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Abstrakt 
 

Titel:  Titta utanför banan - Bredda karriären med hjälp av ditt personliga  
 varumärke  
    
Författare:  Arman Darkahi och Per Eriksson 
 
Handledare:  Ulf Aagerup 
 
Nivå:  Kandidatuppsats, Marknadsföring (15 hp), VT 2011 
 
Nyckelord:   Brand, personal brand, personligt varumärke, karriär, celebrity 

endorsement, idrottare och varumärkeskapital. 
 
Problemformulering:  Hur kan en idrottare bygga upp ett starkt personligt varumärke och 

på vilket sätt försöker de använda sig av varumärket för att bredda 
sina karriärmöjligheter? 

 
Syfte:   Syftet med uppsatsen är att undersöka hur idrottare kan bygga upp sitt 

personliga varumärke och hur det kan användas för att bredda idrottarens 
karriärmöjligheter. 

 
 
Metod:   Vi har använt oss av en kvalitativ ansats med en deduktiv angreppssätt, 

detta för att kunna skapa en djupare förståelse inom ämnet. Vi har 
intervjuat fyra personer som jobbar med idrott fast med olika aspekter. 
Detta för att få en djupare och bredare informationstillgång. 

 
Teoretiskt  
perspektiv:   Vi har delat in den teoretiska referensramen i fyra huvudrubriker. I dessa 

redogör vi vad ett varumärke, personligt varumärke, 
varumärkesuppbyggande och karriärmöjligheter är. 

 
Empiriskt  
perspektiv:   I detta kapitel presenterar vi våra intervjupersoner samt de intervjuer som 

utfördes. 
 
Slutsats:   Med uppsatsen kom vi fram till ett flertal slutsatser men även några 

generella riktlinjer som vi tycker idrottare bör följa. Det första vi kunde 
konstatera var att det inte finns en mall som kunde följas utan idrottaren 
skall anpassa uppbyggnaden efter sin personlighet. Samt att individen bör 
vara aktiv i processen för att kunna bygga upp ett starkt personligt 
varumärke som är hållbart under en längre tid. Vi kom fram till att 
balansen mellan det naturliga och tillgjorda beteendet skall vara jämnt. 
Personligt varumärke skapar inte aktivt jobb men däremot öppnar 
möjligheter utanför sporten som kan leda till en breddning av karriären.  
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Abstract 
 
Title:  Look outside the field - expand the career with the help of your  
 personal brand 
  
Authors:  Arman Darkahi and Per Eriksson 
 
Advisor: Ulf Aagerup 
 
Level:  Bachelor thesis in Marketing, (15 ECTS), Spring 2011 
 
Keywords:   Brand, personal brand, brand equity, sport athletes, career and 

celebrity endorsement 
 
Question:   How can an athlete build up a strong personal brand and in what 

way do they use the brand to expand their career opportunities. 
 
Purpose:   The purpose of the thesis is to find out how an athlete can build 

their personal brand and to find out how the athlete can use the 
brand to find new opportunities outside the sport. 

 
Method:  We have used a qualitative research method with a deductive 

approach. This was chosen to get a deeper understanding of the 
topic. We have interviewed four people who work actively with 
sports, although in four separate departments. The reasoning is that 
we wanted a broader and deeper access to information. 

 
Theoretical    
framework:   The theoretical framework is split into four parts. These go through 
   brand, personal brand, brand building and career opportunities. 
 
Empirical  
framework:    This chapter contains the presentation of the subjects of the  
   interviews and the interviews themselves. 
 
Conclusion: With this essay we could finalize several different conclusions and also 

some general guidelines for athletes to follow. The first thing we could 
conclude was that there is no template for everyone to follow; the 
building process of the personal brand has to be based on the person’s 
personality. Also the athlete needs to be active in process to achieve a 
personal brand that is strong and holds over time. We also concluded that 
the balance between the personal and public behavior needs to be on an 
equal scale. The personal brand will not directly create jobs but it creates 
opportunities outside of the sport that can lead to a expanding of the 
career.  
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Förord 
 

Vi vill först och främst tacka våra intervjupersoner som har hjälpt oss utforma denna uppsats. 

 

… Tack till John Brikell och Anna Laurell som tog paus från sin matchträning för att 

ge oss matnyttig insiderinfo samt Peter Nilsson och Jacob Hedin som gav oss insikt i 

spelaragenternas värld. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Ulf Ågerup som har hjälpt oss på vägen med råd och 

stöd. 

 

Utöver uppsatsens kunskap lärde vi oss mycket om varandra samt att distansarbete är 

problematisk när avståndet är 2000 mil och klockan springer 5 timmar före den andra. Dock 

märkte vi att med vilja, hjärta och god planering går det mesta att genomföra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trevlig läsning.  

Halmstad 2011-05-23 

 

 

_____________________     _____________________ 

Arman Darkahi      Per Eriksson 
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1. Inledning 
 

Under detta kapitel kommer vi först att presentera vår problembakgrund, problemdiskussion 

som sedan leder fram till vår forskningsfråga. Vi beskriver även vad syftet är med denna 

uppsats och hur vi har avgränsat oss. 

 
 

1.1 Problembakgrund 

 

Att personliga varumärken är en stor del av marknadsföringsmixen är ingen nyhet och att 

kända ansikten pryder diverse produkter har förmodligen inte undgått någon. Företag har ofta 

valt kända personer för att skapa positiva associationer mot sina produkter och att gått från att 

vara främst skådespelare har personer från sportvärlden blivit allt populärare att använda. Det 

har lett till lukrativa möjligheter för stora stjärnor med starka personliga varumärken (Smp.se, 

2011). 

 

För individer är det en riskabel chansning att utöka sina karriärmöjligheter och det är i just 

dessa fall som ett starkt personligt varumärke blir av yttersta vikt (Keller & Lehman, 2009).  

Historien har visat att med starka varumärken kan atleter hitta andra karriärmöjligheter att 

utnyttja. Ett exempel på det är Michael Jordan som började med att endast bära Nikes skor till 

att skapa ett eget märke som vidare expanderas från skor till diverse sporttillbehör. Men 

utöver finansiella möjligheter är ett starkt personligt varumärke en fördel generellt eftersom 

en stor mediefokus ligger på kändisar (Sneakerhead, Jordan Brand History, 2011). 

 

Elmore (2010) som jobbar med personliga varumärken påpekar att i en tid när folk byter jobb 

ofta eller blir tvingade att byta, har det personligt varumärke blivit mer än en hobby, utan ett 

måste i dagens konstant skiftande jobbmarknad. I ett karriärval som idrottare där det allmänt 

är en kort tidslinje, blir frågan hur personen kan förlänga sin karriär efter ens 

idrottskompetens har förtvinat. Elmore (2010)  menar att de bästa jobben går till de som kan 

kommunicera något speciellt utöver deras jobbkompetens. Frågan blir då om det blir 

applicerbart på idrottare och om det skulle kunna leda till andra karriärmöjligheter utanför 

deras sport.  
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Men på grund av just de stora möjligheterna som kommer med ett starkt personligt varumärke 

sätts även ännu mer press på personen ifråga. För att hålla sin karriär relevant har det hamnat 

ännu mer fokus på idrottsprestationen. Torregrosa, Boixadós, Valiente och Cruz (2004) 

forskning kom fram till att när personen idrottskompetens börjar avta minskar atleternas 

möjligheter och karriären närmar sig en slutpunkt.  

 

Några idrottare som har använt sina personliga varumärken för att nå till en ny marknad är 

Peter Forsberg och Björn Borg. Peter Forsberg har bland annat byggt en golfbana, 

Veckefjärdens GC och skapade företaget Pforce som även introducerade tofflorna Crocs på 

den svenska marknaden (gp.se, 2011 och golfdigest.se, 2011). Björn Borg var ägare till 

bolaget World Brand Management, som senare bytte namn till Björn Borg AB, det är ett 

modevarumärke som producerar och säljer kläder.  

 

Men med dessa möjligheter kommer även ett ansvar för idrottaren att möta de förväntningar 

som allmänheten ställer på denne. Ett exempel är Tiger Woods som gick från att vara en 

hyllad idrottare på och utanför banan, till att förlora förtroendet från allmänheten och 

sponsorer (idrottensaffarer.se, 2011). Tiger Woods blir nu förknippad med sitt trassliga 

privatliv istället för sina golfframgångar, som han blev innan skandalerna 

(haggstrommoller.se, 2011).   

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Utöver eventuell lön från individens sportgenre är sponsorer en vanlig kanal för intäkter samt 

kommunikation med marknaden. Kotler, Armstrong, Wong och Saunders (2008, s. 65) menar 

att företagen skriver kontrakt med individen för att ta del av deras värderingar och 

associationer som personen besitter. Orsaken till detta kopplas till människans fascination av 

andra personer och deras beteenden, det vill säga deras varumärke (Montoya 2003, kap 1).  

 

Författaren Werner Runebjörk (2006, kap. 4) menar att varumärket är en separat faktor från 

individen som måste behandlas, vårdas och denna definition är jämförbar med Kotler et al. 

(2008, s. 500) definition av en vanlig produkt, något som erbjuds till marknaden. Wallis 

(2007) som har utfört studier över personligt varumärke, menar att 60 % av framgången i 

karriären beror på personens synlighet och exponering, de andra 40 % beror på vilken attityd 

och förmåga personen besitter. 
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Torregrosa et als. (2004) forskning om idrottares karriärövergångar påpekar att majoriteten av 

idrottarna börjar tänka på pension först när deras karriär har nått en mognadsfas och deras 

idrottskompetens börjar försämras. Norton och Olds (2001) menar att de fysiska kraven på 

idrottare har ökat och de som inte presterar inom sin sport byts ut i allt snabbare takt.  

 

1.3 Problemformulering 

 

• Hur kan en idrottare bygga upp ett starkt personligt varumärke och på vilket sätt 

försöker de använda sig av varumärket för att bredda sina karriärmöjligheter? 

 

1.4 Syfte 

 

Det finns mycket forskning om hur en produkts varumärke kan byggas upp, med vår uppsats 

vill vi svara på hur en idrottare kan stärka sitt personliga varumärke och hur personen kan 

använda varumärket för att bredda sina karriärmöjligheter. Vår huvudfokus kommer inte att 

vara inriktat mot sponsring, utan fokus ligger på hur uppbyggnaden går till och vilka 

jobbmöjligheter som idrottaren kan skapa med hjälp av sitt personliga varumärke. 

 

Genom att jämföra olika teorier från traditionell varumärkesuppbyggnad och personliga 

varumärken, samt med kvalitativ empiri vill vi med denna uppsats komma fram till om 

idrottares karriär kan förlängas och breddas med hjälp av ett starkt personligt varumärke. 

 

1.5 Avgränsning  

 

Uppsatsen kommer att fokusera på svenska atleter som tävlar i individuella sporter på 

nationell och internationell nivå, samt representanter och tränare för dem. Det inkluderar 

idrottare som har svenskt ursprung men tävlar i andra länder.  
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1.6 Definitioner 

 
1.6.1 Varumärke 

 

Aaker (1996, s. 1) definierar ett varumärke som tillgångar/hinder som är kopplat till ett namn 

eller symbol som ger, eller tar, värde från produkten. Vi valde Aakers definition för att denna 

visar att det även finns risker (se 1.6.6 för produkt definition). 

 

1.6.2 Personligt varumärke 

 

Montoya (2002, s. 43-56) menar att det personliga varumärket är de förväntningarna och 

associationerna som skapas i sinnet hos sin publik. Denna uppsats har valt att se det 

personliga varumärket som en del av produkten, det vill säga personen (se 1.6.6), som säljs. 

