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Sammanfattning 
 
Under lång tid har människan ideligen blivit överöst med en mängd olika budskap från tv, bio, 
radio, musik, mobiltelefoner och Internet. Trots detta kopiösa mediautbud har det blivit allt 
svårare att som människa sticka ut från mängden dvs. att höras och synas. Detta problem bidrar 
till att det blivit allt viktigare att tänka på sitt personliga varumärke, som vi medvetet eller 
omedvetet sänder ut i vår omgivning. Studien syftar till att genom ett antal intervjuer undersöka 
vilka de gemensamma faktorerna är som ligger till grund vid uppbyggandet av ett 
konkurrenskraftigt personligt varumärke. Vidare syftar studien till att öka förståelsen för vikten 
av att inneha ett personligt varumärke. 
 
Den teoretiska referensramen behandlar teori om varumärken och personligt varumärke samt 
olika faktorer som påverkar uppbyggandeprocessen. En intervjustudie har genomförts och med 
hjälp av e-mail-intevjuer har material som ligger till grund för resulatet samlats in. 
 
Resultatet av intervjuerna visar att det råder delade åsikter bland intervjupersonerna om varje 
individ bör bygga upp ett personligt varumärke eller inte. En del anser att det inte finns någon 
anledning till att varje individ bör bygga ett personligt varumärke. Andra anser dock att 
personer idag måste utmärka sig, kunna sälja sig samt att kunna berätta om sina egna starka 
sidor. Detta på grund av att det idag är allt fler som försöker synas vilket leder till större 
konkurrens om uppmärksamheten. 

Grundtanken om vad ett personligt varumärke bör leverera är att personen i fråga håller det den 
genom sitt personliga varumärke lovar. Det gäller även att hela tiden vara konsekvent med 
bilden av sig själv och visa vad personen ifråga står för och hur denne kan vara till nytta för sin 
omgivning.  

Fokus, äkthet och passion är återkommande begrepp i svaren på vad som bidrar till att ett 
personligt varumärke blir konkurrenskraftigt. Det handlar om att synliggöra sina resultat att 
vara konsekvent i sina yttre attribut, ord och handlingar. Individen bör ha en passion och en 
genuin vilja att bidra till andra i sin omgivning. Dessa uppfattningar speglar i stort sett den teori 
som har behandlats i studien.  

 

Nyckelord: Personligt varumärke, konkurrenskraftigt, uppbyggandeprocess. 
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1 
Inledning 

 
 
 
 
 
 

I detta kapitel ges en kort bakgrund om varumärken samt hur 
begreppet personligt varumärke vuxit fram. Därefter 
presenteras syftet med studien och nyckelbegrepp definieras. 

 

 
 
 
 
 

1.1 Bakgrund 
Nämn ett varumärke. Det första du tänker på är troligtvis IKEA, Coca Cola eller något 
liknande, dvs. ett stort företag eller en fysisk produkt. Få tänker på personer som ett varumärke 
och förmodligen tänker nästan ingen på att nämna sig själv. Den enskilda individen är precis 
lika mycket ett varumärke som vilken kommersiell produkt som helst [1]. Fenomenet 
personligt varumärke, eller personal branding som det också kallas, är inte något nytt då det har 
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funnits länge inom den kommersiella världen, exempel på detta är idrottsstjärnor såsom David 
Beckham och artister som Madonna. Det som idag anses vara relativt nytt är den enskilda 
individens förståelse för processen att bygga upp ett eget varumärke och möjligheterna som 
finns med att se sig själv som ett varumärke. Detta är något som många människor direkt eller 
indirekt börjat anpassa sig efter då arbetsmarknaden över hela världen blivit alltmer osäker [1]. 
  
Vad är då ett varumärke? Teorin säger att ett varumärke är ett namn, en term, en symbol, en 
design eller en kombination av dessa (Keller, 2006). Det som utgör varumärket är hela summan 
av omvärldens förväntningar och känslor kring varumärkets attribut och funktion. Ett 
varumärke som inte berör är verkningslöst. Även vad omgivningen känner när de hör namnet, 
vad det står för och vilka saker de förknippar med märket har stor betydelse. Keller menar 
vidare att varumärket ska laddas med de känslor och värden som ska förmedlas och det ska tala 
direkt till hjärtat/hjärnan. Det är även viktigt att skapa en positiv image kring sitt varumärke, då 
imagen förmedlar vad som är varumärkets unika egenskaper jämfört med dess konkurrenter. 
Varumärken kan vara fysiska saker, service, leverantörer, onlineprodukter, människor och 
organisationer, sport, konst och nöje samt platser och idéer. Med andra ord kan nästan allt få ett 
varumärke (Keller, 2006). 
 
Ett framgångsrikt varumärke handlar om att vara ett välkänt varumärke. Keller (2006) menar 
vidare att varumärken får värde genom att omvärlden knyter starka fördelaktiga och unika 
associationer till varumärket. Associationer är just kännedom, kunskap och attityder som är så 
viktiga att ha kring sitt varumärke. Genom att investera i ditt varumärke kan du få en unik 
profil med goda associationer och på så sätt skilja dig från andra konkurrerande varumärken 
[2].  
 
Enligt Montoya (2005) fokuserar personligt varumärke på den enskilda individen och 
härstammar från begreppet ”varumärke”. Personal branding är en process som går tillbaka lika 
långt i tiden som när människan började bygga upp samhällen. Vidare säger han att ”redan 
Aristoteles talade om retorik som konsten att övertyga, att i varje situation finna de bästa 
argumenten, vilket är vad det personliga varumärket handlar om”. Termen personal branding 
beskrivs som det bestämda intrycket eller bilden som först dyker upp när människor i din 
omgivning tänker på dig. Ett personligt varumärke är den mentala bilden som omgivningen  
tänker på när ditt namn nämns [3].  
 
Denna uppsats inriktas på personligt varumärke och på den enskilda individen där avsikten är 
att stärka det egna självförtroendet för att nå sina uppsatta mål. Detta skall ej förväxlas med det 
kommersiella perspektivet av ett personligt varumärke där avsikten är att höja sitt  
marknadsvärde, t.ex. när kändisar registrerar sina namn som varumärken.  
 

 
 
 
 

1.2 Problemformulering  

Det finns ett överutbud av likartade varor eller tjänster på nästan alla marknader idag. Det har 
ingen betydelse om det handlar om att köpa en bil, kläder eller banktjänster. Det gäller även oss 
själva som individer, tex. när vi ska presentera oss för nya arbetsuppgifter, uppdrag eller 
nätverk. Trots att det inte finns två individer på jorden som är exakt likadana, presenterar vi oss 
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ofta i form av en mekanisk uppräkning av utbildningar och positioner som ”opersonliga 
varumärken” [4]. Under lång tid har människan ideligen blivit överöst med en mängd olika 
budskap från tv, bio, radio, musik, mobiltelefoner och Internet. Trots detta kopiösa mediautbud 
har det blivit allt svårare att som människa sticka ut från mängden dvs. att höras och synas. 
Detta problem bidrar till att det blivit allt viktigare att tänka på sitt personliga varumärke, som 
vi medvetet eller omedvetet sänder ut i vår omgivning [1].  
 
Dagens arbetsmarknad utmärks av hård konkurrens, vilket gör att det krävs alltfler starka 
personliga varumärken. Tidigare stannade människor på samma jobb i stort sett hela livet, idag 
är det annorlunda, människor byter jobb mer ofta bla. på grund av att arbetskraften minskar 
eller jobbmöjligheter flyttas. Detta har lett till att personliga varumärken har fått en alltmer 
betydlig innebörd [1]. Ett personligt varumärke kan vara ett hjälpmedel för att särskilja  
individen samt skapa en attraktion på arbetsmarkanden [5].  
 
Werner Runebjörk (2006) menar att relationen med människor blir allt viktigare. Det räcker 
idag inte med att fokusera på sin produkt eller för den delen på sin kund utan människan måste 
även fokusera på den personliga relation som den vill skapa med andra. Werner Runebjörk 
(2006) menar vidare att det idag inte räcker med att ha en efterfrågad produkt av hög kvalitet. 
Köparen av en tjänst eller en vara kräver också en bra relation för att det ska bli någon affär. I 
det perspektivet blir det personliga varumärket helt avgörande för lönsamheten i företaget [6].  
 
Varje individ har redan ett personligt varumärke och du är lika mycket ett varumärke som 
Coca-Cola eller Puma men frågan är hur väl du tar tillvara på det. Nästan alla vet vad Coca-
Cola är, men hur många känner egentligen till just dig? [1]. Enligt Adlén (2007) blir många 
rädda när de hör talas om personligt varumärke. Han menar att varumärken förknippas med 
något negativt och ultrakommerciellt. Vidare menar han att det är tvärtom, det kommer att bli 
en nödvändighet i framtiden att kunna sticka ut från mängden och att bli något utöver det 
vanliga. Personliga varumärken finns inom alla yrken men det är bara vissa som tar till vara på 
dem, trots att alla har förutsättningar för att bygga upp ett (Adlén, 2007). Ovanstående 
argument mynnar ut i  
följande frågeställningar: 
 

• Av hur stor vikt är det att en individ bygger upp ett personligt varumärke 
idag? 
 

• Vad bör en individ beakta vid  uppbyggandet av ett konkurrenskraftigt 
personligt varumärke? 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med studien är att analysera den personliga varumärkesuppbyggandeprocessen, för att på 
så sätt identifiera de faktorer vilka ligger till grund för att bygga upp ett konkurrenskraftigt 
personligt varumärke. Syftet är vidare att öka förståelsen kring vikten av att bygga upp ett 
personligt varumärke. 

1.4 Avgränsningar 
 
Rapportens tyngdpunkt ligger på hur den enskilde individen bygger upp ett personligt 
varumärke för att nå dennes personliga uppsatta mål. Fokusering görs på den enskilda individen 
för att påvisa att alla människor har ett personligt varumärke. Företag och redan välkända 
varumärken utelämnas. Vidare kommer inte uppbyggandet av ett personligt varumärke ur ett 
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kommerisellt syfte att tas upp. Dessa områden tas inte upp då de inte berör syftet med denna 
studie.   
 
För att studien inte ska få en för vid omfattning avgränsas den till att enbart undersöka 
uppbyggandeprocessen av ett personligt varumärke. Hur en individ underhåller och vårdar sitt 
personliga varumärke lämnas därför därhän.  
 
Marknadsföring av det personliga varumärket behandlas som en del i 
varumärkesuppbyggandeprocessen. Valet av marknadsföringskanaler, varför och när de ska 
användas tas dock inte upp, då detta ingår i underhållningsprocessen och inte har någon 
relevans för denna studiens syfte. 
 

 
1.5 Centralt begrepp 

Det centrala begrepp som ämnas tas upp i denna studie är personligt varumärke, vilket förklaras 
nedan. 

 
1.5.1 Personligt varumärke  

Personligt varumärke kan definieras på en mängd olika sätt. Då begreppet är relativt nytt har 
författarna olika sätt att förklara det på. Werner Runebjörk (2006) beskriver det personliga 
varumärket som namnet på en person och de associationer omgivningen har till honom eller 
henne. Vidare menar Werner Runebjörk (2006) att syftet med ett personligt varumärke är att 
individen ska bli tydligare både inför sig själv och andra med vad den står för. Hon markerar att 
människor inte är ett personligt varumärke utan att människor har ett personligt varumärke.  
 
Personal branding, som är det engelska uttrycket för personligt varumärke, beskrivs av 
Montoya (2005) som ”a great personal brand carries with it a sense of goodwill, virtue or 
positive value for the audience.”  
 
Dessa ovanstående definitioner ger en bra bild över begreppet personligt varumärke och 
kommer även att avspeglas i studien. Fokus har dock lagts på följande definition då den 
innefattar den totala bilden av ett personligt varumärke:  
 
 

”Ett personligt varumärke är ditt namn och de värden omgivningen 
förknippar med det. Ditt personliga varumärke ska ge en kraftfull, 
tydlig och positiv bild som andra ser framför sig när de tänker på dig. 
Det ska tala om vad du står för, din kompetens och hur du kan skapa 
värde för andra. Det är också ett sätt att klargöra och kommunicera 
vad som skiljer dig från andra och använda de kvaliteterna för att 
stärka ditt varumärke”            

 
   [7] 

1.6 Disposition 
För att orientera läsaren om studiens upplägg och för att ge läsaren en sammanfattning av 
uppsatsen, presenteras nedan en disposition över studiens kapitel.  
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I detta kapitel ges en kort bakgrund om varumärken 
samt hur begreppet personligt varumärke vuxit fram. 
Därefter presenteras syftet med studien och 
nyckelbegrepp definieras. 
 

 I detta kapitel klargörs metodval och tillvägagångssätt 
för att uppfylla syftet med uppsatsen. I kapitlets första 
avsnitt redovisas studiens metodologiska 
utgångspunkt. Hur empirin samlats in och behandlats 
redovisas samt diskuteras de valda metoderna för att 
uppnå en hög trovärdighet på uppsatsen. 

Teorin behandlar den teoretiska bakgrunden som valts 
att fokusera på. Den litteratur som har använts, 
beskriver begreppet varumärke samt tar upp olika 
förutsättningar för att kunna analysera den personliga 
varumärkesbyggandeprocessen. 
 

 
I empirin kommer det att redogöras för det resultat 
som framkommit i undersökningen. Kapitlet inleds 
med ett avsnitt som beskriver undersöknings-
gruppen.  
 

