan ledarskapet i sig vara en bidragande faktor till det. En ledare kan behöva utvärdera sig 
själv för att uppnå ett framgångsrikt ledarskap. Detta kan bero på att en ledare kräver en viss 
självinsikt för att lyckas påverka andra människor i organisationen. Självinsikt kan uppnås 
genom att skapa ett starkt personligt varumärke eftersom att personen måste utgå från sig 
själv och sin personlighet. Genom att till exempel använda sig av Aakers ramverk skulle det 
kunna innebära en starkare självinsikt och en ökad medvetenhet om hur ledaren uppfattas och 
vad han eller hon kan förstärka för att skapa ett tydligare budskap. Eftersom självinsikt krävs 
för att nå ett starkt personligt varumärke kan de två fenomenen ledarskap och personligt 
varumärke dra fördelar av varandra. För organisationen kan det innebära att en medveten 
ledare med hög självinsikt har fler verktyg för att möta de utmaningar som en ledare kan 
ställas inför och därför kan arbetet med det personliga varumärket ge en positiv inverkan på 
företaget i form av att det utvecklar ledaren och organisationen får en mer kompetent ledare. 
 
Däremot kan en ledare uppnå en stark självinsikt även utan att bygga ett personligt 
varumärke, utan det handlar om att arbeta med sig själv och sin person för att utvecklas mot 
ett bra ledarskap. Det innebär att ett personligt varumärke inte är ett krav för att skapa ett 
framgångsrikt ledarskap, men om ledaren följer de viktigaste stegen mot att nå en bra 
varumärke kan en självinsikt uppnås som även kommer att ha en inverkan på ledarskapet och 
i sin tur ge organisationen fördelar i form av en starkare och bättre ledare.  
 
Då studien undersökt olika företag och respondenter med varierande bakgrunder kan det inte 
uteslutas att olika faktorer har en inverkan på hur stor självinsikt individen har.   
 
Genomgående handlar det personliga varumärket om att påverka andra människors 
uppfattning och inom ledarskap kan det handla om inspirera sina följare. Det kan kopplas till 
en demokratisk ledarskapsstil vilket handlar om att få medarbetare att gå i samma riktning 
som ledaren vill genom att motivera följarna. Om ledaren förstår vad dennes agerande har för 
inverkan på andra människor, kan ledaren påverka medarbetarnas vilja att arbeta efter 
organisationens mål. Vilket i sin tur kan gynna organisationen.  
 
I slutändan så handlar både ledarskap och personligt varumärke om att individen arbetar med 
självutveckling. Vilket kan leda till mervärde för organisationen på lång sikt.  
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6.1 Vidare forskning 
Eftersom studien har utgått från ledarens egen uppfattning kan endast slutsatser göras utifrån 
deras egen uppfattning och insikter kring sin personlighet och personliga varumärke. Som 
tidigare forskare i ämnet nämnt hade en intressant vinkel varit att istället ta reda på 
personalens uppfattning om sin ledare. Eftersom Aakers ramverk är ett verktyg som i denna 
studie har varit möjligt att använda, skulle det kunna fungera som underlag där en studie 
ställer ledarens uppfattning om sitt varumärke mot de anställdas uppfattning utifrån Aakers 
ramverk. Det möjliggör en starkare inblick i hur trovärdigt ledarens egen uppfattning är av 
sitt personliga varumärke. Det skulle också förstärka uppfattningen av hur positiv kopplingen 
är till ledarskapsstilen och vilken inverkan det har på ledarskapet. Det kan vara så att om de 
anställda har en liknande bild av ledarens varumärke som ledaren egen uppfattning, då kan 
det innebära att ledaren har en välutvecklad självbild och självinsikt.  
 
En annan vinkel som är av intresse är att definiera hur starkt varumärke en ledare har 
etablerat för att sedan mäta vilken inverkan det fått på organisationen, i det fallet är det 
återigen viktigt att vända sig mot de anställda där de ska redogöra för hur väl de arbetar med 
sin ledare i olika situationer. Förslagsvis blir det en starkare studie om en kvantitativ studie 
tas fram och ger ett resultat som kan stärka den här studiens slutsatser.  
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Bilaga 1  

Ledarskap och personligt varumärke 

Intervjuguide:  
 
Inledande frågor 
Berätta om företaget du arbetar på?  
Beskriv din roll på företaget? 
Hur länge har du jobbat på företaget? 
Berätta om dig själv, arbetslivserfarenhet?  
Hur många anställda är det på företaget?  
Vilka är organisationens mål & visioner? Hur ger det sig i uttryck? 
 
Personligt varumärke 

1. Hur skulle du beskriva dig själv och din personlighet?  
2. Hur tror du att dina medarbetare uppfattar dig?  
3. Vad är ett personligt varumärke för dig? 

 
 

(Ett personligt varumärke handlar om hur andra människor uppfattar dig och vad deras 
uppfattning om dig som person är. Vad som visas utåt. Ryktet om en person och vad 
människor säger om en person när denne inte är i rummet)  
 
 
4. Är du medveten om ditt personliga varumärke? Berätta? 
5. Hur skulle du beskriva ditt personliga varumärke?  
6. Skulle du säga att ditt personliga varumärke som privatperson skiljer sig från ditt 
personliga varumärke som ledare?  
7. Går ditt personliga varumärke hand i hand med hur företaget uppfattas/företagets 
varumärke? 
8. Tänker du på hur ditt personliga varumärke gynnar företaget? 
 
Ledarskap 

1. Vad är ledarskap för dig?  
2. Vad anser du är bra ledarskap? 
3. Vad anser du är ett dåligt ledarskap? 
4. (Auktoritär ledarstil) Anser du att du styr dina medarbetare i hur de ska utföra sina 

arbetsuppgifter? På vilket sätt gör du det i så fall? 
5. (Demokratisk ledarstil) På vilka sätt involverar du dina medarbetare? hur viktigt är det 

för dig att alla känner sig delaktiga och att ni arbetar som ett team? På vilket sätt 
arbetar du för att uppnå det i så fall? 
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6. (låt-gå ledarstil) Berätta hur ni tar beslut inom företaget? Är det ofta som du delegerar 
arbetsuppgifter och ansvar till dina medarbetare och låter dem ta beslut? varför väljer 
du att göra det i dom fallen?   

7. Är det viktigt för dig hur dina medarbetare uppfattar dig? Hur vill du att dom 
uppfattar dig?  

8. Vad gör du för att inspirera och motivera dina medarbetare? 
 
Organisationen 

1.  Anser du att medarbetarna är medvetna om organisationens mål och visioner?  
2.  Beskriv hur du som ledare arbetar för att driva organisationen framåt och uppnå de 

organisatoriska målen? Utifrån personal, förändringar, kravställning,  
3. Berätta vad du tycker är viktigt när man arbetar med människor i en organisation, för 

att uppnå utsatta mål? (Må bra, inspirerade och motiverade, resultatinriktade, 
organiserade)  
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