Detta ger oss möjligheten att applicera varumärkesteori som är främst tänkt för fysiska 

produkter på en person. 

 

1.6.3 Offentlig person 

 

Det vi menar med offentlig person är vad som kan jämföras med ”kändisar”. I denna uppsats 

är det idrottare som drar till sig medieuppmärksamhet och intresse från allmänheten. 

 
1.6.4 Bredda sina karriärmöjligheter 

 

Det som menas med uttrycket är att idrottarna ifråga har hittat andra karriäraktiviteter utanför 

respektive sporter. Ett exempel är ex-boxaren Paolo Roberto som nu jobbar som 

programledare och har skapat ett flertal företag som behandlar allt från matlagning till 

vardagsträning.  

 

Allt som idrottaren kan göra som anses som en jobberfarenhet faller under detta uttryck enligt 

undertecknande författare.  

 

1.6.5 Brand Equity 

 

Brand Equity definieras av Kotler et al. (2008, s. 522) som en positiv differentieringsfaktor 

när kunden jämför olika varumärken. Ett starkare Brand Equity skapas med en blandning av 
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högre lojalitet, starkare namn, förväntad kvalitet och olika kopplingar till varumärket. Wood 

(2000) beskriver Paul Feldwicks definition av Brand Equity vilket är en beskrivning av de 

associationer och värderingar konsumenten har om varumärket. Paul Feldwick beskriver 

vidare att marknadsförare använder denna definition när de söker varumärkes beskrivning 

eller varumärkes styrka (Wood, 2000).  

 

1.6.6 Produkt och person 

 

Produkt är när något erbjuds till marknaden för konsumtion eller uppmärksamhet, det vill 

säga något som tillfredsställer ett behov eller något som konsumenten vill ha (Kotler et al, 

2008, s 500). Kotler et al. (2008) definierar vidare att produkten inte behöver vara fysisk utan 

kan även vara abstrakt, till exempel en tjänst. Viktigt att påpeka är att vi har valt att se 

produkten som själva idrottaren, det vill säga att produkten som säljs och marknadsförs är 

själva fysiska personen. Alltså är person och produkt samma sak i vår uppsats.
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2 Teori 

 

Under detta kapitel kommer vi att presentera de teorier som är kopplade till vår 

forskningsfråga. Vi kommer att ta upp vad ett varumärke, personligt varumärke är och hur 

det fungerar. Vi kommer även förklara hur en person kan bygga upp ett starkt varumärke. Vi 

beskriver även hur en individ kan utveckla sin karriär.  

 
 

2.1 Varumärken 

 

Enligt Melin (2008, s. 44-46) beror det växande fokuset på varumärken att det skapar ett 

immateriellt värde, kallat Brand Equity eller varumärkeskapital på svenska. Detta är ett 

abstrakt fenomen som justerar värdet på produkten (Melin, 2008, s. 44-46). Melin (2008, s. 

45) tar upp exemplet när företaget Nestlé köpte Perrier, som säljer mineralvatten, för 2,5 

miljarder dollar. Själva vattnet har inga fördelar som kan värderas till det värdet, det höga 

priset beror endast på varumärket Perrier som tillförde konkurrensfördelar (ibid, s. 45). 

Grundläggande teori för att skapa märkeslojalitet från kunder krävs det att varumärket 

levererar ett unikt och attraktiv attribut (ibid, s. 56-58). 

 

Porter (1980, s. 35-39) tar upp i sin bok, Competetive Strategy, tre strategier för att kunna bli 

vinnande i sin marknad. Dessa strategier (namnen bevarade på engelska) är overall cost 

leadership, differentiation och focus. Cost leadership strategin är bäst passande när 

produktutvecklingen är gjord för en rullbandsprincip, där produkter produceras i system och 

kräver minimal mänsklig inblandning, samt att organisationen ska ha tillgång till stort kapital 

(ibid, s. 35-39). Focus strategin är tvärtom, företagen som utnyttjar denna strategi bör ha 

möjlighet att leverera anpassade produkter för sina klienter (ibid, s. 35-39).  Den tredje 

strategin är differentiation, Porter (1980, s. 36) förklarar att denna strategi går ut på att urskilja 

sig på ett sådant sätt att företaget blir unik. Författaren menar att denna strategi kan appliceras 

på en fysisk produkt men även ett varumärke. Att skapa ett unikt varumärke skyddar dig från 

de konkurrenskrafter som finns, genom att skapa ett abstrakt värde som skapar märkeslojalitet 

från kunderna (Porter, 1980, s. 38). Melin (2008, s. 71-73) stödjer differentieringens fördelar 

eftersom han menar att en produkt kan bli kopierad medan ett unikt varumärke särskiljer sig, 

samt att produkter snabbt försvinner med tiden medan att bra varumärke är tidlöst. 
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Dock ska det nämnas att bilda en unikhet gör det omöjligt att bli uppskattad av alla och det 

kommer finnas de som väljer att distansera sig (Porter, 1980, s. 38). Författaren menar även 

att det finns ytterligare tre risker med en differentieringsstrategi; Första risken är att när 

marknaden blir mer mogen och ökad konkurrens uppstår blir varumärkena mer likartade. Den 

andra risken är att kunderna blir mer sofistikerade med tiden och behovet av märkets unika 

aspekter minskar. Den tredje risken är att prisskillnaden mellan den lågprisstrategin och 

differentieringen blir för stor (ibid, s. 38).  

 

Keller och Lehman (2009)  menar att med ett starkare Brand Equity kan priset sättas högre för 

produkten när den säljs. Författarna förklarar detta genom att kunden på sätt och vis köper två 

objekt, själva produkten samt ett kompletterande varumärke som ökar värdet. 

 

Det finns tre generella varianter av varumärkesspridning/exponering, line extension, 

multibranding och brand extension (Doyle & Stern, 2006, s. 180; Kotler et al., 2008, s. 530-

532). Line extension sker när varumärket expanderar i nuvarande produktkategori, bland 

annat genom att erbjuda olika varianter av samma produkt. Kotler et al. (2008, s. 530) 

beskriver detta som ett sätt att möta kunders behov av variation och samtidigt bli 

introducerade till nya produkter. Multibranding är när företaget håller sig inom samma 

produktmarknad men lanserar olika varumärken för att nå olika kundsegment, denna strategi 

används till att skydda sig från konkurrenters försök att ta över oanvända delar av marknaden 

samtidigt som företaget når fler kundgrupper (Kotler et al, 2008, s. 532). Den sista varianten 

är brand extension där det nuvarande varumärket används för att nå till en ny kundgrupp och 

målmarknad (Doyle & Stern, 2006, s. 181; Kotler et al., 2008, s. 531). Kotler et al. (2008, s. 

531) beskriver vidare att denna strategi bör utföras av varumärken som redan har en stark 

grund, om detta är situationen skapas fördelar som enklare etablering på nya marknader samt 

att mindre resurser behövs för att bygga upp varumärken på den nya marknaden, detta på 

grund av att det åker ”snålskjuts” på det redan etablerade varumärket.  

 

Dock finns det fortfarande risker och när varumärken ger sig in i marknader där det är för stor 

skillnad är chansen stor ett misslyckande kommer ske, oavsett varumärket (Doyle & Stern, 

2006, 181; Kotler et al., 2008, s. 533). Kotler et al. (2008, s. 531) nämner i sin genomgång av 

brand extensions att alla varumärken inte passar för alla slags produkter, detta kan i värsta fall 

skapa varumärkes förvirring, värderingar och normer försvinner i vimlet av det breda utbudet. 

Doyle och Stern (2006, s. 182) tar upp exemplet av jeansmärket Levis som försökte lansera 
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högkvalitets kostymer, men på grund av värderingsgapet mellan informella jeans och formella 

kostymer misslyckades expanderingen. Keller och Lehman (2006) kom fram till en liknande 

slutsats i deras rapport om olika varumärkesteorier- och strategier, de menar att om en 

expandering skall lyckas är det vikigt att varumärket är lämpligt för den nya marknaden. 

Dock nämner samma författare att varumärken som har expanderat förut har större chans och 

möjlighet att lyckas, eftersom dessa har byggt ett starkare Brand Equity (ibid).  

 

 

Keller och Richey (2006) utförde en studie där de jämför företagens varumärke mot olika 

mänskliga förmågor och menar att varumärket måste spegla dessa. De menade att det finns 

sex variabler som är vikiga för att kunna bli framgångsrik. 

 
(Keller & Richey, 2006) 

 

Organisationens hjärta består av passion och medlidande (compassion), Keller och Richey 

(2006) menar att varumärken idag bör använda personer som är passionerade, om folket 

bakom varumärket inte brinner för det de gör kommer det bli svårare att få konsumenter att 

adoptera övriga normer. Den viktigaste aspekten är dock att passionen spiller över till 

konsumenterna, att organisationen bakom varumärket sätter sig in vad för fördelar som 

konsumenten kan ta del av, eftersom konsumenten är den viktigaste delen av värdekedjan för 

organisationen bör alla medverkande inneha detta som huvudfokus (Keller & Richey, 2006). 

 

”Hjärnan” av varumärket bör vara kreativt samt disciplinerat. Kreativitet bör användas för att 

nå till ytterligare människor samt att inte endast sälja, utan även skapa värde för konsumenten 

(Keller & Richey, 2006). Kreativitet leder till lösningar som ger en möjlighet att bygga 
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starkare Brand Equity. Disciplinen är nödvändig för att märkesinnehavaren skall kunna hålla 

fokus på det slutgiltiga målet och inte endast försöka göra kreativa och annorlunda saker, det 

vill säga att denna skall kunna filtrera mellan de strategier och metoder som är tillgängliga 

och välja den mest effektiva (ibid). 

 

Den sista delen av ”kroppen” är rörlighet och samarbete, rörlighet betyder att organisationen 

skall vara redo och beredda på att konstant förändra sig, detta beror på att 2000-talets 

marknader konstant skiftar och behov ändras i raskt tempo (Keller & Richey, 2006). Detta går 

ihop med ovannämnda disciplin för att inte skifta märkesinriktningen för mycket, men när nya 

möjligheter dyker upp bör dessa kunna utnyttjas snabbast möjligast (ibid). Keller & Richey 

(2006) tar upp en sista aspekt, samarbete, som en ytterst viktig faktor för moderna 

märkesinnehavare. Samarbete menas inte att endast konkurrenter bör dela idéer, utan även 

internt, mellan olika delar av värdekedjan. Författarna betonar att modern marknadsföring går 

ut på att skapa långvariga förhållanden mellan alla parter som är inblandande i varumärkets 

uppbyggnad, internt bör en god kultur skapas för att konstant kunna uppdatera och förbättra 

varumärket. Externt menar Keller & Richey (2006) att märkesinnehavaren bör skapa ett 

nätverk av kontakter som tillför konkurrensfördelar och återigen skapar långvariga band.  