I det avslutande kapitlet redogörs för de slutsatser 
som framkommit under studiens gång. Dessa 
slutsatser kopplas samman med studiens 
problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas med 
förslag till vidare forskning inom ämnet. 

 

I analysen jämförs den insamlade empirin med 
studiens teoretiska referensram för att på så vis 
granska likheter och skillnader. 
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2 
 Metod 

 
 
 
 
 
 
 

 I detta kapitel klargörs metodval och tillvägagångssätt för att 
uppfylla syftet med uppsatsen. I kapitlets första avsnitt 
redovisas studiens metodologiska utgångspunkt. Hur empirin 
samlats in och behandlats redovisas samt diskuteras de valda 
metoderna för att uppnå en hög trovärdighet på uppsatsen. 
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2.1 Metodologisk utgångspunkt  
Det finns i princip två huvudtyper av metodik; kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativa metoder 
är sådana som mynnar ut i numeriska observationer, exempel på detta är experiment, prov och 
enkäter. De kvalitativa metoderna kännetecknas av att det inte använder sig av siffror eller tal 
utan dessa resulterar i skrivna eller talade formuleringar (Backman, 1998). Det som styr valet 
av metod är uppsatsens syfte och frågeställning, där forskaren väljer att inrikta sig åt antingen 
kvalitativ eller kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden används, enligt Alvesson & 
Sköldberg (1994) och Kvale (1997), då syftet är att beskriva människors upplevelser av något, 
nå en djupare förståelse för en viss situation eller företeelse samt när det handlar om att försöka 
urskilja underliggande mönster för att skapa en djupare förståelse. Denna undersökning har 
inslag av en kvalitativ ansats med fokus på att genom e-mail-intervjuer ta reda på vilka de 
gemensamma faktorerna är som en individ bör iaktta när denne bygger ett konkurrenskraftigt 
personligt varumärke. En kvalitativ ansats gör det möjligt att skapa en djupare förståelse för 
begreppet personligt varumärke (Bryman, 2002).  
 
Studiens ansats är deskriptiv i den meningen att den belyser och beskriver vad som anses 
känneteckna gemensamma faktorer vid uppbyggandet av ett konkurrenskraftigt personligt 
varumärke. Samtidigt anses den även vara explorativ, då det inte finns så mycket tidigare 
forskning inom detta problemområde. En explorativ studie beskrivs av Kvale (1997) som en 
studie där målet är att upptäcka nya dimensioner av det ämne som undersöks snarare än att 
pröva hypoteser. Denna ansats är relativt öppen och medför en möjlighet att följa upp 
informanternas svar och söka ny information och infallsvinklar (Kvale, 1997).  
 
 

2.2 Tillvägagångssätt  

I detta avsnitt redovisas studiens tillvägagångssätt, det inledande arbetet, undersökningsgrupp, 
hur intervjuguiden togs fram samt hur datainsamlingen gick till. 

 

2.2.1 Inledande arbete 

Till en början gjordes ett val av ämnesområde för studien. Ett stort intresse för varumärken har 
vuxit fram genom utbildningens gång vilket medförde att valet för ämnesområde kändes 
naturligt. Då meningen med studien är att frambringa ny kunskap samt undersöka ett 
forskningsområde valdes personligt varumärke som ämnesområde för studien. Personligt 
varumärke valdes utifrån en mängd olika skäl men främst för att det är ett relativt nytt begrepp 
som är modernt just nu.  
 
För att fördjupa kunskaperna inom det valda ämnesområdet genomfördes en grundlig 
litteratursökning. Denna litteratursökning genomfördes på Unitec University Library Auckland, 
samt på Auckland City Library. Sökning har även skett via Internet där webbsidor samt 
publicerade artiklar på nätet har hämtats. Likaså har referenslistor används i den litteratur som 
hittats, för att få förslag på ytterligare litteratur. De sökord som använts i litteratursökningen är 
bla: personligt varumärke, personal branding, varumärke, varumärkesuppbyggnad samt brand 
och branding. 
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2.2.2 Att välja källor 

Kylén (2004) säger att det finns tre typer av källor; personer, dokument och platser. Vidare 
menar han att människan alltid påverkar källan oavsett vilken av dessa tre typer som väljs. 
Människan finns bakom dokument och de flesta platser är utformade och uppbyggda av 
människor, även större delen av vår natur är påverkad av människors behov. Det är viktigt att 
tänka på vilken tillförlitlighet källan har. Kylén (2004) menar att en viktig aspekt på 
tillförlitlighet är primär- och sekundärkälla, förstahands- och andrahandskälla.  
 
Primärkälla är den källan som själv upplever eller uttalar något. Primärdata är med andra ord 
material som är insamlat av utredaren själv. En sekundärkälla är den som återberättar samt 
sammanställer vad andra sagt eller skrivit. Sekundärkällor bygger på andras uppgifter. Ofta 
anses primärkällor som mest tillförlitliga men ibland kan ändå andrahands- eller 
tredjehandsuppgifterna räknas som mest sannolika (Kylén, 2004). De sekundärdata som 
använts i denna studie är främst artiklar hämtade från tidskrifter och från Internet men även 
från böcker inom ämnet. I början av studien spelade sekundärkällan en viktig roll, då all 
information som behövdes hämtades utifrån denna. Detta för att få en bredare insikt inom 
området personligt varumärke. Användning av sekundärkälla i inledningsskedet 
rekommenderas av Eriksson och Wiedersheim (1997) då det är både enklare och billigare att 
använda uppgifter som redan är insamlade. Den primär data som använts till denna studie har 
samlats in genom intervjuer med personer som på olika sätt arbetar med personliga 
varumärken. 
 

2.2.3 Undersökningsgrupp 

För att få fram en bra och informationsgivande undersökningsgrupp gjordes en grundlig 
sökning på lämpliga personer via Internet, litteratur och tidningsartiklar. En förfrågan skickades 
sedan ut via mail till de personer som ansågs vara lämpliga för en intervju. En avgränsning 
gjordes i studien då endast svenska personer valdes att användas som intervjuobjekt. En del av 
de intervjuade är experter inom området, andra är föreläsare och en av de intervjuade anses 
vara ett starkt personligt varumärke.  De intervjupersoner som valts för undersökningen har 
valts pga. deras breda kunskap inom området.  
 
Ett urval på åtta personer ansågs ge ett tillräckligt underlag för att kunna besvara studiens syfte 
och frågeställning, samt att det skulle rymmas inom tidsramen för denna studie. Tanken var att 
få en blandning av intervjuobjekt, där deras yrkesroll varierar och på så sätt få in information 
från olika synvinklar. Det visade sig senare att sju av de åtta tillfrågade hade möjlighet att delta 
i intervjun. Dessa sju intervjuobjekt visades ge tillräckligt med information för att uppfylla 
studiens syfte. 
 

2.2.4 Intervjun som redskap 

Kylén (2004) beskriver en intervju som ett möte med en eller flera personer. Vidare säger han 
att meningen med intervjun är att få fram vissa uppgifter där intervjuaren stimulerar de 
intervjuade att berätta eller svara på frågor. Materialet som behövs för undersökningen 
antecknas och används som underlag i analysen. Enligt Kylén (2004) finns det flera olika typer 
av intervjuer; korta, långa, öppna eller styrda, de som är till för att kartlägga, söka lösningar på 
problem m.m.  
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Då möjligheten inte fanns att göra en öppen intervju med ett personligt möte, användes en form 
av styrd intervju över Internet. Till den styrda intervjun säger Kylén (2004) att en frågelista ska 
finnas. En frågelista består av ett antal färdig utformade frågor som ska besvaras av den 
tillfrågade. Detta bidrar till att intervjun får en mer karaktär av ”fråga-svara” än ett samtal. 
Genom att använda öppna frågor får man ett svar utformat med den tillfrågades egna ord. Detta 
ger stor frihet men ställer samtidigt större krav på att de som svarar ska kunna formulera sig 
(Kylén, 2004). I den intervju som utfördes användes till mesta dels öppna frågor, då syftet var 
att få fram respondentens egna funderingar kring ämnet. Avsikten var således att inte ställa 
ledande frågor för att på så sätt få så spontana svar som möjligt. Vidare var målsättningen att få 
en djupare inblick av begreppet personligt varumärke. 
 

2.2.5 Bearbetning och analys 

Det empiriska materialet i denna studie utgörs, som tidigare nämnts, av de e-mail-intervjuer 
som genomförts. Svaren på intervjun studerades för att skapa en helhetsbild över materialet. 
Därefter studerades varje enskilt svar för att få fram likheter och skillnader i svaren mellan 
respondenterna. Efter denna genomläsning av materialet påbörjades resultatskrivningen. I 
empirin har lämpliga citat används för att förstärka de resonemang som förts men även för att 
ge en sanningsenlig bild av intervjuerna. Citat har även används för att tydligare illustrera de 
olika uppfattningar som fanns bland intervjuobjekten. De intervjupersoner som medverkat 
presenteras i studien med sitt namn och yrkesroll. Detta för att ge en så rättvis bild som möjligt 
av intervjupersonerna och deras kunskap.  

 

2.3 Uppsatsens trovärdighet  

För att ett forskningsarbete ska betraktas som seriöst ställs stora krav på forskarens arbetssätt, 
beskrivningar och resultat. I kvalitativ forskning är det forskaren som står i fokus både vid 
insamlandet av information och i analysen, vilket innebär att forskaren måste ha ett kritiskt 
förhållningssätt till sitt material (Kvale, 1997).  
 

2.3.1 Validitet och Reliabilitet 

När en studies kvalitet ska bedömas används ofta begreppet validitet. Validitet är värdet av de 
uppgifter som fås in, hur lämpliga de är för att lösa de problem som arbetas med. Validiteten 
bedöms efter de data som leder till slutsatser, som i sin tur leder till bra beslut och effekter 
(Kylén, 2004). När man bedömer undersökningens kvalitet är det viktigt att tänka på att de som 
svarar ska förstå frågan och varför den ställs. Vidare ska inte frågor som är utan relevans för 
utredningen ställas (Kylén, 2004). Vid utformandet av intervjufrågorna i denna studie togs det 
hänsyn till ovanstående teori för att åstadkomma en så pass relevant intervjuguide som möjligt. 
 
När studiens tillförlitlighet ska kontrolleras, dvs. hur sanna uppgifterna är, handlar det om att 
kolla reliabiliteten. Sann är ett relativt begrepp, de kan vara sanna sedda ur en persons 
synvinkel eller sakligt sanna, fakta. Termen reliabilitet anger också att data är stabila vilket 
innebär att de inte växlar såvida inte de yttre omständigheterna förändras (Kylèn, 2004). Om en 
hög svarsfrekvens uppnås, ökar reliabiliteten. Kvaliteten av studien bedöms med reliabiliteten 
på så sätt att frågorna ska vara enkla att besvara, svaren ska vara tydliga och bara ha ett 
tolkningssätt. Om en fråga upprepas ska i princip samma svar ges igen samt att en individs svar 
inom ett område ska vara homogena och peka åt samma håll. Ju mer strukturerade metoder som 
används desto större sannolikhet är det att en hög reliabilitet uppnås (Kylén, 2004). Ett sätt att 
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säkerställa trovärdigheten med studien har varit att genom att låta handledare samt utomstående 
personer ta del av materialet och kommentera studien. Trovärdighet har även eftersträvats 
genom att relativt detaljerat redogöra för de tillvägagångssätt som används under studiens gång. 
 

2.3.2 Metodkritik 

Denna studie bygger på empiri från svenska experter och kunskapsbärare inom ämnesområdet 
varumärken och personliga varumärken. Under författandet av denna uppsats befann vi oss på 
Nya Zeeland vilket bidrog till att en personlig intervju med intervjuobjekten inte var möjlig att 
genomföra pga. det geografiska avståndet. Detta har medfört att viktig information såsom 
utläsning av kroppsspråk samt framkomst att få en dialog gått förlorad. Kritik kan riktas mot 
valet av intervjuobjekt då en av dessa även används i teorikapitlet. Följden av det valet blir 
således att analysen kan komma att påverkas, dock har detta funnits i åtanke under analysens 
utformande. 
 

2.3.3 Källkritik 

Då begreppet personligt varumärke är relativt nytt, finns en viss begränsning för tillgången till 
litteratur. Detta gäller främst vetenskapliga artiklar, vilket medför att denna typ av källa helt har 
utelämnats. Bristen på litteratur om personligt varumärke har bidragit till att Internet har varit 
den främsta källan.  

Vissa av de undersökningar och artiklar i olika tidskrifter och Internet som tagits del av, har i 
viss mån gjorts och presenterats i ett annat syfte än vad denna studien syftar till. Vidare har 
vissa artiklar varit skrivna i journalistiskt syfte och har därmed inte haft samma krav på belägg 
och referens. 
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processen. 
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3.1 Vad är ett varumärke?  
 
Ett varumärke är ett namn, en term, en symbol, en design eller en kombination av dessa. Dess 
mening är att identifiera varan eller servicen, dvs. vem eller vilket företag som producerar 
produkten samt skilja den från dess konkurrenter (Keller, 2006). Själva märket kan bestå av alla 
tecken som kan återges grafiskt som bokstäver, siffror och figurer. I vissa fall kan själva varan 
eller varans förpackning fungera som kännetecken, som tex. en fantasifull parfymflaska. Även 
ljud och melodier kan registreras som varumärken [9].  
 
Keller (2006) menar att vad som utgör ett varumärke är hela summan av mottagarens 
förväntningar och känslor kring produktens attribut och funktion, vad mottagaren känner när 
den hör namnet, vad det står för och vad som förknippas med företaget som säljer och 
marknadsför varumärket. Mottagaren ska aldrig behöva tvivla på vem avsändaren är. 
Varumärket ska länka ihop alla olika delar till en enda helhet och ge ett ansikte utåt. Ett 
varumärke kombinerar funktionella och materiella egenskaper med psykologiska och 
immateriella egenskaper för att skapa unika värden. De ska laddas med de känslor och värden 
som vill förmedlas och de ska tala direkt till mottagarens hjärta och/eller hjärna. Ett varumärke 
som inte berör är verkningslöst [10].  
 

Varumärkets byggstenar 

 
(Milligan, 2004) 

 
3.1.1 Ett varumärke- en personlighet  

 
”I åratal trodde vi att vi var ett företag som sålde sportskor, nu förstår vi att det är en livsstil vi 
saluför” (Phil Knight, VD för Nike. Citat ur Naomi Kleins bok No logo). Detta citat påvisar hur 
en del företag tänker när det bygger och vårdar ett varumärke.  
 
Genom att bygga ett varumärke byggs något som lever längre än en produkt. Det gäller att 
skala av alla varumärkets olika komponenter för att komma ner till ett kärnvärde som sedan kan 
kommuniceras ut genom alla möjliga vinklar. Alla företagets utåtriktade aktiviteter ska 
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omfattas av detta kärnvärde. Ett exempel på detta är Volvo, det mesta som kommuniceras från 
Volvo handlar om ett enda kärnvärde, nämligen säkerhet [11]. Kärnvärdet (mervärdet) ska 
kommunicera något som är unikt och som gör att kunden väljer just detta märke framför något 
annat. Ett företag skapar en slags personlighet för sina produkter genom att bygga upp starka 
varumärken. Vid all varumärkesuppbyggnad är den övergripande målsättningen att försöka  
attrahera en bred bas av märkeslojala konsumenter (Melin, 1997).  
 
Nyckeln till att skapa framgångsrika varumärken innebär att skapa en emotionell relation med 
kunden. Det gäller att tillföra varumärket en mänsklig identitet, oberoende av produkttyp. 
Fokus skall ligga på relationen i det rum som skapas mellan kund och produkt [1]. Adamson 
(2006) menar att bygga ett starkt varumärke handlar om att bygga upp en differentierad stark 
mening med varumärket. Identifiera något unikt som ett varumärke sedan kan byggas upp på. 
Varumärkning handlar om att särskilja och differentiera varumärket för att på så sätt få en stark 
position i människors medvetande. Varumärka handlar även om att skapa signaler, signaler som 
skapar goda associationer till varumärket.  
 
Adamson (2006) menar att ett varumärke är ett ”set” av mentala associationer som finns i 
människans medvetande. Dessa associationer finns i olika mentala mappar och för att 
människan ska kunna komma ihåg dessa associationer måste de vara baserade på en idé som är 
annorlunda och relevant för dem samt enkelt att ta fram. En god varumärkessignal 
kommunicerar någonting som inte bara är bra för varumärkesidén utan den ger den liv åt den på 
ett nästan magiskt sätt. Ett exempel på detta är kaffekedjan Starbucks som signalerar något mer 
än bara kaffe. Starbucksmiljön är familjär och välkomnande oavsett var i världen den besöks. 
De har lyckats skapa en bra varumärkessignal därför att den uttrycker en enkel och  
differentierad idé bakom själva Starbucks varumärke (Adamson, 2006). 
 

3.1.2 The Brand Equity Concept  
 
En av de populäraste marknadsföringskoncepten är konceptet om brand equity. Brand equity 
definieras som de egenskaper som är unika för ett specifikt varumärke (Keller, 2006). Genom 
att mäta en produkts brand equity, kan en uppskattning göras om hur mycket konsumenten är 
beredd att betala för det där ”lilla extra” för varan. Ett varumärke med stark brand equity är en 
värdefull konkurrensfördel för företaget eftersom ett starkt varumärke gör att konsumentens 
medvetenhet ökar och lojaliteten gentemot företaget eller branschen stärks (Aaker, 2002).  
 
Brand equity bygger på att skapa kännedom, goda acossiationer samt att skapa en bra image 
kring varumärket. Det gäller att skapa en relation mellan mottagare och avsändare som bygger 
på tillförlitlighet och förtroende. Det handlar även om att skapa en unik position på marknaden 
och bygga ett varumärke som särskiljer sig från dess konkurrenter (Keller, 2006). Det är viktigt 
för ett varumärke att uppnå hög brand awareness, då detta bygger på konsumenternas förmåga 
att känna igen ett varumärke och att tänka på ett visst varumärke när en viss produktkategori 
anges. Brand awareness skapas framförallt genom att öka kännedomen kring varumärket 
genom att synas upprepande gånger för konsumenten. Ju fler gånger konsumenten ser, hör eller 
tänker på varumärket desto större sannolikhet är det att varumärket registreras i konsumentens 
minne. Allting som väcker uppmärksamhet kring varumärket; dess slogan, namn, symbol, 
logotyper eller förpackning kan öka kännedomen och medvetenheten kring varumärket (Keller, 
2006).  
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3.1.3 Att bygga ett varumärke 

Kellers (2006) CBBE-modell, (Customer Based Brand Equity) beskriver att det inte finns några 
genvägar när varumärken byggs. Ett bra varumärke byggs inte av misstag utan det är en lång 
och genomtänkt process. Ett grundläggande antagande i modellen är att styrkan i varumärket 
beror på hur konsumenterna tänker, känner och agerar kring varumärket. Modellen består av 
fyra grundsteg:  
 
1. Etablera ett lämpligt varumärke. Bygg upp en identitet och skapa associationer till 
varumärket i en specifik produktklass eller ett specifikt konsumentbehov.  
 
2. Skapa ett värde i varumärket. Etablera en bild av varumärket och dess funktion hos 
konsumenten genom att strategiskt länka materiella och ickemateriella associationer till 
varumärket.  
 
3. Skapa en positiv respons av varumärket. Locka fram den riktiga konsumentresponsen till 
varumärkets identitet och mening.  
 
4. Skapa ett starkt band mellan varumärket och kunden. Omvandla varumärkets respons till en 
intensiv, aktiv och lojal relation mellan konsumenten och varumärket.  
 
För att kunna använda CBBE-modellen är det nödvändigt att definiera varumärkets position, 
dess kärnvärde och kunna förmedla dess själ (Keller, 2006). 
 
Enligt Milligan (2004) handlar mycket inom varumärken om att skapa en personlighet och 
värden kring olika objekt. Detta för att uppmuntra konsumenter till att kunna identifiera sig 
med produkten och för att utveckla samma typ av lojalitet som människor har gentemot sina 
hjältar/idoler. I många år har varumärken skapat sig en personlighet, men nu skapar sig 
personligheter varumärken. Den största skillnaden är att varumärken är en företagsverksamhet 
som har blivit systematiserad i århundranden medan processen att marknadsföra och varumärka 
personligheter är relativt nytt och en av de mest intressanta utvecklingarna inom 
marknadsföring (Milligan, 2004).  

 
 

3.2 Det Personliga Varumärket 
”Alla människor har ett personligt varumärke och det gör man klokt i att leva upp till” [15]. 
Ett personligt varumärke är, enligt Werner Runebjörk (2006), ett löfte samt de värden som 
associeras med ett namn. Hur en person kommunicerar med andra och hur denne presenterar 
sig själv och sitt erbjudande spelar också in. En persons identitet reflekteras av ett genuint 
personligt varumärke, det är dock tvunget att skilja mellan personlig identitet och personligt 
varumärke.  
 
Ett personligt varumärke är hur personen vill upplevas av omvärlden. Det personliga 
varumärket handlar således om vilka associationer som omgivningen förknippar med ett namn 
och vilka värden som sammankopplas med en specifik individ [12]. När omgivningen tänker på 
ett personligt varumärke bör en kraftfull, tydlig och positiv bild förefalla dem. Varumärket bör 
förmedla vad individen står för, den kompetens som individen besitter samt hur värden för 
andra kan skapas [7].   
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3.3 Uppbyggandeprocessen av ett konkurrenskraftigt personligt 
varumärke 

Begreppet personligt varumärke är ett nytt och trendigt begrepp. För ett par år sedan visste inte 
många vad det var men idag blir det allt vanligare att människor pratar om vikten av att bygga 
upp sitt personliga varumärke [12]. Att bygga upp ett personligt varumärke var tidigare inriktat 
mot offentliga personer och kändisar. Yrken såsom skådespelare, artister, konstnärer och 
politiker har sedan länge insett vikten av att bygga upp sin image. Idag kan dock alla personer 
dra fördel av att tänka igenom och fundera på vilka signaler som sänds ut till omvärlden. Ett 
gott och tydligt rykte är en vinst i de flesta sammanhang i uppbyggandet av ett personligt 
varumärke [13]. Werner Runebjörk (2006) förklarar att ett personligt varumärke främst är 
intressant att bygga upp i det yrkesliv den specifika individen är verksam inom eftersom det i 
första hand är där som varumärket kommer till användning.  
 
Adlén (2007) menar att det krävs en hel del för att bygga upp ett personligt varumärke. Det tar 
mycket tid och kräver ett stort tålamod för att lyckas, sedan finns det de människor som blir 
kända över en natt dvs. de som blir kända av slumpen. Alla har dock samma förutsättningar för 
att bygga upp ett konkurrenskraftigt personligt varumärke. 
 

3.3.1 Det personliga varumärkets egenskaper och för väntningar 

Ett personligt varumärke handlar om att lyfta fram de bästa egenskaperna. För att kunna 
åstadkomma detta måste en säkerhet kring de värderingar som personen i fråga besitter, vara 
klart. Det krävs ett självförtroende och ett djupt engagemang för att kunna få fram en unicitet 
av sig själv. Vi lever i en värld där det finns en mängd kopior av allting, vilket medför att det 
har blivit viktigare att utmärka sig från mängden. En målmedvetenhet och en klar bild av sina 
starka och svaga sidor är en mycket viktigt del i det personliga varumärket, dvs. leverera en 
tydlig bild av sig själv [14]. Werner Runebjörk (2006) menar att det inte handlar om att 
marknadsföra något man inte är, utan det är viktigt att bygga upp ett genuint varumärke som 
reflekterar den personliga identitet som individen har. Av betydelse är att varumärket visar 
både ärligt och tydligt vad personen i fråga står för. Det är viktigt att individen inte utger sig för 
att vara någon annan än sig själv dvs. vara oärlig, då detta i många sammanhang har en tendens 
att komma fram [15]. 
 
För att det personliga varumärket ska upplevas som trovärdigt är det viktigt att det står för det 
som utlovas. Det är angeläget att individen i alla sammanhang förbinds med sitt varumärke 
samt att de förväntningar som ställs uppfylls [15]. En central roll i ett starkt personligt 
varumärke är att visa sig vara en medmänniska, äkta och närvarande. När en person vet vad den 
står för, vet vem den är och har en vilja att bidra till andra utifrån sina egna värderingar, har 
denne en bra grund att bygga upp sitt personliga varumärke (Werner Runebjörk, 2006). 

Montoya (2005) tar upp fokusering som en nyckelfaktor när det gäller varumärkets egenskaper 
och förväntningar. Han menar att en tydlig enkelhet ska bevaras i varumärket och med 
fokusering menar Montoya (2005) att den egenskap, styrka eller talang som utmärker individen 
alltid ska finnas i fokus. Även om personen i fråga har många talanger ska fokus alltid ligga på 
en specifik egenskap, då omvärlden har svårt att acceptera någon som är bäst på allt.  

Modeskaparen Sonia Rykiel har uttryckt sig genom följande citat ”I think I´m in love with what 
I´m doing” [14]. Detta handlar om att hitta passionen i det som personen i fråga utövar, vilket 
även Olin (2007) skriver på sin webbsida [14]. Oavsett vilken bransch eller verksamhet som det 
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handlar om, är den viktigaste framgångsfaktorn just passionen. Nyckelordet är entusiastisk 
inspiration. Även Adlén (2007) nämner ordet passion som ett ledord i att lyckas bygga upp ett 
starkt personligt varumärke. Passionen går inte att kopiera, den är äkta och den är viktig. Det är 
den som avgör vem som ska sticka ut från mängden. Ett starkt personligt varumärke kräver att 
individen vågar visa att den älskar det den gör [16]. 
 

3.3.2 Att ge omvärlden en uppfattning 

”En del människor har ”det”, så enkelt är det. Men vem är det som 
bestämmer att vi lyssnar mer på vissa människor än andra?” 

 
 [14] 

 
Grunden för det personliga varumärket uppkommer genom de gemensamma uppfattningar som 
skapas. Dessa uppfattningar om den enskilda individen baseras främst på den bild som visar sig 
genom att titta på utseendet, karriären, civilståndet, boendet och kanske till och med 
matvanorna. Detta sätt att bedöma en annan människa kan upplevas som ytliga och orättvissa, 
men på detta vis har den mänskliga psykologin fungerat sedan väldigt lång tid tillbaka [1].  
 
Werner Runebjörk (2006) menar att individen genom sitt personliga varumärke visar 
omvärlden vad den står för med hjälp av utseende, ord och handlingar. Utseendet handlar 
mycket om vilka tillbehör som individen använder sig av såsom typ av mobiltelefon, skor och 
jeansmärke. Hon menar också att individen bör ifrågasätta vilka attribut som denne bär samt 
hur denne vill uppfattad av andra.  
 