 

2.2 Personliga varumärken  

 

Att bygga personliga varumärken har sin grund i självhjälp teori, men istället för att ändra 

själva personen för att uppnå framgång består denna metod av att ordna och presentera sina 

talanger på det bästa sättet (Lair, Sullivan & Cheney, 2005). Behovet att skapa personliga 

varumärken skapades organiskt med tiden samtidigt som marknader och marknadsföring 

växte i takt med tekniken. På 70- och 80-talet införde fler tv-kanaler och därmed en större 

kommunikationskanal (ibid). Den stora bredden skapande möjligheten att skräddarsy 

programutbud för mer nischade konsumentgrupper, detta skapade behovet för mer 

framstående personligheter (ibid). Christenson och Cheney (citerad i Lair et al., 2005) kom 

fram till att dagens marknad efterfrågar genomtänkta identiteter som kan särskilja sig från 

mediebruset. Montoya (2002, kap. 1) menar med det personliga varumärket vill personen 

kommunicera ut värden, personlighet, kunskap och handlingar som denne står för till sin 

omgivning. Detta gör personen för att skapa sig ett starkt personligt varumärke och 

differentiera sig mot sina konkurrenter genom att berätta vem individen är och vad den gör. 
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Montoya (2002, kap. 1) menar att yrket inte spelar någon roll, utan folk gör affärer med själva 

personen som han eller hon träffar. Det vill säga hur du är, beter dig och vad du kan tillföra 

för nytta till den andra. Montoya (2002, kap. 1) menar vidare att på senare tid görs affärer på 

ett känslomässigt plan, det vill säga att efter ett första urval av personer har gjorts, görs det 

slutgiltiga beslutet på ett emotionellt plan hellre än ett rationellt. På det emotionella planet 

tittar konsumenten, istället för rent funktionella funktioner, efter andra faktorer som kan 

tillföra fördelar vid köpet. Ett starkt varumärke som skapar ett personligt band till 

konsumenten kan skapa ett mervärde för kunden och differentiera sig från konkurrenten (ibid, 

kap. 1).  

 

Werner Runebjörk (2006, s. 79-80) menar att människan och varumärket är separerade, själva 

människan kan jämföras med en fysiskprodukt och varumärket skapar ett ökat mervärde. Det 

vill säga att personen inte alltid är exakt som sitt varumärke, utan privat kan denna vara 

annorlunda (Werner Runebjörk, 2006, s. 79-84). Werner Runebjörk (2006, s. 79-84) menar 

vidare att personligt varumärke visar de värderingar individen vill bli förknippad med och det 

är när målsegmentet förknippas med dessa som Brand Equity börjar byggas. Det är när detta 

sker som marknadskommunikationen blir mest effektiv, eftersom det är byggt på en genuin 

grund (Kim & Na, 2007).  

 

Många människor och företag bygger sitt varumärke men i de flesta fall görs detta passivt, det 

sker samtidigt som fokus läggs på andra satsningar. För att separera sig från resten av 

konkurrenterna gäller det att ha detta i åtanke och se det som en strategisk möjlighet att 

personen väljer att vara aktiv med sitt personliga varumärke (Montoya, 2003, s. 11-22). Olika 

teorier skiljer sig på vissa punkter, men gemensamt för Werner Runebjörk (2006, s. 79-84) 

och Montoya (2003, s. 35-50) är för att skapa ett starkt personligt varumärke som är positivt 

och tillför konkurrensfördelar måste personen ifråga se det som en process och aktivt 

involvera sig i alla delar av uppbyggnad och underhållandet.  

 

Montoya (2002, kap. 2) menar att det finns vissa variabler en person kan bygga sitt personliga 

varumärke kring. Exempel på dessa är att personen skall vara unik, en bra personlighet och att 

vara enhetlig. Montoya (2002, s. 57-69) och Melin (2008, s. 126) menar att det är vikigt att 

vara unik för att särskilja sig mot andra. Montoya (2002, s. 57-69) menar att det finns tre olika 

områden en person kan använda för att bli unik. Det första är exempelvis, hur personen beter 

sig, om den visar känslor, hur den pratar och så vidare. Den andra är kroppslighet till exempel 
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hur personen klär sig, kroppsform, gångstil och den sista delen är livsstil, om personen är 

religiös, intresserad av politik till dennes sociala liv-, et cetera. Personen kan bygga upp ett 

unikt och starkt personligt varumärke genom att kombinera eller använda en av dessa 

(Montoya, 2002, s. 57-69).   

 

När det personliga varumärket byggs ska det göras efter personens personlighet, de positiva 

aspekterna samt de brister som existerar (Montoya 2002, s. 81-94).  

Under uppbyggnaden ska han eller hon tänka på fyra aspekter, trovärdighet, ofullkomlighet, 

positivism och äkthet. Personen behöver inte behärska alla fyra aspekter, men de skall vara 

identifierade och personen skall veta vad de står för (ibid, s. 81-94). 

 

Med enhetlighet menar Montoya (2002, s. 119-128) att personen använder sig av två olika 

beteenden, det naturliga och förväntande beteendet. För att skapa sig ett starkt enhetligt 

varumärke skall det naturliga beteendet bara finnas. Men Montoya (2002, s. 119-128) menar 

att det är sällan en person bara använder det naturliga beteendet, på grund av krav som 

samhället ställer på personen ändras det för att passa in bättre. 

 

Lair et al. (2005) menar att i dagens samhälle kan ett företag lättare ompositionera sig för att 

styra sin framtid. Dock påpekas det att även fast ett starkt personligt varumärke ger individen 

flertal fördelar, skall personen kunna möte vissa krav. Både Montoya (2003, s. 75-88) och 

Werner Runebjörk (2006, kap. 2) menar att ett personligt varumärke måste vara genuina och 

baserade på personens riktiga normer och värderingar. Montoya (2003, s. 61-74) menar vidare 

att om både personen och varumärket inte är 100 % synkroniserade är det omöjligt att bygga 

ett långvarigt förhållande med andra. På liknande sätt menar Werner Runebjörk (2006, kap. 3) 

att ett varumärke som inte är baserad på personens riktiga personlighet, är det bara en 

tidsfråga innan det fallerar.  
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2.3 Varumärkesuppbyggande 

 

Aaker (1996, kap. 5) menar att ett varumärke skall frambringa associationerna om vad 

varumärket står för. Aaker (1996, kap. 5) menar även att det finns tre variabler som är viktiga 

när ett företag skall bygga ett varumärke. Dessa tre är märkeslojalitet, varumärkeskännedom 

och varumärkesassociationer.  

 

Aaker (1996, kap. 5) menar att märkeslojalitet är en viktig aspekt i uppbyggnaden och om 

företaget kan bygga upp ett starkt varumärke kan det medför att konsumenterna kan bli lojala 

mot företaget. Detta genom att konsumenterna hellre köper produkter från företaget än från 

deras konkurrenter. Melin (2008, s. 127) använder sig istället av positionering för att skapa 

märkeslojalitet. Han menar att om företaget kan skapa en position i konsumentens 

medvetande kommer det att medföra att konsumenten skaffar sig märkeskännedom, 

märkesassociation och märkeslojalitet till varumärket. Melin (2008, s. 51) menar för att bygga 

upp en bred bas av märkeslojala kunder behöver företaget skapa ett mervärde för 

konsumenterna. Detta mervärde skall tillfredställa konsumenternas behov på ett bättre sätt än 

vad konkurrenterna gör (Melin, 2008, s. 51). 

  

Aaker (1996, kap. 5) menar för att ett företag skall kunna skaffa sig märkeslojala kunder skall 

företaget bygga upp en varumärkeskännedom för konsumenterna. Det mest optimala för 

företaget är om konsumenten känner igen företagets varumärke/symbol och har det som ”top 

of mind” i sitt sinne, när denne ska köpa en produkt. Om konsumenter har sett ett varumärke 

förut kommer de att överföra den kännedom de har av varumärket till företagets nya 

produkter också. Detta kan hjälpa företaget att komma in på nya marknader med deras redan 

befintliga varumärke (Aaker, 1996, kap. 5). För att kunna bygga upp en stark 

varumärkeskännedom bland konsumenterna menar Melin (2008, s. 55) att företaget skall 

bearbeta konsumenterna med reklam. Melin (2008, s. 126) menar även att det är vikigt att 

bygga upp en stark varumärkeskännedom för att konsumenterna skall veta vad varumärket 

står för, vad som ger det mening och vad som gör det unikt. Han menar även det har blivit 

viktigare att utforma en bra varumärkeskännedom bland sina konsumenter eftersom fler och 

fler produkter liknar varandra.  

 

Aaker (1996, kap. 5) menar att det är viktigt att tänka på vad företaget vill att varumärket 

skall associeras med. Genom att skapa goda associationer till varumärke skapar det en bättre 
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bild av varumärket och vilket kan skapa ett mervärde för konsumenterna. 

Varumärkesassociation kan skapas genom att företaget använder sig av kändisar, symboler 

eller attribut, beroende på vad företaget vill att varumärket skall förmedla (Aaker, 1996, kap. 

5). Melin (2008, s. 127-128) menar för att skapa varumärkesassociationer skall företaget 

inrikta sig på marknadskommunikation för att bygga ett starkt varumärke och då är reklamen 

det viktigaste elementet för vad varumärket kommer att förmedla för associationer. Med hjälp 

av reklam ska företaget informera, övertyga och påminna konsumenten om varumärket och 

dess fördelar gentemot konkurrenterna (Melin, 2008, s. 128). Det är även viktigt att företaget 

ser den hela varumärkesuppbyggande processen som en långsiktig plan där varumärket 

utvecklas med tiden (Melin, 2008, s. 128). 

 

2.4 Karriärmöjligheter 

 

Chen, Chang och Yeh (2003) menar för att en person skall kunna utveckla sina 

karriärmöjligheter bör det finnas en handlingsplan för hur en individ kan utvecklas inom sitt 

område. Varje människa har inte samma behov och är i olika positioner i karriären vilket gör 

att deras förutsättningar ser olika ut. 

 

Burstrand och Hasselmark (2010) menar att om det finns en handlingsplan hur individen kan 

utvecklas kommer engagemanget och motivationen att öka hos personen. Chen et al (2003) 

menar att individen skall utveckla sin karriär genom dennes personliga intressen och att 

dennes värderingar uppfylls. 

 

Vidare menar Burstrand och Hasselmark (2010) att en karriär är ett vikigt område för 

personen genom att personen skapar en relation till arbete vilket medför en mening, utmaning, 

utveckling och en inkomst för personen. Genom att personen har en karriär kan den skaffa en 

tydligare identitet, status, socialare liv och ett bredare nätverk. 

 

Edgar Schein har arbetat fram en ett uttryck som han kallar för ”karriärankare” (Burstrand & 

Hasselmark, 2010). Med hjälp av detta ankare har individen en självinsikt av sina styrkor, 

behov, motiv och värderingar som sedan kan kopplas samman med dennes val av karriär. Den 

medför även hur en individ trivs inom sitt område och om den har skapat harmoni och stabila 

värderingar inom sitt arbete. 
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Torregrosa et al. (2004) menar att majoriteten av idrottare inte börjar arbeta aktivt med att 

bredda sin karriär för än den börjar närma sig slutet av idrottskarriären. Men däremot menar 

Norton och Olds (2001) att det blir vikigare för en idrottare att bredda sina karriärmöjligheter 

för att de fysiska kraven har ökat på idrottare och det finns större konkurrens inom sporterna. 
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3 Metod 

 

Under detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi har gått till väga och vilka val vi har gjort 

under uppsatsens gång. Vi beskriver även vad vi har gjort för att uppnå en god giltighet och 

trovärdighet i uppsatsen. 

 
 

3.1 Val av ämne 

 

Att sportstjärnors personliga varumärke är viktigt har varit allmänt känt under en längre tid.  

Vi ville med denna uppsats undersöka hur idrottare bygger upp ett personligt varumärke och 

om de använder sig av det för att kunna bredda sina karriärmöjligheter. 

 

Vi ville även se hur sportstjärnor agerar och tänker när de bygger upp sitt personliga 

varumärke och hur de blir påverkade av andra personer runt omkring dem.  Vi intervjuar olika 

personer som har olika uppgifter inom idrotten för att se deras perspektiv och hur de försöker 

påverka idrottarens val. 

 

3.2 Angreppssätt 

 

Det finns två olika angreppssätt för att beskriva verkligheten. Dessa två heter induktiv och 

deduktiv. Deduktiv menas att forskaren skaffar sig förväntningar om hur verkligheten ser ut 

och sedan samlar in data för att kunna jämföra om den förväntade bilden den hade överstämde 

med verkligheten. Förväntningarna skaffar sig forskaren genom tidigare forskning (Jacobsen, 

2002, kap. 2). Den andra metoden kallas induktiv och forskaren samlar in data utan att skaffa 

sig förväntningar om hur verkligheten ser ut och sedan analysera den data denne har fått in 

(Jacobsen, 2002, kap. 2). 

 

Vi använde oss av den deduktiva ansatsen eftersom vi gick från teori till empiri. Detta gjorde 

vi för att vi ville utforska om den redan befintliga teorin stämde överens med verkligheten. Vi 

ville även skaffa oss en djupare förståelse inom ämnet innan vi började med intervjuerna, 

detta för att kunna få ut mer information ifrån intervjupersonerna. Nackdelen med denna 
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ansats är att datainsamlingen kan leda till att forskaren bara letar efter information som passar 

till den teorin de har hittat och att det begränsar informationstillgången (Jacobsen, 2002, s. 35) 

 

3.3 Val av metod 

 

Det finns två olika huvudtyper vid val av metod, kvantitativ eller kvalitativ. 

Dessa två olika typer beskriver i vilken form forskaren samlar in informationen, med siffror 

(kvantitativ) eller ord (kvalitativ) (Jacobsen, 2002, kap. 3). 

 

3.3.1 Kvantitativ 

 

Kvantitativa metoder ger en möjlighet att generalisera resultatet eftersom ett större urval av 

försökspersoner används, dessa mätningar utförs på ett sådant sätt att svaren kan presenteras i 

numeriska observationer (Backman, 2008, s. 33-34). Metoderna som används är mätningar 

samt användandet av matematiska och statistiska siffror för att presentera dessa. Det 

vanligaste mätinstrumentet för en kvantitativ process är så kallade enkätundersökningar, där 

de undersökande väljer sina svar från redan fasta svarsalternativ, dessa alternativ kan vara 

ja/nej frågor eller att intervjuobjektet ska rangordna något på en skala (Jacobsen, 2002, kap. 

2). Dessa svarsalternativ är redan definierade av forskaren (Jacobsen, 2002, kap. 2). De fasta 

svaren och frågorna bidrar dock till att undersökningarna blir ytliga och skapar begränsad 

förmåga för intervjuobjekten att utveckla sina tankar och svar.  

 

3.3.2 Kvalitativ  

 

Den kvalitativa metoden kännetecknas av att den inte fokuserar på siffror eller generalisering, 

utan fokus ligger på djupare verbala formuleringar och att söka talande och skrivande 

information. Detta sker verbalt och instrumentet som används är det vanliga ordet (Backman, 

2008, s. 33-34). Målet är inte att generalisera utan att kunna skapa sig djupare förståelse inom 

det valda ämnet samt att förstå helheten (Andersen, 1998, kap 3). I den kvalitativa metoden 

vill forskaren undersöka hur människan tolkar den sociala verkligheten. Vid en kvalitativ 

arbetsprocess används, men inte begränsat, främst undersökningsmetoder som fältarbete och 

intervjuer (Jacobsen, 2002, kap. 3). 
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Den kvalitativa metoden är flexiblare än den kvantitativa metoden, eftersom forskaren kan 

anpassa undersökningen efter hur verkligheten ser ut. Medan den kvantitativa metoden har 

fasta svarsalternativ och det finns få möjligheter att ändra dem under arbetets gång (Jacobsen, 

2002, kap. 2). 

 

Jacobsen (2002, kap. 6) beskriver den kvalitativa metoden som en öppen metod, där forskaren 

inte försöker styra den information han/hon samlar in. Jacobsen (2002, kap. 6) menar efter att 

forskaren har samlat in data blir den strukturerad och indelad i kategorier. Backman (2008, 

kap. 2) skriver att denna metod ska med hjälp av intervjupersonen förklara hur verkligheten 

ser ut. Genom att göra på detta sätt blir informationen av den utfrågade personen mer 

relevant. I en kvalitativ metod är inte frågorna och svaren fasta utan mer öppna. Detta medför 

att kvalitativa ansatser får hög intern giltighet och kan skapa korrekt förståelse (Jacobsen, 

2002, kap. 6). 

 

3.3.3 Val 

 

Uppsatsens problemformulering och syfte styrde valet av vår forskningsansats. 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod för hur det personliga varumärket byggs upp 

och hur det kan användas för att bredda deras karriärer. Detta är ett relativt outforskat ämne 

och vi ville även skapa en bättre förståelse för hur det fungerar i verkligheten. På grund av att 

det är ett relativt outforskat ämne medförde det att uppsatsen fick ett kartläggande syfte, där vi 

beskriver vad ett personligt varumärke är, förklara hur uppbyggnaden går till och hur det kan 

hjälpa idrottare att bredda sina arbetsområden. Genom att vi använde oss av en kvalitativ 

metod gav det oss en djupare och ännu detaljerad förståelse inom ämnet (Jacobsen, 2002, kap. 

2). 

 

3.4 Litteratursökning 

 

Vi har använt oss av olika databaser för att kunna införskaffa sekundärdata som passar vår 

forskningsfråga och för att få djup förståelse inom ämnet. De vetenskapliga artiklarna vi 

använde oss av hittade vi med hjälp av databaserna Google Scholar, Academic Search Elite, 

DOAJ (Directory of Open Access Journals), JSTOR och Oxford Journals. För att hitta böcker 

som passade till vår undersökning använde vi oss av databaserna Libris, Halmstad 

stads/högskolebibliotek och Sunne Bibliotek. De sökord vi använde oss av var bland annat 
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brand, personal brand, personligt varumärke, karriär, celebrity endorsement och idrottare. Vi 

kombinerade även dessa ord med varandra för att kunna hitta information. 

 

3.5 Datainsamling 

 

Med primärdata menas det att författarna har samlat in information/upplysningar direkt ifrån 

personer eller en grupp och det innebär att informationen samlas in för första gången. 

Primärdata får författarna genom att använda sig av olika metoder, de vanligaste är intervju, 

observation och frågeformulär (Jacobsen, 2002, s. 152-153). 

 

Den andra typen för att hitta information kallas sekundärdata och då är det inte författarna 

som samlat in informationen direkt från primärkällan. Detta brukar innebära att den 

information som har samlats in är till för ett annat ändamål (Jacobsen, 2002, s. 152-153). Det 

betyder att den sekundära information vi har samlat in inte är i försthand skapade för vårt 

ändamål. 

 

3.5.1 Primärdata 

 

 Vår primärdata har inhämtats genom intervjuer med personer som är aktiva inom idrotten och 

med personer som jobbar med rådgivning till idrottare. Vi valde att spela in alla intervjuer på 

band för att lättare kunna återberätta vad intervjupersonen hade sagt.  

 

3.5.2 Sekundärdata 

 

Sekundärdata har inhämtats genom biblioteket i Halmstad och Sunne. Vi har även använt oss 

av Google scholar och andra databaser för att hitta vetenskapliga artiklar och tidigare 

uppsatser. Den insamlade sekundärdata har legat till grund för vår bakgrund, 

problemdiskussion, teori och metod. Vi har även använt sekundärdata till vår empiriska 

undersökning och analys. I slutet av uppsatsen finns en referenslista över de böcker, artiklar 

och internetsidor vi har använt oss av. 
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3.6 Val av intervjutyp 

 

Vi valde i förstahand att göra öppna intervjuer vid vår datainsamling. En öppen intervju är ett 

samtal där undersökaren och uppgiftslämnaren samtalar med varandra. Det vanligaste är att 

det sker ansikte mot ansikte eller med telefon. Data som samlas in är i form av ord, meningar 

eller berättelser. Det finns inga begränsningar i vad uppgiftslämnaren kan säga (Jacobsen, 

2002, s. 160). Eftersom vårt ämne är relativt outforskat gav öppna intervjuer oss en bra 

förståelse och det gav även oss djupare information inom ämnet. Vi använde oss också av en 

e-postintervju på grund av att intervjupersonen befanns sig ute på klientmöten i Sverige. När 

vi utformade e-post formuläret gjorde vi svarsalternativ som var öppna och strukturerade för 

att få bästa möjliga svar av intervjupersonen. Med e-postintervjun gick vi miste om att ställa 

följdfrågor och därav fick vi inte lika djup information av personen. Men eftersom detta var 

det enda alternativet för att kunna intervju personen anser vi intervjuformen som nödvändig.  

 

3.7 Urval av intervjupersoner 

 

Vi valde att göra en kvalitativ uppsats eftersom vi ville skaffa oss en djupare förståelse inom 

ämnet och för att kunna besvara vår forskningsfråga behövde vi djup information om ämnet.  

Jacobsen (2002, s. 199-200) menar att forskare kan välja vilka uppgiftslämnare som är mest 

lämpade för undersökningen.  Han menar dessa individer bör vara personer med kunskap 

inom sitt område och kan lämna den information forskarna söker. Dock finns det nackdelar 

med denna metod eftersom forskarna måste veta något om uppgiftslämnare för att kunna välja 

ut de med den bästa kunskapen inom det område som det forskas om (Jacobsen, 2002, s. 200). 

 

Valet av John Brikell grundas på ett flertal anledningar; på grund av att han har varit aktiv 

inom sporten under en lång period har han samlat på sig erfarenheter om toppidrottares 

beteenden. Den dagliga kontakten med boxare och övrigt folk har även gett honom 

möjligheten att studera andras syn om dessa och hur beteenden påverkar deras image. Vid 

valet av agenter valde vi de som jobbade dagligen med individuella idrottare och som hjälpe 

dem att bygga ett personligt varumärke. Vi valde även att intervjua en idrottare inom en 

individuell sport eftersom vi även ville skaffa oss idrottarens perspektiv.  
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3.8 Tillförlitlighet 

 

Enligt Jacobsen (2002, s. 255) skall en undersökning alltid försöka minimera problem som 

kan uppstå och som kan påverka validiteten (giltighet) och reliabiliteten (tillförlitlighet). 

 

3.8.1 Validitet 

 

Enligt Jacobsen (2002, kap. 10) går validiteten ut på att mäta det som studien syftar till att 

mäta och detta skall kunna uppfattas som relevant. Jacobsen (2002, s. 256-257) beskriver att 

den interna giltigheten handlar om resultatet är giltigt. Forskare kan bara anse att något är sant 

om fler personer är överens om det. Desto fler som håller med, desto större riktighet kan 

undersökningen tillskrivas (Jacobsen, 2002, kap. 10). Den externa giltigheten beskriver om 

resultatet undersökningen kommit fram till kan applicera på ett annat område vid en annan 

tidpunkt. För att i detta fall kunna skapa en god giltighet är det viktigt att rätt personer 

intervjuas (Jacobsen, 2002, s. 210). För att skapa en god giltighet samlade vi in primärdata 

från olika respondenter som arbetar inom området. Vi fick flera olika infallsvinklar eftersom 

vi intervjuade idrottare och personer som arbetar inom idrotten. Vi ville inte att 

intervjupersonerna skulle förbereda svar, utan vi berättade bara i förväg om vad uppsatsen 

handlade om och använde sedan en intervjuguide under själva intervjutillfället. 

Intervjuguiden är baserad på vår teori och fungerade som en mall för att svara på det syfte 

uppsatsen belyser.  

 

3.8.2 Reliabilitet 

 

Reliabilitet är enligt Jacobsen (2002, s. 255) trovärdigheten och tillförlitligheten på 

undersökningen. För att undersökningen skall kunna skapa en hög trovärdighet skall 

undersökningen ge liknade resultat om en annan forskare gjorde den. (Jacobsen, 2002, kap. 