Werner Runebjörk (2006) förklarar begreppet ethos som ett begrepp nära sammankopplat med 
personligt varumärke och det spelar en avgörande roll när det gäller omvärldens uppfattning 
om det personliga varumärket. Det finns många olika definitioner av ethos, just detta är ett av 
begreppets problem. Varför ethos är så svårt att förklara beror på att det är ett ord som är 
diffust, allmänspråkligt och som inte har någon exakt betydelse. En av ethos definitioner utgår 
från två olika perspektiv; personens egen bild och omvärldens bild. Bilden av hur personen vill 
att omvärlden ska uppfatta denne i form av personliga egenskaper och karaktär, eller bilden 
som omvärlden får av personens egenskaper och trovärdighet. Med en människas ethos menas i 
det närmaste dennes karaktär, personlighet och image, antigen hur omvärlden uppfattar detta 
eller hur personen i fråga tror att andra uppfattar det. När det talas om någons eget ethos syftar 
det på dennes karaktär såsom den själva uppfattar det, eller såsom denne vill bli uppfattad. 
Ethos skapas i samverkan mellan talaren och publiken. Vidare definierar Werner Runebjörk 
(2006) ethos som:  
 
 

”Ethos är talarens karaktär såsom den uppfattas eller såsom talaren 
vill att den ska uppfattas”. 

 
               (Isabel Werner Runebjörk, ur boken Ditt varumärke, 2006) 

 
 

Samtliga människor har egna inneboende effekter på lyssnaren oavsett vilket budskap som 
överförs, tex. inger vissa människor mer förtroende än andra. Detta bidrar till att lyssnaren 
förhåller sig annorlunda till budskapet beroende på vem som nämner det (Werner Runebjörk, 
2006). Alla människor har allmänna omdömen om sig själva och det är dessa som nämns när 
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personen i fråga inte själv är närvarande. Det gäller att vara medveten om dessa omdömen för 
att marknadsföringen ska bli effektiv (Frankel, 2006). Varumärket ska beskriva hur personen i 
fråga uppfattas och detta kan upplevas som påfrestande, men en varumärkesstyrka mäts alltid 
av mottagarens uppfattning [13].  
 
 

”Genom att ha ett gott och tydligt rykte får du ett starkt personligt 
varumärke.”  

     [13] 
 

3.3.3 Att vara unik 

”Det är viktigt att ta reda på vad man står för”. Så uttrycker sig Werner Runebjörk (2006) i 
frågan om hur individen bör gå tillväga när det personliga varumärket byggs upp. En viktig del 
i ett starkt varumärke är att personen bakom märket står för något speciellt och tydligt. 
Människor bör hitta sin unika etikett och det är även av betydelse att förstå att en stark 
personlighet inte handlar om att vara bäst i världen eller ens i Sverige, det gäller att vara unik 
och speciell för någon eller några få [13]. Vad som särskiljer en individ från sina konkurrenter 
är enligt Sampson (2002) svårt att svara på. Han menar att unik kan innebära att vara den 
första, den bästa eller den enda. En mormor kan ha ett starkt varumärke inom sin släkt eller en 
lokal hantverkare kan ha ett starkt varumärke i sin kundkrets osv. [1]. 
 

Enligt Werner Runebjörk (2006) tror sig människan många gånger veta vad den står för, men i 
verkligheten är det ganska diffust. För att verkligen få fram sanningen måste det analyseras och 
det måste finnas en förståelse för de vardagliga val som görs. Alla val som görs reflekterar de 
värderingar som finns och kommunicerar ut dem till andra. Det handlar om att formulera sina 
kärnvärden och fundera över vilka som är drivkrafterna samt vad som styr de agerande som 
utförs. Vidare menar Werner Runebjörk (2006) att dessa värden sedan ska försöka formuleras i 
ett motto. Ett motto som passar individen och varumärket. Därefter ska en mission arbetas 
fram, dvs. vad som vill och kan göras för andra utan att det fås någonting tillbaka.  

 

3.3.4 Att anpassa budskapet 

Enligt Werner Runebjörk (2006) är det viktigt att anpassa budskapet och handlingarna till den 
målgrupp som individen vill vända sig till. Det är av vikt att hitta den rätta målgruppen, tänka 
på vilken etikett som är användbar samt vart fokus bör ligga. Det kan tex. vara på karriären, på 
familjen eller på någon fritidssysselsättning [13]. Adlén (2007) styrker detta påstående då han 
menar att eftersom många av oss inte tillhör den yttersta eliten i världen av något, handlar det 
om att bli känd på något annat sätt. Detta innebär att inte bli känd i hela världen utan om att bli 
känd inom en viss målgrupp. Viktigt är att definiera målgruppen och vilka värden som ska 
lyftas fram.  
 
Werner Runebjörk (2006) menar att det handlar om att ta reda på hur personen i fråga vill bli 
uppfattad och sedan lyfta fram de egenskaper som kan få personen att bli uppfattad på detta 
sätt. Den enda viktiga regeln är dock att alltid vara ärlig och äkta. Det handlar om att inte 
föreställa sig utan det handlar om att vara äkta i det man står för. Hon menar vidare att det är 
viktigt att tänka på att välja vilka delar av personligheten som ska lyftas fram. Dessa delar bör 
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vara av sådan karaktär att de flesta människor kan ta till sig dem. Varumärken som förknippas 
med värden som tex. kärlek och förståelse är lättare för individer att inspireras av [1]. 

3.3.5 Effektiv kommunikation 

Enligt Sampson (2002) kan kommunikation beskrivas som vägen mellan tankar, idéer och 
känslor genom att prata, skriva, lyssna men även genom attityder, bilder och symboler. Effektiv 
kommunikation är klar och konsiv och detta bör även följas vid kommunikationen med det 
personliga varumärket. Det finns två olika typer av kommunikation; verbal och icke- verbal. 
Den verbala innebär att kommunikationen sker genom en konversation mellan två parter. Den 
icke-verbala handlar om t.ex. kroppsspråk. Sampson (2002) menar vidare att det är den icke-
verbala kommunikationen som fokus bör ligga på. En undersökning av Albert Mahabria (ur 
Sampson, 2002), amerikansk professor i socialpsykologi, visar på att mer än 50 % av det första 
intrycket, utan något tidigare igenkännande eller information, är baserat på den icke-verbala 
kommunikationen. Detta inkluderar exempelvis framträdande och kläder. Individen har inte 
lång tid på sig att ge det första intrycket, vilket ofta uppfattas som väldigt kraftfullt och 
långvarigt. Det är därför mycket viktigt i detta sammanhang hur personen i fråga ser ut, hur den 
låter och hur den rör sig (Sampson, 2002).  
 
 

Den icke-verbala kommunikationens betydelse 

Content

Voice

Non- verbal

 
         Albert Mahabria (ur Sampson, 2002) 

 
 
För att lyckas med kommunikationen av sitt personliga varumärke gäller det att veta vilka 
kanaler som ska användas. Valet av markandskanal avgör självfallet vad som ska sägas och hur 
det ska sägas, men det är också viktigt att tänka på vad som ska berättas. Det centrala är att 
individen vågar presentera sig själv på ett annorlunda sätt. Det handlar om att skapa en 
berättelse om sig själv, att skapa sin egen ”saga”. Det är individen själv som bestämmer hur den 
vill bli uppfattad och berättelsen måste vara intressant för att fånga lyssnarnas uppmärksamhet 
(Adlén, 2007).  

3.3.6 Att marknadsföra det personliga varumärket 

Montoya (2005) anser att personlig marknadsföring innebär skapande, upprätthållande och om 
möjligt utvidgande av marknader. Ju fler som blir intresserade av det personliga varumärket, 
desto mer blir det värt. Nyckeln till att marknadsföra sitt personliga varumärke är ”word-of-
mouth”. Nätverket av vänner, kollegor och kunder är det viktigaste verktyget som en person 
innehar. Det som sägs om individen och dennes prestationer är vad omgivningen kommer att 
koppla ihop med just det personliga varumärket. Det är därför viktigt att kontinuerligt vårda 
och upprätthålla nätverket (Montoya, 2005). 
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Precis som vilket företag som helst som väljer sina marknadskanaler kan en enskild individ 
också välja var och när den kan synas i olika medier och vid olika tillfällen. I syfte att stärka det 
personliga varumärket gäller det att synas målmedvetet och det handlar om att det ska kännas 
bekvämt och äkta. Ett annat sätt att marknadsföra det personliga varumärket är genom att synas 
på Internet. Adlén (2007) menar på att det finns virus som verkligen bör ansträngas för att fås 
och det är de virtuella virus som gör att individens namn får en spridning på nätet. Poängen är 
att låta omgivningen göra jobbet och starta en vänlig ”virusmatta” för att på så sätt skapa ett 
nätverk som bygger på trovärdighet och äkthet (Adlén, 2007).  

För att skapa ett nätverk med omgivningen är det många faktorer som bör uppmärksammas. 
Sampson (2002) menar att det gäller att ha en strukturerad plan för hur marknadsföringen av 
det personliga varumärket ska gå till väga. En vanlig och användbar metod vid marknadsföring 
av ett varumärke är ”marknadsmixen”. Sampson (2002) beskriver den marknadsmix som kan 
komma att användas för marknadsföring av det personliga varumärket. Denna metod består av 
sex olika faktorer, vilka följer nedan; 
 
Product: Individen är själva produkten; de värden, erfarenheter och den personlighet som 
personen i fråga innehar beskriver i detta fall produkten. 
 
Price: Priset består av det värde som individen har på marknaden. Ju fler som känner till det 
personliga varumärket desto större värde har det. Även den kunskap som individen besitter 
spelar in då en person som anses vara expert inom ett visst område kan få ett högre värde på 
marknaden. Det är mycket viktigt för individen att lära känna den marknad som denne är 
verksam inom samt att hålla sig uppdaterad och följa utvecklingen.  
 
Place: Platsen handlar om var personen ifråga befinner sig, var arbetet utförs samt var 
”publiken” dvs. den utvalda målgruppen befinner sig. Det gäller att hitta en plats som förmedlar 
trygghet både för individen själv och utåt mot omgivningen. Detta på grund av att individen 
ofta är tillfredställd då den arbetar i en arbetsmiljö som stämmer överens med dennes värde.  
 
Packaging: ”Vi tror på vad vi ser”. I dagens samhälle är människor inställda på att tro på det 
dem ser. Om någon ser professionell ut, är det den tron vi står fast vid tills något annat påstås. 
Paketering handlar om huruvida individen uttrycker sin personlighet ”du är vad du klär dig”. 
En tilltalande affärsgarderob är en viktig komponent för det personliga varumärket. Denna 
punkt styrks av Wennström [15] som menar att människor inte uppmärksammar det personliga 
varumärket genom annonstavlor, utan av de kanaler som individen själv skapar som tex. 
klädvalet. 
 
Perception: Perception handlar om verklighet, människor dömer andra vid första intrycket. Hur 
personen i fråga verkar vara, är hur den kommer uppfattas. Det är därför viktigt att influera de 
människor som inte har någon tidigare erfarenhet av personen. 
 
Promotion: Alla produkter kan dra fördel genom att medverka i en marknadskampanj som 
skapar uppmärksamhet. ”You won´t buy it if you can´t see it.” Promotion handlar om att skapa 
igenkännande så att människor vet vad produkten, eller i detta sammanhang, vem personen är, 
vad den står för, vad den har att erbjuda och hur den går att hitta. En själv-
marknadsföringskampanj placerar individen på ett sätt så att ett igenkännande kan skapas 
(Sampson, 2002). 

 



MITT varumärke 

 

24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4 
 Empiri 

 
 
 
 
 
 

I empirin kommer det att redogöras för det resultat som 
framkommit i undersökningen. Kapitlet inleds med ett avsnitt 
som beskriver undersökningsgruppen.  
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4.1. Kort introduktion av intervjupersonerna 
Nedan kommer en kort beskrivning av undersökningsgruppen för att på så sätt ge en tydlig bild 
av de intervjuade. Deras respektive yrkesroll och anknytning till begreppet personligt 
varumärke förklaras. 
 
Andersson, Fredrik.  
Fredrik är VD för karriärnätverket Nova 100. Det är ett företag som sysslar med att utveckla 
och rekrytera talanger. 
 
Olovzon, Niklas. 
Niklas är varumärkesexpert på kommunikationsbyrån S&B. Arbetar med en rad kända 
varumärken, förekommer flitigt i media och föreläser kontinuerligt om passionsvarumärken 
och personliga varumärken. 
 
Renstig, Monica.  
Monica är ägare av Women´s Business School AB. Hon headhuntar kvinnliga chefer, är 
författare och krönikör i Sveriges största datatidning. Monica anses vara ett starkt personligt 
varumärke. 
 
Rosencreutz, Anette.  
Anette är varumärkesexpert och copywriter. Hon är även medförfattare till boken ”Manageing 
Brand Me”. 
 
Saliba, Christina.  
Christina är delägare i Prime PR. Hon arbetar som PR konsult och är specialist på extern 
kommunikation. 
 
Samuels, Max.  
Max är livschoach, grundare och VD av Evolver Coaching. Det är ett företag som inriktar sig 
på ledarsapsutveckling, extrem personlig utveckling samt extrem produktivitet. 
 
Werner Runebjörk, Isabel.  
Isabel är författare och coach. Hon coachar politiker, företagare och människor på alla nivåer i 
näringslivet inom kommunikation och varumärkesutveckling. Hon har bla. skrivit boken ”Ditt 
varumärke”. 
 