10). För att skapa en god trovärdighet valde vi att intervju personer som jobbar dagligen med 

personliga varumärken och har erfarenhet om hur det kan användas. För att kunna styrka vår 

trovärdighet har vi spelat in intervjuerna och sedan skrivit ner dem för att inte misstolka eller 

missa något av vad personerna har sagt. Vi skickade även hela de nedskrivna intervjuerna till 

intervjupersonerna för att de skulle kunna godkänna det som stod skrivet och för att vi inte 

hade misstolkat deras svar. Det är svårt att skapa hög tillförlitlighet på en kvalitativ uppsats 
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eftersom kravet är om en liknande undersökning gjordes skulle det ge samma utfall som på 

vår undersökning. 
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4 Empiri 

 

Vi kommer i denna del sammanställa de svar vi fick ifrån våra intervjupersoner och vi har 

kategoriserat dem under fyra huvudrubriker. 

 
 

4.1 Presentation av intervjupersonerna 

 

4.1.1 John Brikell 

 

John har ett förflutet som boxare, medan han idag är tränare inom boxning. Han har sedan 

2003 varit assisterande tränare för damlandslaget i boxning. Sedan 2008 är han 

förbundskapten för damlandslaget i boxning. 

 
4.1.2 Anna Laurell 

 

Anna är en framgångsrik boxare som har vart aktiv inom idrotten i ett flertal år. Hon är 

regelbundet med i det Svenska boxningslandslaget och är ett av medaljhoppen för OS 2012. 

Några av hennes meriter är två VM-guld, tre EM-guld, sex SM-guld samt flera andra.  

Förutom idrotten har Anna vart aktiv inom den akademiska världen och har en Master i Kemi 

och håller för tillfället på med att doktorera från KTH i Stockholm.   

 

4.1.3 Peter Nilsson - A.M.A. Sports Agency AB 

 

Peter Nilsson jobbar som spelaragent/rådgivare för A.M.A. Sports Agency AB i Göteborg. 

Han inriktar sig i förstahand mot ishockeyspelare men har även golfspelare som klienter. 

Peter har jobbat som spelaragent på heltid i snart 2 år och även jobbat 3 år på deltid i Malmö, 

då han utbildade sig inom sport management. 

 

4.1.4 Jacob Hedin - A.M.A. Sports Agency AB 

 

Jacob Hedin har jobbat som spelaragent sedan 2004. Han jobbar idag för A.M.A. Sports 

Agency AB i Göteborg och han inriktning på ishockeyspelare och golfare.  
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4.2 Varumärke 

 

Bilden av konceptet varumärke är överlag desamma, vid frågan om vad de tycker att 

varumärken representerar, svarade alla att ett varumärke skall kunna associera med något och 

det skall även kunna förmedla en bild av vad det står för. Både John och Peter menar att 

varumärken skapar och visar en bild som kommunicerar värderingar och normer. Anna 

poängterar att ett varumärke för henne även visar vilken sorts produkt det är.  

 

”Varumärken representerar något, förmedlar till exempel exklusivitet eller billighet.”  

(Anna Laurell).  

 

4.3 Personligt varumärke 

 

Vid frågan om intervjuobjekten ser någon skillnad mellan varumärken och personliga 

varumärken, är samtliga inne på samma spår. John och Peter är mer lika i sitt tankesätt och 

menar att det personliga varumärket blir en samlad grupp av förväntningar och normer som 

personen har. Peter menar vidare att det personliga varumärken ska skapa förväntningar för 

folk runtom, det vill säga vad de ska kunna förvänta sig av idrottaren ifråga. Detta gäller även 

på och utanför idrotten, att idrottaren är proffsig och är bra mot fansen, sponsorer och andra 

parter.  

 

Anna menar att personligt varumärke är direkt kopplat till en person och när produkter 

använder sig av människor fungerar de som en reklamkanal, det vill säga personen med 

varumärket blir en varumärkesambassadör för företaget.  

 

Varför ett personligt varumärke är viktigt varierande men gemensamma faktorer dök upp i 

samtliga svar, alla intervjuobjekt nämner att det är en stor hjälp när det gäller den ekonomiska 

situationen. De menar att ett starkare personligt varumärke gör att fler intressenter tar intresse 

av idrottaren och detta skapar möjligheter. Samt är det stor konkurrens om olika sponsor och 

jobbkontrakt. Det personliga varumärket bör därför vara starkt nog för att kunna urskilja 

idrottaren från resten. Anna menar att om hon inte tjänat mycket pengarna med hjälp av sitt 

varumärke, istället har hon använt sitt varumärke för att skaffa en plattform där hon kan få ut 

sin historia och versioner om händelser.  
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”Idrottsstjärnor är de nya rockstjärnorna. Det är dem folk ser upp till och de är 

förebilder för många, förutom detta är det dessutom många som konkurrerar om 

sponsorkontrakt och andra erbjudanden.”  

(Peter Nilsson). 

 

4.4 Varumärkesuppbyggande 

 

4.4.1 Uppbyggnad 

 

Som nämnt tidigare representerar det personliga varumärket idrottaren, samt ger en bild och 

förväntan om hur denna är som person. Anna påpekar att det är svårt för offentliga personer 

eftersom personer ofta visar fler sidor än det som är optimalt. Hon menar att det är svårt att 

vara sitt varumärke 100 % av tiden och att idrottaren inte alltid tänker på hur de beter sig. Det 

är även vanligt att hon ser personer som försöker bygga upp en image som ska representera 

vem de är. Men som raseras på grund av att idrottaren har byggt varumärket på vem de tror 

allmänheten tycker att de skall vara.  

Vid frågan om vilka aspekter som Jacob ansåg vara viktigast vid uppbyggnaden svara han att:  

 

”Det viktigaste är att det är väl genomtänkt för vad det vill stå för, att det är 

trovärdigt för alla intressenter och att idrottaren kan vara konstant konsekvent.” 

(Jacob Hedin) 

 

Landslaget använder sig av en mediecoach för att få tips om hur de ska bete sig. Men det är 

vikigt att beteendet är baserat på deras personlighet, även tränarna pratar med sina idrottare 

för att berätta att allt de säger och gör skapar en bild av dem själva. John menar att om 

idrottare använder en falsk image kommer det inte att hålla i längden. Om idrottaren beter sig 

annorlunda utanför idrotten kommer detta att krocka med bilden som har skapats.  

 

På liknande sätt jobbar Peter i förebyggande syfte med sina idrottare genom att prata med 

dem om att vara försiktig med bilder som publiceras och att hålla festande under 

kontrollerande förhållanden. Peter och Jacob jobbar även med att skydda idrottarna när de 

hamnar i blåsväder. Agenterna ger även råd och agerar som rådgivare till idrottaren om hur 

deras image ska framställas för att hjälpa dem att bygga ett starkare personliga varumärke. 
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Peter nämner dock att i slutändan är det upp till idrottaren att ta de slutgiltiga besluten och 

väljer hur han/hon ska framstå. Dock lär sig även idrottarna själva efter ett tag. 

 

4.4.2 Påverkan 

 

Anna berättar att hon blir påverkad av utomstående och att medieträningen har format hur hon 

skall bete sig i möten med press och sponsorer. Medan hon har ett annat beteende när hon är 

privat. Hon har även haft dålig erfarenhet där hon har skrivit kontrakt med agenter som har 

bett henne vara på ett specifikt sätt, men utan att något positivt har skett utifrån det. Det var 

mest arbete från hennes sida och de gjorde inget för att hjälpa till. 

 

På ämnet tillgjort beteende påpekar Peter att detta även gäller alla människor i vanliga fall 

också. Samt att vissa idrottare har en personlighet som fungerar bra med allmänheten och då 

försöker han att undvika att ändra denna.  

 

 “Vissa har den egenskap att ha en personlighet som går hem hos allmänheten och den vill 

man inte ta bort utan använda sig av istället. Charlotte Kalla är bra exempel där 

personligheten går hem.” 

 (Peter Nilsson) 

 

Pressmöten blir övertiden inövade eftersom frågorna ofta blir upprepande och konstant dyker 

upp, menar Anna. Hon började tänka på sitt personliga varumärke ganska sent. Hon berättar 

att när hon var yngre tänkte hon inte mycket på det men desto äldre hon blev desto mer 

försökte hon vårda sitt språk och att lyfta fram de positiva sidorna av sig själv. Detta gör Anna 

för att skapa en positivbild av henne. Privat är idrottarna ofta annorlunda och Anna säger: 

 

”Den privata Anna kan vara ganska annorlunda, det beror på vem jag möter och vilka 

frågor som ställs. Men man försöker alltid att möta personen som kommer som en ny 

människa och ”vara där”.” 

(Anna Laurell) 
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4.4.3 Unikhet 

 

Vid frågan om det är viktigt att vara unik och särskilja sig för att bygga sitt varumärke finns 

det återigen gemensamma teman i samtliga svar dock även vissa intressanta vinklingar 

beroende på vems perspektiv det är.  

 

Anna försöker lyfta fram de speciella sidorna som hon besitter och som hon anser är bra. Hon 

försöker dock inte aktivt urskilja sig på något sätt utan är medveten om att det kan finnas 

personer som är likadana som henne och det har hon accepterat. Hon berättar vidare att hon 

inte försöker ändra sin personlighet för att göra sig unik inom ett område, detta för att hon inte 

tror att det skulle fungera i längden för henne.  

 

Från tränarna och agenternas perspektiv är de dock snabba med att påpeka att idrottaren 

behöver något som särskiljer de från resten. John menar att de ska skapa sig en niche som gör 

idrottaren unik, detta är speciellt viktigt när idrottaren ifråga inte är på toppnivå inom fotboll 

eller ishockey utan tävlar inom övriga sporter. Detta är för att idrottarna ska kunna locka till 

sig mer uppmärksamhet enligt John. Jacob menar att han och hans kollegor försöker få sina 

klienter att vara bäst på något, istället för att vara medelbra på allt. Peter berättare även att 

företag som kommer med erbjudanden väljer idrottare som har något unikt och kan urskiljas 

från andra. 

 

Detta blir ännu viktigare för individuella idrottare att skapa sig ett personligt varumärke. Peter 

berättar att väldigt få hockeyspelare har personliga sponsorkontrakt medan de flesta golfare 

har det eftersom de är mer beroende av sådana kontrakt och jobb än vad lagidrottare är. För 

individuella idrottare måste nichen finnas i idrotten för att de ska kunna urskilja sig från 

övriga idrottare men även utanför eftersom de kan skapa en annan uppmärksamhet med till 

exempel hjälp av sin personlighet.  

 

Under skapandet av det personliga varumärket menar John att idrottarna ska veta vem de 

själva är och de tänker igenom vad deras varumärke ska förmedla.  
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”En del låter idrotten tala för sig själv. Medan vissa andra som inte är lika bra kan 

framhäva sin personlighet på ett bättre sätt. Om man fokuserar på sina styrkor så kan 

man lyckas.” 

(John Brikell) 

 

4.4.4 Idrottsprestation 

 

För vissa idrottare funkar det med att låta idrottsprestationer tala för sig själv medan för andra 

kan en bra personlighet kompensera för att skapa en efterfrågan, menar Peter. Även Anna 

menar att idrottaren måste prestera eftersom vinster och framgång gör att idrottaren syns mer i 

media. Men hon berättar vidare att:  

 

”Men sen är det hur du bemöter media, vad de skriver om dig är oerhört viktigt för att 

folk ska bli intresserade eller inte blir det. Det kan man se, de personer som inte alltid 

har vart bäst har varit mer framgångsrika. Det är för hur de presenterar sig själva 

och har det i sig på ett helt annat sätt.” 

(Anna Laurell) 

 

Anna förklarar vidare att utöver medias efterfrågan skapar bra idrottsliga prestationer 

trovärdighet med allmänheten. Agenterna Peter och Jacob vill att idrottarna ska satsa 100 % 

på sporten och att övriga faktorer runt om inte ska stjäla tid från det. Agenterna är på samma 

spår som Anna när det kommer till trovärdigheten och Jacob berättar vidare att 

idrottsprestationen är i huvudfokus på grund av att framgången i idrottarens sport skapar en 

genomslagskraft som kan utnyttjas för allt övrigt. Peter förklarar att de segmenterar 

idrottsmarknaden och uppdaterar sig regelbundet på olika klubbars efterfrågan. Han noterar 

även att idrottarens personliga varumärke spelar roll även här för agenterna vill inte leverera 

en idrottare som inte kan leva upp till de byggda förväntningarna. Peter lägger till att även 

agenturens eget varumärke kan försämras om de inte leverera det som förväntas av dem. 

Jacob säger även för att idrottarens varumärke inte ska försämras rådgör de med idrottarna i 

vilka miljöer de inte ska synas i.  

 

För att hålla förväntningar och efterfrågan på en hög nivå tar agenterna Peter och Jacob upp 

hur viktigt det är att skapa en lojalitet mot fansen och att det är viktigt att underhålla detta. 

Jacob berättar först att efterfrågan för idrottaren återigen påverkas av lojaliteten han/hon 
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lyckas skapa och det är viktigt att de tar sig tid att lära sig hur de ska bete sig omkring fans 

och media. Peter påpekar att de jobbar med sina idrottare genom att utbilda dem med hjälp av 

en medietränare från att de kommer in i organisationen. Med hjälp av medieträning skall 

idrottaren förstå hur de ska bete sig på och utanför idrotten, att de till exempel ska ta sig tid att 

ge autografer och prata med fans. Peter menar att öppenhet mot fans är en av de viktigaste 

aspekterna för att skapa en lojalitet och öka deras värde.  

 

4.4.5 Kommunikation 

 

När det kommer till kommunikation med fansen berättar Jacob att de använder kontakter som 

de känner själva, men även moderna metoder som Facebook och Twitter. Peter berättar att de 

gör Facebook sidor för sina klienter som fansen kan komma åt och följa för att få 

uppdateringar om dem. De moderna metoderna gör det enklar för alla att komma åt idrottarna. 

Anna ger medhåll och berättar att hon har en blogg som hon uppdaterar med resultat och 

historier om det som sker i hennes liv. Förutom detta använder Anna Facebook för att 

annonsera bloggen. Anna berättar även att det fyller ett praktiskt värde genom att det ger 

journalister och liknande tillgång till information och ger Anna själv förmågan att rätta till 

misstag som journalister skriver.  

 

4.5 Karriärmöjligheter 

 

Peter förklarar att han tycker det är viktigt för idrottarna att använda sitt personliga varumärke 

för att skapa sig en social tillvaro och för att kunna bredda sitt kontaktnät. Detta kontaktnät 

kan användas under eller efter karriären för att skaffa andra karriärmöjligheter. Peter berättar 

även om idrottare som har fått problem när sportkarriären tagit slut för de har inte haft något 

att jobba med, dessa har inte byggt något att falla tillbaka på och hade svårt att bygga något 

eftersom deras idrottsidentitet hade försvunnit. För att förhindra detta säger både Peter och 

Jacob att de uppmuntrar sina klienter att göra något annat under tiden dem sportar. Peter 

menar att Peter Forsberg är ett bra exempel eftersom han hade flera företag som han jobbade 

med under sin tid som ishockeyspelare och hade något att falla tillbaka på efter karriären. 

Peter menar dock att ett val som ofta hamnar skymundan är att prova akademisk studier. 

 

Anna menar att hon med hjälp av sitt varumärke och igenkännande har fått möjligheter till 

andra karriärer. Anna menar att hon ofta får erbjudande och får även komma på jobbintervjuer 
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på grund av sitt varumärke. Hon tror att de intressenter som har kommit med erbjudet vetat 

vem hon är och vad hon står för. 
 

På frågan om han uppmuntrar sina idrottare att skaffa något annat säger John att han sporrar 

dem att skaffa något efter idrotten, men tillägger att han tycker att under idrottskarriären bör 

resten av karriären anpassas efter sporten. Vidare förklarar han att icke-etablerade individuella 

idrottare som inte är inom eliten behöver något vid sidan om för att klara ekonomin. 

 

Som Peter nämner ovan om att se studier som ett alternativ har Anna valt att fokusera på 

studier vid sidan om idrotten, hon valde tidigt att kombinera boxningen och studier. Anna har 

studerat sedan år 2000 och det har täckt i princip hela boxningskarriären. Anna berättade att 

hon började relativt tidigt att leta efter andra möjligheter för att skaffa en inkomst och för att 

skapa en efterfrågan. Hon berättar att efter hennes första VM blev det en stor mediechock och 

hennes exponering var något nytt för henne. 

 

”Det var lite efter jag hade vunnit mitt första VM, det blev en ganska stor media 

chock. Jag har aldrig varit exponerad på det sättet och folk jag aldrig har känt kom 

fram, jag var så ung och oerfaren. Efter ett tag kom en kompis som hade jobbat med 

att skaffa fram saker för fotbollslag och började hjälpa mig, då börja vi leta efter 

andra möjligheter utanför sporten och jag började till exempel att föreläsa.” 

(Anna Laurell) 

 

Hon nämner vidare att hennes varumärkesdragningskraft varierar beroende på var i landet hon 

befinner sig, hon förtydligar detta med att berätta att när hon bodde i Lund var det lättare att 

skaffa sponsorer för att det var större chans att folk kände till både henne och företaget. 

Medan i Stockholm är det mycket svårare att få samma respons. Hennes tränare har också 

alltid uppmanat henne att göra det hon känner är rätt samt påpekar hon att alla är förstående 

med att hon måste ha en fungerande ekonomi och att idrotten kan behöva uppehåll ibland. 

Hon påpekar som en sista punkt att det går i perioder men att hon alltid har haft något att göra 

vid sidan om idrotten.  

 

På frågan om vad för hjälp som ges när idrottarna vill bredda sin karriär berättar Peter att de 

ger hjälp om idrottarna ber om det och att klienterna rådfrågar dem innan. Han förklarar 

närmare att det är få av deras klienter som tänker på att skaffa något utanför idrotten eftersom 
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de har mycket press att prestera, de tjänar mycket pengar samt att de reser mycket. Peter 

tycker att det är alldeles för få som tänker på att bredda karriären och tycker det hade vart bra 

om flera hade tänkt på det. Han får ett visst medhåll från Jacob som berättar att han 

uppmuntrar klienterna att titta utanför idrotten men påpekar att det är i slutändan deras eget 

ansvar och att det inte är särskilt vanligt att de hittar något annat åt idrottarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titta utanför banan 

31 

 

5 Analys 

 

Under analyskapitlet kommer vi att jämföra de teorier som vi har beskrivit i uppsatsen och 

jämföra dem mot de svar vi fick från våra intervjupersoner. 

 
 

5.1 Varumärke 

 

Alla intervjupersoner var överens om att ett varumärke kan förmedla associationer och skapar 

en bild av vad det står för. Melin (2008) och Aaker (1996) menar även dem att ett varumärke 

skall kunna associeras med något och att det kan skapa ett immateriellt värde för personen. 

Aaker (1996) menar även att skapa goda associationer till varumärke skapar det en bättre bild 

av varumärket och vilket kan skapa ett mervärde för konsumenterna. Anna Laurell menar att 

de associationer ett varumärke förmedlar ger en bild av vad det står för.  

 

5.2 Personligt varumärke 

 

Ett personligt varumärke är vikigt inom idrotten och det kan hjälpa idrottare i ekonomiska 

situationer, tycker alla intervjupersoner. Montoya (2003) menar att yrket inte spelar någon roll 

när folk skall göra affärer, utan personer tar beslut på ett emotionellt sätt istället för på ett 

rationellt plan. Samtliga menade att med hjälpa av att skapa ett starkt personligt varumärke 

kan idrottaren skaffa sig ett högre intresse från olika intressenter. Det är även stor konkurrens 

inom idrottsvärlden om vem som kan förmedla sitt varumärke på bästa sätt och för att skaffa 

sig sponsorer och jobbkontrakt. Företag väljer oftast de personer som kan förmedla ett bra 

varumärke och som kan skapa ett personligt band med konsumenterna (Montoya, 2003). 

Därför menar alla intervjupersoner att det är viktigt att kunna förmedla ett bättre mervärde för 

att differentiera sig. Därför krävs det att personens varumärke stämmer överens med 

idrottarens personlighet (Kim & Na, 2007). Peter berättar att idrottare har fått en högre 

medieuppmärksamhet och att det är viktigt att skapa en personlig kontakt med fansen därför 

måste personligheten spegla varumärket för att inte förleda de som ser upp till idrottarna.   

 

Montoya (2003) menar att ett personligt varumärke kan kommunicerar värderingar, kunskap 

och personlighet som en person står för. Peter menar däremot att ett personligt varumärke 
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kommunicerar en samlad grupp av förväntning och normer som personen innehar. Werner 

Runebjörk (2006) samt tränaren John är likartad i deras tankesätt där de anser att ett 

personligt varumärke förmedlar individens värderingar och normer. 

 

Ett personligt varumärke fungerar genom att det bygger upp förväntningar om vad människor 

kan förvänta sig av idrottaren, menar Peter. Anna berättade dock att det är svårt för offentliga 

personer eftersom de ofta visar fler sidor än de önskar och att det är i princip omöjligt att vara 

sitt personliga varumärke hela tiden. Werner Runebjörks (2006) teori om detta är att personen 

och varumärket är två separata entiteter, hon jämför människan med en fysisk produkt och 

varumärket som en extra funktion som tillför Brand Equity. Lair et al. (2005) menar att 

personen inte ändras, utan det personliga varumärket fungerar som att individen ordnar och 

presenterar sina talanger på det mest optimala sättet. Anna påpekar även att den privata 

personen är ofta annorlunda från det offentliga bilden idrottaren visar.  

 

5.3 Varumärkesuppbyggande 

 

5.3.1 Uppbyggnad 

 

En viktig del under uppbyggnaden är att minimera brytningen mellan det personliga 

varumärket och själva personen, Jacob berättade i intervjun att de viktigaste faktorerna under 

uppbyggnadsfasen är att varumärket är genomtänkt och individen vet vad det ska stå för, att 

det ska vara trovärdig för alla inblandande samt att idrottaren kan vara konsekvent hela tiden. 

Detta liknar den teorin som Montoya (2002) framför, där personen skall vara unik för att 

särskilja sig, kunna vara enhetlig och presentera en bra personlighet. John instämmer med 

personligheten, han menar vidare att idrottare som inte har kunnat vara de bästa i sin idrott har 

kunnat kompensera det med sin personlighet och ändå varit framgångsrika. Werner Runebjörk 

(2006) och Kim & Na (2007) lägger däremot mer vikt på att det personliga varumärket måste 

stämma överens med personen själv för att kunna kommuniceras ut effektiv, detta på grund av 

att det baseras på en genuin grund och risken för att varumärket skall förstöras minimeras.  