4.2 Definitioner av begreppen varumärke och personl igt varumärke 
Bilden av ett varumärke är överlag samlad och entydlig enligt de intervjuade då de menar att 
det handlar om värderingar kring en produkt eller tjänst. Förväntningar och löften är också 
nyckelbegrepp som tas upp i definieringen av vad ett varumärke är.  
 
 

”Varumärket är en symbol för det samlade engagemanget och 
värderingarna kring en produkt eller tjänst.” 

(Fredrik Andersson) 
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Flera av de tillfrågade nämner att varumärket klart och tydligt ska förmedla något till sin 
omvärld.  Vidare menar de att varumärket ska fungera som en symbol och att det är ett namn 
för en produkt eller tjänst. 

 

”Ett varumärke är en kvalitetsgaranti, en symbol för mervärde, 
igenkänningsfaktor samt en total upplevelse, kort sagt en samlingsplats 
för uppfattningar och associationer.” 

(Niklas Olovzon)  

 

En av de tillfrågade menade att ett varumärke endast är de namn som är så pass välkända att 
alla omedelbart vet vad det är för något eller vad det står för.  

Begreppet personligt varumärke definieras på ungefär liknande sätt mellan de tillfrågade. Hur 
de än valt att formulerar sin definition så är alla eniga om att ett personligt varumärke innefattar 
en enskild individ. Två av intervjupersonerna använder sig av i princip samma definition på 
personligt varumärke och varumärke, de byter bara ut produkt eller tjänst mot en person.  
 
 

”Varumärket är en symbol för det samlade engagemanget och 
värderingarna kring en PERSON.” 

 
(Fredrik Andersson) 

 
 
Vidare menar de intervjuade att personligt varumärke handlar mycket om vad en person vill 
kommunicera till omvärlden, vilka värderingar och associationer som omgivningen förknippar 
med personen. Ett personligt varumärke bygger på att ha en tydlig profil, att alltid stå för de 
värden som utlovas.  
 
 

”Ett personligt varumärke är en persons publika persona, den bild som 
man medvetet bygger i sin omvärld, baserat på det man står för, och 
vill att omvärlden ska ha av ens person. Ett personligt varumärke byggs 
av tydlig kommunikation och tydliga handlingar som media och din 
omvärld tolkar så som du vill att de ska tolka dem.” 

 
                (Anette Rosencreutz) 

 
 
Uppfattningen om ett personligt varumärkes roll publikt skiljer sig åt. Alla tillfrågade menar att 
det personliga varumärket ska nå ut till omgivningen på något sätt. Hur stor denna omgivning 
behöver vara beror dock helt på vilka mål individen har med sitt varumärke. Omvärlden spelar 
en viktig roll för det personliga varumärket. Det är omvärlden som ska lyssna på den unika 
historia som personen berättar samt associera de unika värden kring individen menar Niklas 
Olovzon. En del av de intervjuade tar även upp vikten av att nå ut medialt eller i ett 
kommersiellt syfte, speciellt då målsättningen är att öka kännedomen kring sitt varumärke i 
större skala. 
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4.3 Uppbyggandeprocessen av ett konkurrenskraftigt personligt 
varumärke 

Nästan alla tillfrågade är överens om att det finns skillnader mellan uppbyggandet av ett 
varumärke och av ett personligt varumärke. Christina Saliba anser däremot att personer kan 
bygga sina varumärken med liknande metoder som företag använder. Hon menar vidare att 
identitet, profil och image ska harmonisera vilket även är viktigt att det gör vid uppbyggande av 
ett företags varumärke. De som anser att det finns skillnader i uppbyggandeprocessen har dock 
delade uppfattningar om vilka dessa olikheter är. Fredrik Andersson klargör sin syn på 
skillnaderna på följande sätt: 

 
 

”En produkt eller en tjänst har ingen själ eller en känsla. En person 
kan tänka och därför bygger man ofta upp det personliga varumärket 
kring att personen kan tänka och agera situationsanpassat så att det 
stärker det personliga varumärket. En person kan inte vara på flera 
ställen samtidigt (fysiskt). Du bygger alltid upp varumärket efter det att 
du skapat ett företag och börjat sälja en produkt. Med en person är det 
tvärtom. Först bygger du upp dig själv - och sedan säljer du dig.” 

 

(Fredrik Andersson) 

 
Monica Renstig som anses vara ett starkt personligt varumärke menar att hon aldrig någonsin 
tänkt tanken på att bygga upp ett personligt varumärke. En anledning till detta är att begreppet 
inte fanns då hon startade sin karriär, utan att det är först under de senaste två åren som hon har 
blivit tillfrågad om hur en person gör för att bygga upp ett personligt varumärke. Vidare menar 
hon att uppbyggandet av ett företags varumärke sker medvetet och professionellt medan en 
privat person kan bli ett varumärke av en slump. Detta på grund av att denne gör eller säger 
något bra som blir uppmärksammat. Monica Renstig anser att personliga varumärken handlar 
om starka personligheter med starka åsikter.  
 
Uppbyggandet av ett personligt varumärke sker enligt Isabel Werner Runebjörk inifrån och ut, 
det handlar om att se till sig själv som individ, vilka kvaliteter denne besitter för att sedan 
förmedla dessa till sin omgivning. Vidare menar hon att det absolut finns skillnader i 
uppbyggandet av ett personligt varumärke och varumärke, vilket hon beskriver på detta sätt: 
 
 

”…när det gäller ett personligt varumärke bör processen drivas 
organiskt,  inifrån och ut. Det gäller till stor del även för 
organisationer. Men när det gäller produktvarumärken skapas 
associationerna huvudsakligen artificiellt, d.v.s. utifrån och in.” 

 
(Isabel Werner Runebjörk) 
 

 
Den största skillnaden i uppbyggandet av varumärket och det personliga varumärket är enligt 
Anette Rosencreutz att en specifik fråga drivs i ännu högre grad för att kunna få en position i 
människors medvetande och för att synas i media. Hon menar också att det finns en skillnad i 
uppbyggandet eftersom den enskilda personen i princip kan ha mer kontroll över sitt personliga 
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varumärke på grund av att denne själv är ansvarig för det. Max Samuels anser att uppbyggandet 
av ett varumärke kräver mer bransch/konkurrent/pris/målgruppsmedvetenhet medan 
uppbyggandet av ett personligt varumärke kräver mer självinsikt. 
 
Niklas Olovzon säger att skillnaden mellan en individ och en organisation naturligtvis är stor, 
vilket leder till det finns olikheter i uppbyggandeprocessen av varumärket. En organisation 
består av en mängd individer, medan det personliga varumärket avser en enda individ. Han 
anser även att en människas identitet är alltför komplex för att kunna sammanfattas i ett 
varumärkesbegrepp och ger exemplet att det är betydligt svårare för en individ att ta fram 
kärnvärden än vad det är för en organisation. Han menar på att det går att bygga ett 
”superhjältevarumärke” för en känd person som är baserat på en trovärdig story, men att det 
personliga varumärket mer handlar om att bli medveten om vilka val personen gör i sitt 
vardagliga liv. Vidare säger Niklas Olovzon att på ett ytligt plan kan det personliga varumärket 
ge en fingervisning om vem personen är tillsammans med andra. 
 

4.3.1 Uppbyggandesprocessens tidsåtgång 

Det framkommer att det inte finns någon exakt tid på hur lång processen att bygga upp ett 
personligt varumärke tar. Det beror helt på situationen individen befinner sig i och vilket mål 
denne har.  
 

”Det kan ta alltifrån en dag (se till exempel alla unga artister som 
använder Myspace för att lansera sin musik) till en livstid.” 

 
 

(Niklas Olovzon) 
 
 
De faktorer som spelar in är hur pass bra individen driver sin fråga samt hur konsekvent denne 
är i sina handlingar och sin kommunikation. Andra faktorer som spelar in är, enligt Max 
Samuels, timing, resurser, strategi och taktik. Han menar på hur pass väl man tar till vara på 
sina kvaliteter. Om individen tar hänsyn till dessa faktorer tar det ca 2-3 år att på egen hand 
bygga upp sitt eget varumärke. 
 
Monica Renstig pekar på vikten av vilka förutsättningar och mål individen har med det 
personliga varumärket. 
 

 
”Det beror på vilken plattform man har. Har man möjlighet att skriva 
kolumner i tidningar eller bli en känd bloggare går det ju fortare. Och 
det beror ju också på vad man menar med personligt varumärke, räcker 
det med att vara med i Big Brother går det ju på ett par tre program. 
Om jag utgår ifrån mig själv så har det som sagt aldrig varit någon 
medveten strategi, men det tar nog 5-10 år.” 

 
(Monica Renstig) 

Det tar väldigt lång tid att bygga upp sitt personliga varumärke, anser Fredrik Andersson och 
detta är något som sker gradvist.  
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”Det går inte att bygga upp det kring luft. Först måste du leverera 
något och därefter kan du successivt - leverera och sälja ditt 
varumärke. Du kan givetvis avstå från att sälja dig själv (exempel 
Ingemar Stenmark) men du uppstår ändå en status och ett rykte kring 
din person. Jag skulle säga att det tar minst 20 år.” 

 
(Fredrik Andersson) 

 

4.3.2 Betydelsen av ett personligt varumärke 

Idag måste personer utmärka sig, kunna sälja sig samt kunna berätta om sina egna starka sidor. 
På så sätt menar Monica Renstig att det är viktigare idag att sticka ut från mängden genom att 
ha ett personligt varumärke. Ytterligare faktorer till att personer måste sticka ut är på grund av 
att det idag är allt fler som försöker synas vilket leder större konkurrens om uppmärksamheten. 
Det är idag fler som tävlar om jobben på arbetsmarkanden och de som tävlar är mer kompetenta 
och välutbildade än förr. Allt fler har förstått vikten av personal branding inom det 
yrkesmässiga perspektivet. Christina Saliba menar att det nya medielandskapet i Sverige kräver 
personer som representerar en organisation. En VD för ett företag kan väldigt sällan duka för 
medierna. Om en jämförelse görs mellan dagens tidningar och tidningar för sex till sju år sedan 
är det stor skillnad. Hon poängterar detta genom att säga: 

 

”Personer är viktigare än organisationer och företag i dagens 
samhälle.” 

 

(Christina Saliba) 

 

Då det har skett stora förändringar i vårt samhälle anser Niklas Olovzon att det definitivt är 
viktigare idag att sticka ut från mängden genom ett personligt varumärke. Han beskriver ett 
”inspirationssamhälle” vilket är något han brukar prata om. Som exempel på detta nämner han 
bla. att tekniken gått framåt och att konkurrensen i samhället ökar. Då informationen finns 
tillgänglig överallt innebär det större konkurrens i form av till exempel kunskap, men med 
Internets hjälp kan människor snabbt hämta ikapp andras försprång. Vidare nämner han att det 
är fler som väljer att plugga på universitet idag och fler har större ekonomisk möjlighet att resa 
och se världen. Detta bidrar till att människors CV:n idag blir allt mer omfattande. Allt detta 
resulterar, enligt Niklas Olovzon, i att människor behöver stå ut från konkurrensen och vara 
unika, det är alltså viktigt att kommunicera ut sitt personliga varumärke.  

I ”inspirationssamhället” nämns även att människor idag har en större transparens på så sätt att 
konsumenter har fått större makt och kan därmed utmana företag. Detta bidrar till en ökad 
möjlighet att utveckla ett personligt varumärke och denna ökade makt kan användas till att 
bygga ett personligt varumärke.  

Som sista punkt i ”inspirationssamhället” tas vikten av mänskliga symboler upp, det har blivit 
allt viktigare med dessa, framförallt i företags kommunikation. Niklas Olvozon menar att 
människor idag vill bli inspirerade i samhället och söker därför efter personer som de kan se 
upp till. Företag behöver personer, ambassadörer, som förkroppsligar deras varumärken. 
Personliga varumärken är med andra ord viktigare idag. 
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Isabel Werner Runebjörk har svårt för att ge något definitivt svar på om det är viktigare idag att 
sticka ut från mängden än det var för tio år sedan. Hon nämner att det beror på vilken 
yrkeskategori som personen ifråga är verksam inom. 

 

”Det är olika för olika yrkeskategorier. Det finns exempelvis 
undersökningar som visar att en allt större del av en organisations 
varumärke är avhängigt högsta chefens personliga varumärke, och det 
är relativt nytt. Men i andra branscher har det personliga varumärket 
alltid varit viktigt. För vissa yrkesroller ställs idag högre krav på 
personlig tydlighet för att inge förtroende för verksamheten och 
yrkesrollen.” 

 
(Isabel Werner Runebjörk) 

 
 
Fredrik Andersson håller dock inte med om dessa tankar då han menar att det inte är viktigare 
idag än för tio år sen att sticka ut genom ett personligt varumärke. Han bygger sin tankegång på 
att det förr i tiden arbetades längre med ett personligt varumärke innan det började säljas. Han 
ger som exempel Elvis Presley och Gustav Wasa, vilka han anser är starkare varumärken än 
dagens stjärnor.  
 
Individen har mest nytta av sitt personliga varumärke beroende på vilken målsättning denne har 
med det, menar Christina Saliba. Hon räknar upp en rad olika exempel på situationer där ett 
eget personligt varumärke är till nytta; om en okänd person vill bli känd, om en individ strävar 
efter att omprofilera sig dvs. skapa en ny image eller om personen ifråga vill inta rollen som 
expert inom ett visst område. Vidare nämner hon att en person har nytta av ett personligt 
varumärke i jobbsammanhang, både om personen vill ha ett nytt jobb eller om personen precis 
har fått ett nytt jobb. Exempelvis har en ny VD behov av att snabbt kommunicera lyckade 
resultat både internt och externt.  
 
Anette Rosencreutz spinner vidare på detta sista resonemang då hon anser att det är i yrkeslivet 
som det utgör mest nytta för personen. Hon nämner även att om en person vill engagera sig i 
samhället har denne nytta av att ha ett personligt varumärke. Detta håller Max Samuels med om 
då han anser att en person har mest nytta av ett personligt varumärke när denne vill förverkliga 
sina idéer och behov för omgivningen. Han menar att ett personligt varumärke i olika 
sammanhang kan fungera som garant för kvalité eller för att visa att personen är någon.  
 

4.3.2.1 Bör varje individ bygga ett personligt varu märke? 

Det råder delade åsikter bland intervjupersonerna om varje individ bör bygga upp ett personligt 
varumärke eller inte. En del anser att det inte finns någon anledning till att varje individ bör 
bygga ett personligt varumärke. Monica Renstig uttrycker sin mening på följande vis: 
 

”Nej, gud bevars. Vad jobbigt för folk. Alla vill ju inte bli det.” 
 

(Monica Renstig) 
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Både ja och nej, säger Niklas Olovzon och hänvisar till den enskilda individens komplexitet. 
Han svarar ja, som ett sätt att strategiskt försöka skapa framgångar inom områden där det är 
viktigt för individen att synas. Vidare säger han ja som exempel på att människor tycker det är 
roligt att för en stund föreställa sig själva som ett varumärke, men han menar på att en person 
nog kan skapa sig allvarliga psykiska problem om de till vardags går runt och tänker på sig 
själv som ett varumärke. Dock säger Niklas Olovzon att alla personer har ett personligt 
varumärke, teoretiskt sätt, fast det är bara en liten procent som drar fördel av detta på ett sådant 
sätt att det kan kallas varumärkesbyggande.  
 
Ett nej på denna fråga behöver inte vara så definitivt, utan Max Samuels menar att en individ 
endast bör bygga upp ett personligt varumärke om denne har som avsikt att åstadkomma något 
med hjälp av synlighet. Anette Rosencretuz anser även hon att varje individ inte bör bygga ett 
eget personligt varumärke. Hennes anledning till varför en individ skulle bygga upp ett 
personligt varumärke är om denne känner ett behov av det samt om denne vill avancera bättre 
och snabbare i yrkeslivet. Fördelen är att individen får kontroll över kommunikationen, vilket 
leder till att omvärlden uppfattar denne såsom denne önskar och att omgivningen ser individens 
styrkor. En annan anledning enligt Anette Rosencreutz är om en individ brinner för en särskild 
fråga så kan ett personligt varumärke leda till att denne får större gehör från omgivningen. 
 
Christina Saliba tar upp några anledningar till varför en person bör bygga upp ett personligt 
varumärke. Dessa är för att en person ska kunna uppfattas som denne vill, kunna stärka sin 
position internt eller externt, attrahera relevanta målgrupper och nya kunder eller att höja sitt 
”marknadsvärde”. Isabel Werner Runebjörk menar på att varje individ har nytta av att bygga ett 
personligt varumärke. Hon beskriver sina tankar kring denna fråga på följande sätt: 
 
 

”…  så har varje individ ett personligt varumärke. Att utveckla sitt 
varumärke handlar om att tydliggöra och synliggöra vad man står för. 
Jag anser att de flesta människor tjänar på att vara tydliga och synliga 
för sin omgivning, men jag kan inte påstå att det innebär att varje 
individ bör utveckla sitt personliga varumärke.” 

 
(Isabel Werner Runebjörk) 

 
 
Hon menar vidare att alla människor är på väg mot olika mål och har olika utgångsläge för att 
nå dessa.  
 
 

”Ett starkt personligt varumärke är ett kommunikativt redskap, och det 
utvecklar man i mån av behov. Men som sagt: jag tror att de flesta 
människor har nytta av att vara tydliga.” 

 
(Isabel Werner Runebjörk) 

Fredrik Andersson avviker något med sitt svar då han påpekar att alla är ett personligt 
varumärke oavsett om personen vill det eller ej. Han menar på ja, alla bör bygga upp ett 
personligt varumärke, och att varje individ gör detta omedvetet sedan födseln.  
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4.3.3 Faktorer som avspeglar ett konkurrenskraftigt  personligt varumärke 

Grundtanken om vad ett personligt varumärke bör leverera är att personen i fråga håller det den 
genom sitt personliga varumärke lovar. Samtliga intervjupersoner tog upp detta som en del i sitt 
svar.  

 

”Man bör leverera det som omgivningen förväntar sig – alltså det 
förtroendekapital man byggt upp runt sin egen person måste man 
infria.” 

 
(Monica Renstig) 

 
 

Det gäller även att hela tiden vara konsekvent med bilden av sig själv och visa vad personen 
ifråga står för och hur denne kan vara till nytta för sin omgivning. 
 
 

”Omgivningen skall veta vad de får. Med det menar jag att de kan köpa 
sig en känsla, åsikter, kunskap genom att endast tänka på en person. 
Om de väljer att följa med personen blir det som en bussresa - där 
föraren vet vart man skall.” 

 
(Fredrik Andersson) 

 
 

Fokus, äkthet och passion är återkommande begrepp i svaren på vad som bidrar till att ett 
personligt varumärke blir konkurrenskraftigt. Det handlar om att synliggöra sina resultat att 
vara konsekvent i sina yttre attribut, ord och handlingar. Individen bör ha en passion och en 
genuin vilja att bidra till andra i sin omgivning.  
 
 

”Konsekvent i kommunikation och handling, vara tydlig vad man står 
för och hur starkt man driver sin fråga i samhället och i sin bransch. 
Att driva sin fråga handlar om passion och brinna för något. Då visar 
man automatiskt engagemang. Detta engagemang ska vara autentiskt, 
omgivningen ser alltid om du är äkta!” 

 
(Anette Rosencreutz) 

 
 

Niklas Olovzon säger att det personliga varumärket ska vara trovärdigt och unikt samt att det 
ska entusiasmera omgivningen. Han nämner även att det personliga varumärket bör ha 
”monopol” på något under längre eller kortare tid för att det ska bli konkurrenskraftigt. En 
person bör inte bara bygga det personliga varumärket för sin egen skull utan det ska levereras 
genom att en inspirerande historia berättas. Det personliga varumärket ska även tillföra något 
till världen eller till den ”lilla” omgivningen.  
 
Det är enligt Monica Renstig många faktorer som ligger till grund för ett konkurrenskraftigt 
personligt varumärke. Hon tar bla. upp faktorer som modig, tydlig, att våga dra slutsatser från 
det man noterar samt att våga ta för sig, höja sin röst och deklarera sina åsikter. Det handlar om 
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att ta till vara på sina styrkor, använda dem och visa dem för sin omgivning. Fredrik Andersson 
nämner vikten av att ha en klar och tydlig vision då detta spelar en viktig roll för att det 
personliga varumärket ska kunna bli konkurrenskraftigt. Han förklarar detta genom att säga: 

 
 

”Att personen har en tydlig vision. Visionen sitter ala en båt fast med 
ett ankare i botten och ovanför ytan vaggar målet med vågorna. Genom 
att man arbetat igenom sin vision vet man alltid hur man skall agera. 
Utifrån detta skapar man ett budskap som man sedan säljer via nätverk 
(på marknaden). I mötet med andra vet man 100% hur man skall agera 
(hur man paketerat sig). Avslutningsvis är man intresserad av feedback 
så att man kan styra båten om den är felnavigerad.” 

 
(Fredrik Andersson) 

 
 

För att det personliga varumärket ska upplevas som trovärdigt är det viktigt att leverera det 
personen i fråga står för och att det finns en äkthet i allt den gör. Det är även viktigt att vara 
genuin samt att se till att det personen levererar bygger på verkligheten. Monica Renstig ger 
som exempel på detta att personen inte bör framhålla att denne är snabb när alla kollegor 
uppfattar denne personen som långsam. Det måste vara äkta annars håller det inte i längden och 
framförallt så blir det personliga varumärket inte trovärdigt. Personen bakom varumärket måste 
vara sann mot sig själv och sina värderingar, säger Niklas Olovzon. Han ger som exempel att 
en dålig individsponsring genomskådas ganska snabbt. 
 
Det går i grund och botten ut på att leva upp till sitt löfte för att skapa trovärdighet säger 
Christina Saliba. Vidare menar hon att det aldrig går att göra om en person till något eller 
någon den inte är. 
 
 

”Att bygga sitt personliga varumärke på det som man är och står för 
och förstärka det positiva det vill säga att vara äkta och transparent. 
Att spela en roll fungerar inte, du blir förr eller senare genomskådad 
och inte betrodd.” 

 
(Anette Rosencreutz) 

 
 

4.3.4 Marknadsföring av ett personligt varumärke 

Media är den största kanalen som nämns mestadels av de tillfrågade om hur ett personligt 
varumärke bör marknadsföras. Många betonar vikten av att höras och synas. Detta görs bäst 
med hjälp av media. Vissa talar även om vikten av att tala inför publik i form av konferenser, 
personliga massmöten och företagsmöten. Genomgående handlar det om att få ut sitt budskap 
att visa engagemang, personen måste alltid ha något bra att vila på, det vill säga det som 
levereras till omgivningen måste vara något pålitligt säger Monica Renstig. 
 
Max Samuels säger att frågan inte går att svara på entydligt då det helt och hållet beror på vad 
personen vill åstadkomma. Detta håller Isabel Werner Runebjörk med om då hon menar att det 
beror på vad personen har för mål och målgrupper.  
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Kommunicera i olika medier gäller främst om personen i fråga vill bli känd dvs. öka 
kännedomen kring sitt varumärke menar Christina Saliba. Vidare säger hon att ingen 
kommunikation i världen kan hjälpa en person om denne gång på gång gör fel. Vid 
marknadsföringen av ett personligt varumärke är det viktigt att tänka på att vara trovärdig, 
tillgänglig och att ha ett intresse för kommunikation. Ständig förnyelse samt att kontinuerligt 
fylla det personliga varumärket med nytt innehåll är viktigt för att uppnå en bra 
marknadsföring. Trovärdigheten i det personliga varumärket är A och O enligt Niklas Olovzon, 
likaså marknadsföringen av det. Han anser att en offentlig person, om denne är bekväm med 
detta, kan marknadsföras i likhet med en organisations varumärke. 
 
 

4.4 Dagens starka personliga varumärken 
För att få en uppfattning om vad ett starkt personligt varumärke är för någonting ombeddes 
intervjupersonerna att nämna tre, för dem, starka personliga varumärken. Några av de personer 
som nämndes var kronprinsessan Viktoria, Zlatan, Dali Lama och Jultomten. Madonna var det 
namnet som uppkom flest gånger.  
 
 

”Madonna förstås, som medvetet jobbat med sitt varumärke och 
utvecklat det i takt med att hon har utvecklat sig själv och det som hon 
är intresserad av. Konstanten i hennes personliga varumärke har varit 
förändring i stil och image. En svår uppgift att hålla sig på topp i en 
bransch som är så krävande på nyheter och talang.” 

 
(Anette Rosencreutz) 

 
 

”Madonna som förnyar sig själv ständigt och som sätter trender istället 
för att följa dem. Hon har gjort det till sin sak att ”väcka” människor 
och få folk att börja tänka efter.” 

 
     (Christina Saliba) 
 
 
Niklas Olovzon nämner tre, för honom, spontana namn och motiverar dessa val med en kort 
kommentar. 
 

”Zlatan Ibrahimovic – unik inom svensk fotboll, enorm karisma, 
mytbildning, etc. 
 
Mat- Tina – revolutionerade svensk matlagnings-TV, tillförde 
användbara tips till folket och är omtyckt i stugorna. 
 
Jonas Gardell – allt han rör vid blir guld, unik kombination av lek och 
allvar, tydlig profil trots att han gjort allt möjligt.” 

 
 
(Niklas Olovzon)    

 



MITT varumärke 

 

35 
 

Bland tjugo nämnda personliga varumärken som till exempel: Ingvar Kamprad, Oprah Winfrey 
och Tina Nordström, nämner även Isabel Wener Runebjörk personer som inte är välkända för 
media. Hon tar bla. upp Gunilla Karlsson som är förskolelärare i Hägersten och Johan Berg 
som är tandläkare i Gråbo. Avslutningsvis uttrycker sig Isabel Werner Runebjörk på följande 
sätt: 
 

 
”Take your pick. Svårt att ange bara tre, eftersom de finns i alla 
branscher och alla världsdelar.Och ett starkt personligt varumärke 
kräver inte medialt kändisskap det räcker med att man är 
(övervägande) positivt och tydligt välkänd i sin målgrupp.” 