 

Montoya (2003) påpekar att många inte jobbar aktivt med att bygga ett starkt personligt 

varumärke, utan de låter det ske av sig själv. Men Werner Runebjörk (2006) och Melin (2008) 

menar båda för att kunna särskilja sig och kunna skapa ett positivt varumärke behöver 

personen jobba aktiv med det. Keller och Richey (2006) skriver att varumärken behöver 
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samarbete för att kunna växa. De menar att ett samarbete internt mellan alla parter inblandade 

kan stärka varumärket. En parallell kan dras till det Peter och Jacob berättar att de jobbar med 

sina klienter från tidig ålder med att berätta hur de ska bete sig i offentliga miljöer samt vilka 

bilder och liknande de ska medverka i. Detta är för att förebygga att varumärket försämras. 

Dock påpekar Peter att det är upp till personen ifråga att ta de slutgiltiga besluten och välja de 

rätta valen.  

 

5.3.2 Påverkan 

 

Anna berättar att hon har blivit påverkad av folk runtomkring, där vissa har försökt styra hur 

hon ska bete sig men hon har även haft medieträning. Båda faktorerna påverkar hur hon möter 

utomstående som press och media. John tog upp att landslaget anlitar en mediecoach för att 

hjälpa medlemmar i landslaget med kommunikationen ut till allmänheten.  

 

Montoya (2002) menar att personer har ett naturligt och ett förväntat beteende. Det naturliga 

är något som agerar i bakgrunden medan det förväntade är det de flesta ser. Anna håller med 

om detta eftersom hon har ett annat beteende när hon är privat. Hennes förväntade beteende 

varierar beroende på vem hon möter men berättar även anekdoter om att många frågor från 

pressen blir inövade då de upprepas ofta. Detta stämmer vidare med Montoyas (2002) 

vidareutveckling att det förväntade beteendet anpassas efter de krav samhället och personer 

ställer på varumärkesinnehavaren.  

 

Här är återigen teorin om att varumärket måste baseras på genuina grunder relevant, eftersom 

det personliga varumärket måste vara baserat på riktiga normer och värderingar för att kunna 

bygga ett långvarigt förhållande med utomstående (Montoya, 2003; Werner Runebjörk, 

2006). Lair et al. (2005) menar att en individ kan ändra sin offentliga personlighet och 

ompositionera sig, dock menar Werner Runebjörk (2006) att det bara är en tidsfråga innan 

falska personliga varumärken fallerar om inte varumärket är byggt på individens riktiga 

personlighet. Anna tänker på ett liknande sätt då hon påpekar att det är viktigt att presentera 

sina positiva sidor men att inte försöka skapa några påhittade för att hon inte tror på att dessa 

skulle hålla i längden. Anna delar även med sig av en historia där hennes agent hade bett 

henne att vara på ett särskilt sätt men sedan utan någon stöttning från deras sida, utvecklingen 

stod still. Keller och Richey (2006) teori är att en drivande faktor bakom 

varumärkesutveckling är att alla inblandade behöver vara passionerade för att kunna konstant 
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utveckla detta. Om passionen saknas internt, blir det allt svårare att sprida och kommunicera 

sina budskap till utomstående. 

  

5.3.3 Unikhet 

 

Anna menar att hon försöker lyfta fram sina speciella sidor. Hon lägger inte mycket tid och 

vikt på att aktivt försöka vara unik. Anna menar att om någon är likadan som henne kommer 

hon att accepterar det. Porter (1998) menar att en strategi för att kunna särskilja sig är att just 

vara unik, det vill säga att kunna särskilja sig på ett sådant sätt att ingen annan kan kopiera de 

egenskaper personen besitter. Melin (2008) menar att denna metod skapar en funktionell 

fördel som inte kan kopieras av andra eftersom unikheten är abstrakt. Agenterna i denna 

uppsats berättar att de rådgör med sina klienter om att de ska försöka vara bäst på en aspekt 

istället för att vara medelbra på allt, detta för att de ska inneha en unik faktor som kan kopplas 

till dem. John betonar att det är vid ännu större vikt när idrottaren inte befinner sig på elitnivå 

inom de största sporterna. Peter lägger till att för individuella idrottare är det ännu viktigare än 

vad det är för lagidrottare. Individuella idrottare är mer beroende av separata jobbkontrakt och 

därav är det viktigt att de har något som skiljer dem från övriga i sporten men även utanför 

idrotten eftersom även det drar till sig uppmärksamhet. Den samlade uppmärksamheten 

förstärker individens Brand Equity, vilket ger de möjligheten att ta ut ett större värde för sina 

tjänster.  

  

5.3.4 Idrottsprestation 

 

Även om samtliga intervjuade påpekar att en bra personlighet kan kompensera, är 

idrottsprestationen det som skall vara i huvudfokus. Anna menar att det inte går att skapa en 

trovärdighet till allmänheten om individen inte presterar inom sin idrott. Jacob har samma 

tema i sitt svar där han menar att bra resultat i sporten skapar en genomslagskraft som kan 

utnyttjas för alla andra aspekter för idrottaren. Från teorin bör Keller och Richeys (2006) idé 

om disciplin tas upp, eftersom dessa menar att utan disciplin kommer varumärkesinnehavaren 

att spendera för mycket tid på annat än huvudmålet, vilket för denna uppsats är idrotten. Peter 

vill att hans klienter ska satsa 100 % på huvudsysslan, vilket i detta fall är idrotten och endast 

på annat om det finns tid och pengar över. John menar däremot att även om han uppmuntrar 

idrottarna att göra annat under sin karriär bör idrotten komma först av allt och resten av livet 

ska anpassas efter detta. Anna påpekar att även om hennes idrottskarriär kommer först vet alla 
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inblandade att hon måste ha en fungerande ekonomi vilket innebär att sidoaktiviteter får mer 

plats. 

 

Men med starkare trovärdighet skapas ett starkare varumärke, enligt Aaker (1996). Ett 

starkare varumärke bildar märkeslojalitet, det vill säga att människor hellre väljer denna över 

konkurrenter (ibid). Melin (2008) menar att om varumärket lyckas skapa en stark 

positionering i konsumenters sinne kommer märkesassociation skapas som vidare bildar en 

lojalitet till varumärket. Peter och Jacob påpekar att det är viktigt att skapa en lojalitet och 

säger till sina klienter att ta sig tiden att vara öppna mot fansen och att visa vad de står för. 

Peter betonar att de medietränar sina klienter för hur de ska bete sig inför media och fansen 

för att underhålla efterfrågan och lojaliteten. Melin (2008) är i samma tankespår då han menar 

att varumärkesinnehavaren måste förklara och förtydliga för konsumenter vad varumärket står 

för och vad som gör den unik jämfört med övriga. 

 

5.3.5 Kommunikation 

 

Det vanligaste idrottarna använder för att kommunicera med allmänheten är Facebook och 

Twitter. Aaker (1996) menar för att bygga ett framgångsrikt varumärke måste personen kunna 

kommunicera ut vad den vill bli associerad med och vilka förväntningar allmänheten kan 

skapa. Anna använder sig av sociala medier som Facebook, blogg och en egen hemsida. 

Genom sin hemsida kan hon styra vilken bild allmänheten får av henne. Med hjälp av de 

sociala medierna kan idrottare utföra det Aaker (1996) betonar, det vill säga urskilja sig mot 

sina konkurrenter genom att påminna, informera och övertyga allmänheten om personens 

fördelar. Keller och Richey (2006) teori om kreativitet och blandat med dagens tekniska 

möjligheter gör det möjligt för idrottaren att nå ut till sin publik på ett effektivare och mer 

varierat sätt. Detta för att kunna differentiera sig mot sina konkurrenter. 

 

5.4 Karriärmöjligheter 

 

Anna menar att hon med hjälp av sitt varumärke och igenkännande har fått möjligheter till 

andra karriärer. Anna menar att hon ofta får erbjudanden och att hon även får komma på 

jobbintervjuer på grund av sitt varumärke. Hon tror att de intressenter som har kommit med 

erbjudanden har vetat vem hon är och vad hon står för. Enligt Montoya (2002) kan ett 
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varumärke differentiera sig och skapa ett mervärde, likt Anna som skapade ett mervärde för 

företagen och differentierar sig mot andra individer.  

Peter menar att med hjälp av sitt varumärke kan idrottaren skapa sig ett socialare liv och ett 

bredare kontaktnät. Peter menar även att genom detta kontaktnät kan idrottaren skapa andra 

möjligheter utanför idrotten. Likt Aaker (1996) menar han att det är bra för idrottaren om den 

blir igenkänd av allmänheten för att skaffa kunna sig möjligheter inom andra områden. 

Burstarnd och Hasselmark (2010) menar att karriären är ett vikigt område i en människas liv, 

eftersom det medför att personen kan utvecklas, skaffa sig en identitet, socialare liv och ett 

bredare nätverk. På samma sätt menar Peter att om inte idrottaren har en aktivitet utanför 

sporten kommer individen eventuellt att tappa sin idrottsidentitet och har inte något att falla 

tillbaka på efter att denne har slutat med sporten. Därför påpekar Jacob att han försöker 

uppmuntra sina klienter att skaffa ett liv utanför idrotten. Men Jacob menar även att idrotten 

måste komma i första hand och övriga karriären i andra hand. Chen et al (2003) menar att 

varje individ befinner sig i olika stadier i livet och har olika livssituationer beroende på vilken 

position de har i sitt arbete. Likt Anna som måste skaffa sig en karriär utanför boxningen 

därför att hon inte kan leva på de pengar hon tjänar på sporten. Däremot har Anna använt sig 

av sitt varumärke för att hitta andra möjligheter och erbjudanden. Doyle & Stern (2006, 180) 

och Kotler et al. (2008, 531) modell om brand extensions kan appliceras på idrottare som vill 

bredda sin karriär utanför idrotten. Anna menar att med hjälpa av sitt varumärke kunde hon 

skaffa sig andra jobb som till exempel att börja föreläsa och hon fick även erbjudanden från 

SVT.  

 

Peter försöker även han uppmuntra sina klienter att hitta andra möjligheter utanför sporten. 

Men menar återigen att idrotten måste komma först och det är sällan idrottare försöker hitta 

andra karriärmöjligheter. Detta kan jämföras med Torregrosa et al (2004) forskning som 

menar att idrottare inte försöker hitta andra karriärer förrän den börjar närma sig slutet av sin 

idrottskarriär. Däremot blir det viktigare att hitta andra karriärmöjligheter menar Norton och 

Olds (2001) eftersom de fysiska kraven ökar på idrottare och att det finns en större 

konkurrens vilket gör att de lättare blir utbytbara. Med hjälp av Edgar Scheins modell om 

karriärankare kan idrottare mer effektiv söka efter alternativa karriärval på grund av att 

idrottaren kan skaffa sig en bättre självinsikt. 
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6 Slutsats  

 

Under detta kapitel kommer vi att besvara vår forskningsfråga och beskriva de slutsatser vi 

har gjort med hjälp av teorin och empirin. Vi kommer även att ge förslag till fortsatt 

forskning 

 
 

6.1 Slutsatser 

 

För att påminna om vår forskningsfråga upprepar vi den återigen: 

 

Hur kan en idrottare bygga upp ett starkt personligt varumärke och på vilket sätt försöker de 

använda sig av varumärket för att bredda sina karriärmöjligheter? 