 
 

(Isabel Werner Runebjörk) 
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5 
Analys 

 
 
 
 
 
 

I analysen jämförs den insamlade empirin med studiens 
teoretiska referensram för att på så vis granska likheter och 
skillnader. 
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5.1 Varumärke 
Keller (2006) säger att ett varumärke är ett namn, en term, en symbol, en design eller en 
kombination av dessa. Vidare menar han att dess mening är att identifiera varan eller servicen, 
dvs. vem eller vilket företag som producerar produkten samt skilja den från dess konkurrenter. I 
likhet med detta talar Fredrik Andersson om att varumärket är en symbol för det samlade 
engagemanget och även det värderingar som finns runt en produkt eller tjänst. Vidare talar 
Keller (2006) om att det som utgör ett varumärke är hela summan av mottagarens förväntningar 
och känslor kring produktens attribut och funktion. Det handlar om vad mottagaren känner när 
den hör namnet, vad det står för och vad som förknippas med företaget som säljer och 
marknadsför varumärket. Detta håller Anette Rosencreutz med om, då hon definierar 
varumärke som ett löfte och en kombination av värderingar och förväntningar. Även Isabel 
Werner Runebjörk instämmer, då hon anser att ett varumärke är ett namn och de värden 
omgivningen förknippar med det.  
 
Monica Renstig pekar på vikten av att varumärket ska vara så pass känt att alla omedelbart ska 
veta vad det är och vad det står för. Hon menar att namnet bör vara så välkänt att mottagaren 
direkt ska förknippa det med varumärket och dess budskap. Detta överrensstämmer med 
Kellers (2006) teori om brand awareness som ingår i the brand equity concept. Han talar om 
vikten att uppnå en hög brand awareness, som bygger på konsumenternas förmåga att känna 
igen och tänka på ett visst varumärke när en viss produktkategori nämns. Vidare menar han att 
mottagaren aldrig ska behöva tvivla på vem avsändare av ett varumärke är.  
 

5.2 Varumärkets uppbyggandeprocess 
I processen att bygga ett varumärke gäller det att skala av alla varumärkets olika komponenter 
för att slutligen hitta det kärnvärde som ska kommuniceras ut genom alla möjliga vinklar. Alla 
utåtriktade aktiviteter som företaget har bör omfattas av detta kärnvärde [11]. Isabel Werner 
Runebjörk styrker denna teori genom sitt uttalade om att ett företags varumärke skapas 
artificiellt, dvs. utifrån och in. Hon menar således att när ett företag bygger ett produkt 
varumärke börjar processen med att se till omgivningen och dess behov för att sedan utifrån 
detta skapa ett varumärke . 
 
Fredrik Andersson menar på att en produkt eller tjänst inte har någon själ eller känsla på samma 
sätt som en person har. Produkten eller tjänsten kan inte tänka själv och agera 
situationsanpassat. En liknelse kan dras med teorin som menar på att en produkt eller tjänst i 
utgångsläget inte har någon personlighet. Det gäller därför att försöka bygga upp en stark 
personlighet kring sina produkter med hjälp av varumärken. Ett varumärke som inte berör är 
verkningslöst och det måste laddas med de känslor och värden som varumärket vill förmedla, 
det ska kunna tala direkt till mottagarens hjärta och/eller hjärna [10]. Melin (1997) menar också 
att ett företag skapar en slags personlighet för sina produkter genom att bygga upp starka 
varumärken. Milligan (2004) anser att varumärken i många år har skapat sig en personlighet 
men att idag skapar sig personligheter varumärken.  
 
Adamson (2006) menar på att varumärkning handlar om att skapa starka signaler och att dessa 
signaler vidare skapar goda associationer kring varumärket. Det gäller att lyckas skapa en bra 
varumärkessignal för att på så sätt få en stark position i människors medvetande. I empirin 
framkommer det genom Anette Rosencreutz att detta är viktiga faktorer att tänka på i 
uppbyggandet av ett varumärke. Hon pointerar att individen bör driva en fråga för att skapa 
starka signaler kring varumärket och genom detta sätt få en plats i människors medvetande. 
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Hon betonar dock att detta måste genomföras i ännu högre grad vid uppbyggandet av ett 
personligt varumärke. 
 
Att bygga upp ett varumärke sker enligt Monica Renstig medvetet och professionellt och som 
en del i marknadsföringen av varumärket. Detta uttalande kan jämföras med Keller (2006) som 
genom sin CBBE-modell menar att det inte finns några genvägar när ett varumärke ska byggas. 
Han menar vidare att ett varumärke aldrig byggs av misstag utan att det är en väl genomtänkt 
process. Även Max Samuels poängterar detta då han säger att ett varumärke kräver ett 
strategiskt tänkande och medvetenhet i själva uppbyggandet. 
 

5.3 Det personliga varumärket 
”Ett personligt varumärke är ditt namn och de värden omgivningen förknippar med det. Ditt 
personliga varumärke ska ge en kraftfull, tydlig och positiv bild som andra ser framför sig när 
de tänker på dig. Det ska tala om vad du står för, din kompetens och hur du kan skapa värde för 
andra. Det är också ett sätt att klargöra och kommunicera vad som skiljer dig från andra och 
använda de kvaliteterna för att stärka ditt varumärke”. [7] Intervjupersonerna ger en liknande 
bild då de menar att ett personligt varumärke handlar om vad en person vill kommunicera till 
omvärlden och även vilka värderingar och associationer som omgivningen förknippar med 
personen. Anette Rosencreutz beskriver bland annat personligt varumärke som den bild som 
medvetet byggs i omvärlden och som är baserat på det individen står för. Även Niklas Olovson 
talar om att det personliga varumärket är vad personen sänder ut för bild och vilka unika värden 
omgivningen associerar till den.  

 

5.4  Uppbyggandeprocessen av ett konkurrenskraftigt  varumärke 
En viktig del i uppbyggandeprocessen som teorin tar upp är faktorn att hitta sin unika etikett, 
dvs. ta reda på vilka egenskaper som är personens styrka (Werner Runebjörk, 2006). Vidare 
säger teorin att en betydande del är att personen bakom varumärket står för något speciellt och 
tydligt. Det gäller att vara unik och speciell för någon eller några få [13]. Monica Renstig 
nämner betydelsen av att vara unik, en person bör vara ”duktigare” på något sätt, mer analytisk, 
mer organisatorisk, snabbare och smartare. Hon säger att en individ ska använda sig av allt som 
är dennes styrka och att personen ska lära sig att i förbigående nämna dessa för sin omgivning. 
Werner Runebjörk (2006) uttrycker även betydelsen av att formulera ett motto med personens 
kärnvärde som grund, detta motto ska passa individen och varumärket. När mottot är 
formulerat ska en mission arbetas fram för att förklara vad som kan göras för andra utan att få 
någonting tillbaka. Denna teori går i riktlinje med Fredrik Anderssons uttalade om vikten av att 
personen bör ha klargjort en tydlig vision för sitt personliga varumärke.  
 

5.4.1 Uppbyggandesprocessens tidsåtgång 

Adlén (2007) menar att det kräver mycket tid att bygga upp ett personligt varumärke och det 
kräver även ett stort tålamod men det finns också människor som snabbt blir kända, av ren 
tillfällighet. Monica Renstig menar att tiden för att bygga ett personligt varumärke beror helt på 
vilket utgångsläge individen har och att det kanske inte alltid är en medveten strategi. Isabel 
Werner Runebjörk håller till viss del med om detta då hon menar att det är helt individuellt och 
beror på utgångsläget men hon menar också att individens mål spelar en viktig roll i 
sammanhanget. Även Niklas Olovzon håller med teorin att det krävs mycket tid för att bygga 
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upp ett personligt varumärke, han anser att det kan ta en hel livslängd. Han instämmer också 
med Adléns uttalande angående snabbt kändisskap, då han menar att unga artister som 
använder sig av tex. Myspace kan bli kända över en dag. 

 

5.4.2 Betydelsen av ett personligt varumärke 

Det nämns i teorin att processen att marknadsföra och varumärka personligheter är relativt nytt 
och är en av de mest intressanta utvecklingarna inom marknadsföring enligt Milligan (2004). 
Monica Renstig håller med om detta då hon berättar att det är först under de senaste två åren 
som hon blivit tillfrågad om hur uppbyggandet av ett personligt varumärke går till. Hennes 
uttalande kan kopplas samman med ytterligare teorin kring detta som säger att personligt 
varumärke är ett nytt och trendigt begrepp. Det blir allt vanligare idag att människor pratar om 
vikten av att bygga sitt personliga varumärke [12]. Monica Renstig menar vidare att 
konkurrensen om uppmärksamhet idag är betydligt större och att alltfler försöker synas. Detta i 
sin tur leder till att det är viktigare idag att sticka ut från mängden genom att ha ett personligt 
varumärke.  
 
Christina Saliba yttrar sig angående detta då hon menar att i dagens samhälle är personer 
viktigare än organisationer och företag. Niklas Olovzon instämmer då han säger att ett företag 
behöver ambassadörer, vilket är personer som förkroppsligar deras varumärken. Vidare talar 
han om betydelsen att personer idag behöver bli inspirerade och söker därför människor som de 
kan se upp till. Detta tar även Werner Runebjörk (2006) upp i teorin, då hon lägger fram att alla 
människor har inneboende effekter på lyssnaren oavsett budskap, men att vissa personer inger 
mer förtroende än andra. Det är dessa personer som företagen vill använda som sina 
ambassadörer då de, enligt Werner Runebjörk (2006), inger mer förtroende än andra och bidrar 
till att lyssnaren förhåller sig annorlunda till budskapet.  
 

Det framkommer att Fredrik Andersson anser att det inte är viktigare för individen idag att 
sticka ut från mängden genom att ha ett personligt varumärke. Han menar att det förr i tiden 
lades ner mer tid på det personliga varumärket innan det började säljas. Dåtidens stjärnor är, 
enligt honom, starkare varumärken än dagens stjärnor. Däremot påstås det att det är viktigare 
idag att utmärka sig från mängden på grund av att det i dagens samhälle finns så pass många 
kopior av allt [14]. Idag kan dock alla personer dra fördel av att tänka igenom och fundera på 
vilka signaler som sänds ut till omvärlden. Ett gott och tydligt rykte är en vinst i de flesta 
sammanhang i uppbyggandet av ett personligt varumärke [13].  Niklas Olovzon instämmer då 
han anser att det i dagens samhälle är viktigare att sticka ut från mängden pga de stora 
förändringar som skett. Han nämner bla. genom sitt ”inspirationssamhälle” den framåtgående  
tekniken och den ökade konkurrensen, vilket resulterar i att det personliga varumärket blir allt 
viktigare att kommunicera ut. Max Samuels anser att det är fler som försöker synas och att 
konkurrensen är hårdare om allt idag. Han tycker därför att det är en självklarhet för människor 
idag att sticka ut från mängden genom ett personligt varumärke. 
 
Enligt Werner Runebjörk (2006) är det i första hand viktigt att bygga upp ett personligt 
varumärke inom den yrkeskategori som individen är verksam inom. Anette Rosencreutz styrker 
denna teori genom sitt uttalande om att konkurrensen inom de olika yrkeskategorierna har ökat 
och att det idag är mer kompetenta och välutbildade människor som kämpar om jobben på 
arbetsmarknaden. Även Monica Renstig pekar på vikten att utmärka sig och vara mer 
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individualistisk inom det yrkesmässiga perspektivet. Hon menar att individen måste kunna sälja 
sig själv idag och samtidigt kunna berätta om sina starka sidor.   

5.4.3 Faktorer som avspeglar ett konkurrenskraftigt  personligt varumärke 

Ett personligt varumärke handlar om att vara genuin och äkta och således inte marknadsföra 
något som personen inte kan stå för menar Werner Runebjörk (2006). Vidare nämns det i teorin 
att det personliga varumärket måste bygga på ärlighet och tydligt visa vad det står för [15]. Här 
visar teorin och empirin ett klart samband då intervjupersonerna trycker på dessa punkter. 
Anette Rosencreutz betonar att individen bör bygga sitt personliga varumärke på äkthet, att 
utge sig för att vara någon annan än sig själv kommer förr eller senare fram. Detta resulterar i 
att det personliga varumärket inte blir betrott i längden. Ordet äkthet är ett återkommande ord i 
empirin. Niklas Olovzon säger att personliga varumärket måste vara äkta annars håller det inte i 
längden och upplevs ej som trovärdigt.  
 
För att skapa trovärdighet måste personen leva upp till sina löften, så uttrycker sig Christina 
Saliba. Vidare menar hon att det gäller för personen att alltid vara sig själv då det inte går att 
göra om en person till något eller någon den inte är. Hon menar således att det handlar om att 
vara äkta annars blir det inte trovärdigt i längden. Teorin tar upp detta genom Werner 
Runebjörk (2006) då hon säger att det inte handlar om att förställa sig utan det handlar om att 
vara äkta i det som personen står för, den enda viktiga regeln är att alltid vara ärlig och äkta. 
 
Likaså nämner Adlén (2007) orden passion och äkthet för att lyckas bygga ett starkt personligt 
varumärke. Individen måste våga visa att den älskar det den gör [16]. Anette Rosencreutz 
menar att det handlar om att driva sin fråga med hjälp av passion och engagemang och 
engagemanget ska byggas på sanning då omgivningen alltid ser om det är äkta eller inte. Hon 
menar vidare att ett personligt varumärke bör aldrig utlova någon det ej kan stå för.Monica 
Renstig instämmer i detta då hon anser att det personliga varumärket bör byggas på verklighet 
annars, anser hon, blir det bara löjligt.  
 
Individen visar omvärlden genom sitt personliga varumärke vad den står för med hjälp av sina 
yttre attribut menar Werner Runebjörk (2006). Hon säger även att individen bör vara kritisk till 
dessa attribut och tänka på hur denne vill bli uppfattad av andra. Även Sampson (2002) pratar 
om de yttre attributen i sin marknadsmix. Han menar att idag är människor inställda på att tro 
på det dem ser. De yttre attributen som tex. klädstil kan ha en viktig inverkan på hur människor 
i omgivningen uppfattar personen i fråga. Empirin tar också upp vikten av att leverera det som 
omgivningen förväntar sig. Monica Renstig menar att en person måste infria det 
förtroendekapital som denne byggt upp runt sig själv och sitt personliga varumärke. 
Omgivningen ska veta vad de får säger Fredrik Andersson. Med detta menar han, att endast 
genom att tänka på en person, köper sig omgivningen en känsla, åsikt och kunskap.  
 
Anette Rosencreutz anser att ett personligt varumärke bör leverera en konsekvent bild av vad 
denne står för, så att omgivningen vet vilken nytta de får av just det personliga varumärket. 
Dessa uttalanden går helt i riktlinje med ethos som är bilden av hur en person vill att omvärlden 
ska uppfatta denne, eller bilden som omvärlden får av personen (Werner Runebjörk, 2006). 
Anette Rosencreutz nämner även att en viktig del i ett starkt varumärke är att personen bakom 
märket står för något speciellt och tydligt. Det gäller att förstärka de positiva egenskaperna 
samt att vara äkta och transparent.  
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5.4.4 Marknadsföring av ett personligt varumärke 

Kommunikation beskrivs av Empson (2002) som vägen mellan tankar, idéer och känslor. 
Denna kommunikation sker genom att prata, skriva, lyssna men även attityder, bilder och 
symboler är kommunikation. Han menar vidare att effektiv kommunikation är klar och konsiv 
och det bör följas vid kommunikation av det personliga varumärket. Just att vara tydlig och att 
ha en konsekvent kommunikation nämner Anette Rosencreutz som viktigt. Max Samuels 
instämmer med denna teori gällande kommunikation eftersom han anser att den bör vara 
konsekvent och stämma överrens med vad personen vill förmedla till omgivningen. Vidare tar 
teorin upp en undersökning av Albert Mahabria som visar att mer än 50% av det första 
intrycket är baserad på icke-verbal kommunikation såsom exempelvis klädval. Christina Saliba 
nämner även vikten av att vara trovärdig, tillgänglig och ha ett intresse för kommunikation. Det 
är även viktigt att hela tiden förnya sig själv samt innehållet i varumärket. De andra 
intervjuobjekten har dock inte nämnt något om de yttre attributen när det handlar om att  
kommunicera ut sitt varumärke. 
  
 
Adlén (2007) säger att det centrala för att lyckas med kommunikationen av sitt personliga 
varumärke är att individen vågar presentera sig själv på ett annorlunda sätt. Han betonar vikten 
av att skapa en berättelse om sig själv, att skapa sin egen saga. Här delar Niklas Olovzon åsikt 
med Adlén eftersom han anser att det personliga varumärket handlar om att berätta en 
inspirerande och unik historia om sig själv för omgivningen. Adlén (2007) menar att det gäller 
att veta vilka kanaler som ska användas för att få framgång med kommunikationen av det 
personliga varumärket och valet av marknadskanal avgör även vad och hur kommunikationen 
till sin omgivning ska ske. Ett samband kan ses med det som Anette Rosencreutz uttalar sig om 
då hon menar att det gäller att höras och synas på platser och i media som just den personen 
anser är viktiga. Sampson (2002) talar om att skapa sin egen marknadsföringskampanj där 
huvudsyftet är att skapa uppmärksamhet så att omgivningen vet vem personen är, vad den står 
för och vad den har att erbjuda. Ett sätt att synas och skapa uppmärksamhet är, enligt Fredrik 
Andersson och Monica Renstig, genom personliga massmöten samt att tala på företagsmöten 
och konferenser. 
 
Montoya (2005) anser att Word-of-mouth är nyckeln till att marknadsföra sitt personliga 
varumärke och det nätverket är det viktigaste verktyget som en person besitter. Adlén (2007) 
nämner även han nätverket som en viktig marknadskanal. Nätverk har således en central roll 
enligt teorin när det handlar om att marknadsföra det personliga varumärket. Här skiljer sig 
dock teorin och empirin då det i empirin knappt framkommer att nätverk spelar en sådan 
betydande roll för marknadsföringen av det personliga varumärket. Empirin talar mer om att 
synas och höras genom olika medier.   
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6 
Slutdiskussion 

 
 

 

I det avslutande kapitlet redogörs för de slutsatser som 
framkommit under studiens gång. Dessa slutsatser kopplas 
samman med studiens problemformulering och syfte. Kapitlet 
avslutas med förslag till vidare forskning inom ämnet. 
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6.1 Av hur stor vikt är det att en individ bygger u pp ett personligt 
varumärke idag? 

 
Vi anser att varje individ har ett personligt varumärke men alla gör ett medvetet val om man 
vill utnyttja det eller inte. Med detta menar vi att om man har mål att bli känd inför en viss 
målgrupp ökar möjligheten för detta med hjälp av att bygga upp och utnyttja sitt personliga 
varumärke.  
 
Under studiens gång har vi kommit fram till att ett konkurrenskraftigt personligt varumärke är 
av stor vikt speciellt i de sammanhang som individen vill utvecklas och bli något ”extra” inom 
tex. sitt yrke. Eftersom det råder en hårdare konkurrens idag på arbetsmarknaden måste 
personer hitta ett sätt att utmärka sig från mängden för att överhuvudtaget ha en chans att synas. 
Genom att bygga upp ett personligt varumärke anser vi att individen ökar sina chanser då vi 
menar att detta är ett sätt att utmärka sig på. När en person bygger sitt varumärke granskar den 
sig själv och tar reda på sina starka sidor. Detta gynnar individen på många olika sätt dels för 
sig själv då denne uppnår ett starkare självförtroende genom att veta vad just den är extra bra 
på. Även omgivningen såsom företag kan dra fördelar av detta då personen ifråga tillför sina 
unika och starka egenskaper.  
 
Vi tycker dock att ett personligt varumärke alltid är till fördel för en individ i alla sammanhang, 
en person har allt att vinna på att veta vilka som är dess starka och unika egenskaper. Det finns 
en del faktorer som en individ bör ta hänsyn till för att uppnå ett konkurrenskraftigt personligt 
varumärke.  
 

6.2 Vad bör en individ beakta vid uppbyggandet av e tt 
konkurrenskraftigt personligt varumärke? 

Efter att ha analyserat de egenskaper en individ bör beakta vid uppbyggandet av ett personligt 
varumärke har det framkommit fyra faktorer som ett konkurrenskraftigt personligt varumärke 
bör byggas på. Dessa är passion, äkthet/genuinitet, unikhet och tydlighet. De fyra faktorerna 
hör ihop och nämns genomgående i studien. Vi anser därför att individen bör uppmärksamma 
alla dessa faktorer vid uppbyggandet av ett konkurrenskraftigt personligt varumärke. Ingen 
faktor kan uteslutas då varje faktor har en så pass avgörande roll för att lyckas. De kompletterar 
varandra på ett sådant sätt att om tre av de fyra faktorer uppnås så har ändå inte det personliga 
varumärket lyckats. Vi finner därför att alla dessa fyra faktorer måste finnas med i 
uppbyggandet samt beaktas likvärdigt.   

Allt handlar i grund och botten om passionen, älskar personen inte det den gör så finns det 
heller inget att bygga på. Det är först när passionen hittats som individen kan börja bygga upp 
något trovärdigt som sedan kommunicerar ut till omgivningen. Det gäller att brinna för det man 
gör och våga visa att man brinner för det. Ett starkt engagemang smittar av sig till 
omgivningen, vilket i sin tur leder till att varumärket uppfattas som trovärdigt.   

Trovärdighet bygger på äkthet. Det innebär att man aldrig ska utge sig för att vara någon annan 
än den man är. Det gäller att vara ärlig med sitt budskap samt leverera det som genom 
varumärket utlovats. Det är viktigt att vara sann mot själv och andra annars faller varumärkets 
trovärdighet. Om personen ifråga inte är ärlig mot sin omgivning kommer de sluta lyssna och 
då förloras styrkan med det personliga varumärket. Ett varumärke byggs upp för egen vinnings 
skull men för att lyckas med varumärket måste omgivningen finnas med i bilden.  Förloras 
denna omgivning, förloras också möjligheten att lyckas med det personliga varumärket. Äkthet 
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går hand i hand med genuinitet som bygger på att vara medmänsklig och visa respekt för andra. 
Det gäller att vara ödmjuk i sin framtoning så att omgivningen lyssnar på vad individen har att 
säga och respekterar denne. 
 
För att budskapet inte ska missuppfattas av omgivningen ska det vara enkelt och tydligt. Med 
tydlighet menar vi att det klart ska framgå vad man står för och vad man vill leverera med sitt 
personliga varumärke. För att omgivningen ska lägga märke till dig måste du sticka ut från 
mängden och vara unik på något sätt.  
 
Varje enskild individ är unik, det gäller bara att kunna lyfta fram det på ett bra sätt. Unikhet 
handlar om att kunna förmedla sina starka sidor och kunna leverera dem till sin omgivning för 
att på så sätt uppnå en unik position på marknaden. För att upplevas som unik krävs det att 
personen inte är en kopia av någon annan och att denne inte heller låter sig kopieras. 
 
Slutligen anser vi att alla vinner någonting på att synas i dagens hårdnande konkurrens. En 
person har nytta av sitt personliga varumärke i alla situationer - alltifrån att denne är bäst på 
att laga pannkakor i sin omgivning till det att den får sitt drömjobb.  
 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Begreppet personligt varumärke erbjuder många olika synvinklar och djup. Det finns många 
områden inom personliga varumärken som denna studie inte berört. Nedan följer några förslag 
på vidare forskningsfrågor som dels växte fram under studiens skapande, och som dels uppstod 
av nyfikenhet på fortsatt forskning: 
 
• Hur fungerar uppbyggandet av det personliga varumärket om det är i kommersiellt syfte?  
En intressant aspekt är att se hur det fungerar att bygga upp ett personligt varumärke i 
kommersiellt syfte samt se om det finns några skillnader jämfört med uppbyggandet i syfte att 
nå sina egna uppsatta mål. 
 
• Går det att omdefiniera sitt personliga varumärke utan att förlora trovärdigheten och hur 
sker i så fall detta?  
Intressant här är att titta på hur det fungerar om personen i fråga byter inrikting inom sin 
karriär. Går det då att ta med sig det varumärke som redan byggts upp eller krävs en total 
förändring? 
 
• Hur ska det personliga varumärket underhållas samt marknadsföras efter en färdig 
uppbyggnad?  
En intressant fråga att titta på är hur underhållandet av varumärket fungerar, hur ska man göra 
för att behålla det konkurrenskraftigt? Vilka marknadskanaler passar för att nå ut till rätt 
målgrupp? 
 
• Hur stor betydelse har ett personligt varumärke i ledarskapsposition för en organisation? 
Ytterligare en intressant aspekt att titta på är hur en högt uppsatt person inom en organisation, 
exempel VD, kan skapa framgång åt ett företag genom att bygga upp och utnyttja ett personligt 
varumärke. 
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Monica är ägare av Women´s Business School AB. Hon headhuntar kvinnliga chefer, är 
författare och krönikör i Sveriges största datatidning. Monica anses vara ett starkt personligt 
varumärke. 
 
Rosencreutz, Anette.  
Anette är varumärkesexpert och copywriter. Hon är även medförfattare till boken ”Manageing 
Brand Me”. 
 
Saliba, Christina.  
Christina är delägare i Prime PR. Hon arbetar som PR konsult och är specialist på extern 
kommunikation. 
 
Samuels, Max.  
Max är livschoach, grundare och VD av Evolver Coaching. Det är ett företag som inriktar sig 
på ledarsapsutveckling, extrem personlig utveckling samt extrem produktivitet. 
 
Werner Runebjörk, Isabel.  
Isabel är författare och coach. Hon coachar politiker, företagare och människor på alla nivåer i 
näringslivet inom kommunikation och varumärkesutveckling. Hon har bland annat skrivit 
boken ”Ditt varumärke”. 
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1) Hur skulle Du med egna ord definiera begreppet varumärke? 
 
2) Hur skulle Du med egna ord definiera begreppet personligt varumärke? 
 
3) Anser Du att det finns det några skillnader mellan uppbyggandet av ett varumärke och ett  
personligt varumärke? (Motivera ditt svar kortfattat) 
 
 
 
4a) Anser Du att varje individ bör bygga upp ett personligt varumärke?  
b) Varför anser Du detta? 
 
5) Hur lång tid, anser Du, det tar att bygga upp ett personligt varumärke? 
 
6a) Anser Du att det är viktigare idag, än för tio år sedan, att sticka ut ifrån mängden         
genom att ha ett personligt varumärke? 
b)Varför anser Du detta? 
 
 
 
7) Vad anser Du att ett personligt varumärke bör leverera till sin omgivning? 
 
8) Vilka allmänna faktorer, anser Du, ligger till grund för att det personliga varumärket ska blir 
konkurrenskraftigt? 
 
9) Hur anser Du att det personliga varumärket bör marknadsföras? 
 
10) Vad bör individen tänka på, enligt Dig, för att det personliga varumärket ska upplevas som 
trovärdigt? 
 
11) När (i vilka sammanhang) har, anser Du, en person mest nytta av sitt personliga 
varumärke? 
 
12) Vilken/vilka personer är ett starkt personligt varumärke enligt Dig? Namnge tre stycken. 
 
 
 
 