 

Frågan är uppdelad i två delar, den första del är vad vi väljer att kalla för en investeringsdel 

där idrottaren bygger upp sitt personliga varumärke. I den andra delen som vi kallar för 

avkastningsdel utnyttjar idrottaren det arbete som denna har investerat för att skapa nya 

karriärmöjligheter. Under forskningens gång kom vi fram till att det inte går att använda en 

förutbestämd mall när det kommer till varumärkesuppbyggnad för idrottare. Mycket av 

processen faller på idrottarens egen personlighet. Denna slutsats skapades efter en 

sammanställning av flera olika underpunkter som kom fram efter en analys av teori och 

empiri. En genomgående tanke som kom fram under arbetet var att ett starkt personligt 

varumärke medförde möjligheter att förbättra idrottarens ekonomiska situation. Men för att 

detta ska vara genomförbart krävs det att idrottaren har något unikt, på eller utanför sporten 

för att urskilja sig från andra atleter. Detta får en större innebörd då vår forskning av den 

tillgängliga teorin visar att beslut tas i större utsträckning från emotionella grunder istället för 

rationellt tänkande. Detta medför att det personliga varumärket måste ha möjligheten att 

kunna kommunicera ut ett abstrakt mervärde till allmänheten. Exempelvis intervjuperson 

Anna som bör enligt oss vara mer aktivt med sitt personliga varumärke, på grund av att hon 

inte uppfattas som den stereotyp som finns inom hennes sport. Utöver hennes idrottsliga 

prestationer gör hennes gedigna akademiska bakgrund henne unik och kan urskilja henne från 

andra atleter. 
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Det grundläggande som vi observerade var att ett personligt varumärke är en samling 

förväntningar och associationer som allmänheten har om en person. Ett bra personligt 

varumärke tar tid att bygga och underhålla, samt att detta inte är en enmansprocess, utan 

kräver flera inblandande parter i uppbyggnadsprocessen. Vi vill dock understryka att det 

krävs att varumärkesinnehavaren väljer att jobba aktivt under hela processen och underhålla 

den. För att skapa en grundläggande plattform för uppbyggnad, krävs det först och främst att 

idrottaren presterar någorlunda väl inom sin idrott. Idrottsprestationen är grunden men sedan 

kan personen urskilja sig med hjälp av andra egenskaper, till exempel med hjälp sin 

personlighet. Detta kan medföra en större efterfrågan av idrottaren vilket kan föra med sig att 

”kundlojaliteten” höjs, det vill säga lojalitet från idrottarens fans ökar.  

 

För att behålla denna lojalitet över en längre tid, krävs det att varumärket är byggt på genuina 

grunder. Teorin menar att varumärket ska vara byggt från personens genuina värderingar, i 

praktiken visar det sig att individerna försöker skapa ett tillgjort beteende för att möta de 

sociala krav allmänheten stället på dem. Men det ska påpekas att detta tillgjorda beteende 

måste ha grund från idrottarens personlighet, om det är allt för tillgjort kommer varumärket 

att tappa sin identitet och försvagas. Vi har genomgående under uppsatsen tagit upp hur 

viktigt den genuina faktorn är och vi har i slutändan kommit fram till att om denna äkthet inte 

finns i idrottarens tanke är det bara en tidsfråga innan varumärket vänds till det negativa. En 

viktig aspekt vi observerade var att om inte idrottarens varumärke stämmer överens med det 

nya karriärvalet är det större chans att det misslyckas. Med dagens teknologiska framsteg är 

det lättare att kommunicera ut sitt varumärke och vad det står för. Under uppsatsens gång 

kunde vi observera att med hjälpmedel som Facebook, bloggar och andra sociala medier kan 

idrottaren minimera mediebruset i kommunikationen genom att de själva delger nyheter och 

historier. Vi menar att klyftan mellan det tillgjorda- och naturliga beteendet bör minimeras på 

grund av den mängden lättillgängliga mediekanaler som idag existerar och det större intresset 

från allmänheten. Detta för att kunna behålla lojaliteten och efterfrågan från sin publik. 

 

Vid starten av uppsatsprocessen funderade vi över hur en idrottare kan använda sig av sitt 

personliga varumärke för att hitta andra karriärmöjligheter utanför sin idrott. Vi märkte att ett 

starkt personligt varumärke inte är en garanti för att hitta andra karriärer, däremot skapar det 

ett större socialt kontaktnät vilket kan medföra att idrottaren får möjligheter som inte hade 

skapats för individen innan. Ett exempel är att Anna Laurell fick möjligheten att komma på 

arbetsintervjuer endast på grund av sitt personliga varumärke. Detta betyder däremot inte att 
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hon fick jobbet, men med hjälp av hennes personliga varumärke skapades möjligheten. Vi 

instämmer med våra intervjupersoner att karriär inte endast betyder betalande jobb, utan vi 

vill påpeka att en akademisk utbildning även den ger möjligheter i framtiden och kan skapa 

ett bredare kontaktnät samtidigt som den skapar ett skyddsnät för framtiden.  

 

Vi märkte under uppsatsens gång att om idrottarens ekonomiska situation är god inom 

idrotten, är det lägre sannolikhet att denna aktivt söker för att bredda sin karriär.  

Dock kom vi fram till, efter att studerat teorin och empirin, att på grund av den hårdare 

konkurrensen som finns inom sportvärlden bör idrottarna aktivt och tidigt börja söka efter att 

bredda sina karriärmöjligheter för att ha något att falla tillbaka på om idrottskarriären får ett 

abrupt slut.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Det är många områden inom det personliga varumärket som vi inte tar upp i denna uppsats 

och det har under uppsatsen gång även kommit upp andra frågor som vår forskning inte berör. 

Nedan är några förslag på vilka frågor vi skulle vilja se forskning om: 

 

• Är det någon skillnad mellan hur lagidrottare och individuella idrottare bygger ett 

personligt varumärke? Vi inriktade oss på individuella idrottare och de skulle vara 

intressant att se hur lagidrottare bygger sina personliga varumärken och om det är 

någon skillnad. 

 

• Är det vanligt inom lagidrotten att försöka bredda sina karriärmöjligheter? Vi skulle 

vilja se om en idrottare som utövar en lagidrott försöker hitta andra karriärmöjligheter 

utanför sporten och hur vanligt det är. 

 

• En aspekt som skulle vart intressant att forska om är hur en idrottare med en redan 

etablerat varumärke gör för att bygga vidare på det. Ändras teorierna eller är samma 

teorier applicerbara på även dessa? 
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• På vilket sätt kan idrottare använda sig av sociala medier för att bygga ett starkt 

personligt varumärke? Vi skulle vilja se hur idrottare använder sig av sociala medier 

och vilka strategier de har med användandet. 

 

6.3 Slutord 

 

Efter vår forskningsprocess har vi kommit fram till vissa generella faktorer som idrottare kan 

eftersträva för att skapa ett starkt personligt varumärke. Idrottarens beteende bör vara baserat 

på personen själv och inte vara anpassat efter vad idrottaren tror att allmänheten vill se. Vi 

har märkt att genuinitet är en viktig faktor i uppbyggnaden samt för att behålla ett högt värde 

över en längre tid, därav är balansen mellan det tillgjorda och naturliga beteendet av ytterst 

vikt. En del av genuiniteten är att idrottaren framhäver sina unika sidor och aktivt presenterar 

dessa för målgruppen. Vi märkte även att den viktigaste fördelen med ett starkt personligt 

varumärke var för att hjälpa idrottaren med dennas ekonomiska situation. Utöver förbättring 

av den ekonomiska situationen skapar ett starkt personligt varumärke, inte jobb men däremot 

större möjligheter för att bredda sin karriär. 
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Bilagor 
 

Agenter 

1. Namn 

2. Hur länge har du arbetat som agent? 

3. Vad är ett varumärke för dig? 

4. Vad är ett personligt varumärke för dig? 

5. Varför är det viktigt att skapa ett personligt varumärke för idrottare? 

6. Vad tycker du är det viktigaste att tänka på under uppbyggnadsfasen? 

7. Hur viktig är den idrottsliga prestationen för att bygga upp ett personligt varumärke? 

8. Ger du din klient råd hur de ska bete sig i olika sammanhang? Till exempel mot 

media, sponsorer, med mera 

9. Är det idrottare som tar eget initiativ eller beslutar ni det tillsammans hur han/hon 

skall framställas? 

10. Försöker ni uppmuntra era klienter att bredda sina karriärmöjligheter?  

11. På vilket sätt kan en idrottare använda sitt varumärke för att bredda karriären? 

12. Försöker NI hitta andra karriärområden åt dem utanför sporten? 

Är det vanligt att de vill ha rådgivning av er när de söker andra karriärer? 

13. Vilka kanaler använder du dig av för att kommunicera ut dina klienters varumärke? 

Tillexempel: 

- Reklam, PR, social medier, osv. 

14. Vilka negativa aspekter/faktorer finns det som kan försämra varumärket och på vilket 

sätt försöker ni motverka dessa? 

15. Försöker du skapa en efterfrågan åt din klient eller låter du andra aktörer ta kontakt 

med dig? Till exempel vid en försäljning av en spelare. 

16. Varför är det så viktigt att skapa lojala fans för idrottaren och på vilket sätt gör ni det 

på? 

a. Försöker ni ta fram det unika hos varje klient och använda det för att stärka 

varumärket? Till exempel Zlatan som har en speciell personlighet. 

17. Hur vikiga är idrottarens personlighet vid uppbyggnaden av dennes varumärke? 

18. Ger du dina klienter råd om var de ska synas och inte synas? 

19. Vilka personer har ett starkt personligt varumärke enligt Dig? Namnge tre stycken. 

 



 

 

 

20. Går det bra att kontakta dig igen om vi har fler frågor? 

 

Idrottare 

 

1. Namn 

2. Vad är ett varumärke för dig? 

3. Vad är ett Personligt varumärke för dig? 

4. Vilka är de viktigaste egenskaper en idrottare behöver för att skapa ett personligt 

varumärke? 

5. Tycker du att agenter/rådgivare osv. försöker styra dig i ditt val mellan sport och 

annat? 

6. När började du tänka på ditt varumärke? 

7. Har du utvecklat särskilda beteenden när du möter fans, media osv? 

8. Följdfråga: Ser du dig själv som en idrottare eller personligt varumärke 

9. På vilket sätt försöker du använd ditt varumärke för att bredda dina 

karriärmöjligheter? 

10. Försöker du hitta andra karriärmöjligheter utanför sporten? 

11. Följdfråga: I vilket stadige av din karriär börja du tänka på sponsorer och liknande?  

12. Var det vid första amatörmatchen eller senare? 

13. Blir du uppmuntrad av tränare, agent osv. att leta efter andra karriärmöjligheter? 

14. Tycker du att det är bra att vara unik för att skaffa sig ett starkt varumärke? 

•  Vilken faktor är det som påverkar värdet av ditt namn mest? 

15. Varför tror du det är så viktigt att idrottare har ett starkt personligt varumärke? 

16. Använder du några speciella kanaler för att kommunicera ut ditt varumärke? 

17. Vilka personer har ett starkt varumärke enligt dig? Nämn tre stycken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tränare 

 

1. Namn 

2. Vad är ett varumärke för dig? 

3. Vad är ett Personligt varumärke för dig? 

4. Varför tror du det är så viktigt att idrottare har ett starkt personligt varumärke? 

 

5. Ger du tips/råd om hur dina idrottare skall bete sig mot fans, media osv? 

6. På vilket sätt försöker idrottareanvända sitt varumärke för att bredda sina 

karriärmöjligheter? 

7. Försöker du uppmuntra dina idrottare att söka andra karriärmöjligheter utanför 

sporten? 

8. Är det vanligt att de vill det? 

9. Vilka är de viktigaste egenskaper en idrottare behöver för att skapa ett personligt 

varumärke? 

10. Vilka negativa aspekter/faktorer finns det som kan försämra en idrottares personliga 

varumärke? 

11. Tror du att det är vikigt att idrottare särskiljer sig ifrån andra idrottare (på och utanför 

sporten)? 

12. Vilka personer har ett starkt varumärke enligt dig? Nämn tre stycken. 
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