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Sammanfattning 

Sport är idag något mer än bara nöje. I dagens samhälle har sporten utvecklats till ett 

socialt och kulturellt fenomen. Det har blivit det mediet som influerar och engagerar 

människor i alla åldrar och kulturer. Sportens utövare har blivit förknippade med något 

mer än bara sina prestationer inom idrotten. De har nu blivit kändisar i samhället och 

fungerar som förebilder för många. Att de fungerar som bra förebilder kräver starka och 

attraktiva personliga varumärken. Vår fråga är hur starka personliga varumärken byggs 

upp och vad som behövs göras för att hålla det starkt? 

Därmed har vi utformat en problemformulering som kommer följa med oss genom hela 

uppsatsen. Den lyder som följer: Hur byggs ett starkt personligt idrottsvarumärke upp 

och vilka variabler ska tas hänsyn till för att underhålla det på ett framgångsrikt sätt?   

Syftet med vår uppsats är med andra ord att undersöka hur ett personligt varumärke 

byggs upp inom idrotten och hur det underhålls på ett optimalt sätt.  

För att uppnå ett sanningsenligt resultat har vi intervjuat professionella svenska 

friidrottare som Malin Ewerlöf, Robert Kronberg, Jessica Samuelsson och Johan 

Wissman. För att få in flera olika synvinklar har vi även intervjuat en manager, en 

sportsjournalist och en konsult inom personligt varumärke. Vårt val av intervjupersoner 

baseras på att vi anser att de har intressanta aspekter att tillföra i frågan.  

Vi har genom vår uppsats kommit fram till att uppbyggnaden av ett starkt personligt 

idrottsvarumärke och dess underhållning kräver balans, insikt och beaktning i många 

olika avseenden. Idrottaren måste hitta en balans i att motsvara omvärldens krav med att 

behålla sin äkthet och ha en approach som går i linje med den egna personliga 

identiteten. 
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1. Inledning 

 

Vår inledning kommer bland annat bestå av en problembakgrund och en problemdiskussion. I 

problembakgrunden kommer vi att beskriva vad som har bidragit till vårt val av ämne och 

varför vi har valt den inriktning som vi har valt. I problemdiskussionen kommer vi vidare 

presentera olika teorier som är relevanta för vårt ämnesval och vår inriktning. Det här 

kommer sedan resultera i en problemformulering som slutligen leder oss fram till ett syfte. 

Ytterligare kommer vi noga presentera en avgränsning för rapporten då det är relevant för 

ämnet. 

 

1.1 Problembakgrund 

 

Sport har utvecklats till något mer än bara ett enkelt nöje för människor. Det har utvecklats till 

ett socialt och kulturellt fenomen och är ett slags medium som influerar människor, hela 

nationer och hela världen (Dong-Hun, 2010).  

I och med att det idag finns en problematik för professionella svenska friidrottare att försörja 

sig på sin idrott är de starkt beroende av sina sponsorer. I den här situationen är det viktigt att 

göra noga avväganden kring val av samarbetspartners. Det är även betydelsefullt att tänka på 

att som varumärke vara attraktiv för att locka sponsorer och få dem att vilja inleda en relation. 

Fullerton (2010) menar att idrottare eftersöker sponsringskontrakt som kan generera i stora 

intäkter och det sponsrande företaget eftersöker idrottare som på ett fördelaktigt sätt kan 

påverka hur människor uppfattar företaget vilket i sin tur också genererar i större intäkter. Av 

den här anledningen är det av vikt för idrottare att ha ett starkt personligt varumärke för att 

skapa framgångsutsikter för framtiden. Enligt Fullerton (2010) är det fastställt att 

framgångsrika idrottare inte bara underhåller med sin idrott utan även representerar starka 

värderingar som överensstämmer med samhälleliga och kulturella normer. Detta faktum har 

satts på sin spets många gånger under de senaste åren då fler och fler idrottare världen över 

har varit på fel sida av lagen eller helt enkelt stått för handlingar som strider emot de 

värderingar som de förknippas med. Idrottare i dagens samhälle ställs alltså inför utmaningen 

att hitta en balans mellan ett professionellt personligt varumärke, som ska representera vissa 

värderingar som är krav från olika intressenter som media och sponsorer, och den personliga 

identitet som faktiskt styr deras handlingar.  

Idrottare bär konstant med sig sitt varumärke och tvingas leva mitt i det och kan aldrig riktigt 

ta avstånd. Idrottare tvingas leva precis efter hur de vill att varumärket ska uppfattas. Hur 

personer beter sig i privatlivet påverkar deras personliga varumärke och därmed deras karriär, 

därför är det viktigt att upprätthålla och ständigt vårda det personliga varumärket. Hur ska då 

en individuell idrottare använda sitt personliga varumärke för att kunna leva på sin idrott? 
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En av de största anledningarna till vårt ämnesval är att personliga varumärken är en del av 

marknadsföring som vi känner starkt intresse och stor nyfikenhet för. 

Bakomliggande orsak till vårt val av ämne är att vi anser att kombinationen av idrott och 

personligt varumärke är intressant. Vi anser att det är av relevans att ta reda på om det 

personliga varumärket kan påverka idrottares framgångar och i så fall i vilken utsträckning. 

För att ta reda på det här ser vi att det är av vikt att ställa en produkts varumärke mot ett 

personligt varumärke. Vi ser det här ämnet som en modern diskussionsaspekt i och med att 

skandaler blir mer och mer uppmärksammade och ihågkomna samt att konsumenten hungrar 

efter mer skvaller. Därmed blir det här mer av ett problem för friidrottare då ett starkt 

personligt varumärke ökar i betydelse för dem. 

 

1.2  Problemdiskussion 

 

Vi har valt att fördjupa oss i personliga idrottsvarumärken eftersom vi anser att det är 

intressant att undersöka vilka effekter det personliga varumärket har på en idrottares 

framgångar. Vi vill även få en ökad förståelse för hur dessa effekter kan styras i önskad 

riktning. För att få en djupare förståelse för det här har vi valt att först och främst ställa en 

produkts varumärke mot ett personligt varumärke och på så sätt, på ett djupare plan, reda ut 

vad det personliga varumärket är och vilka förutsättningar som finns för detta. Vidare har vi 

valt att undersöka uppbyggnadsprocessen av ett personligt varumärke och även förklara 

begreppen identitet och image som båda är starka och betydelsefulla komponenter hos ett 

personligt varumärke. 

Varumärket är ett företags viktigaste tillgång (Melin, 1999). Varumärken finns runt omkring 

oss hela tiden och påverkar oss medvetet men också omedvetet. Enligt Melin (1999) uppfyller 

ett varumärke olika funktioner och fungerar bland annat som en imageskapare för 

konsumenter. För att på ett enkelt sätt beskriva vad ett personligt varumärke är kan det sägas 

att det är hur omgivningen uppfattar personen i fråga (Linne, 2010). Människor använder 

varumärken för att symbolisera för omvärlden vad de står för och hur de vill bli uppfattade. 

Ett personligt varumärkes image är ett resultat av vad publiken förknippar det med. Linne 

(2010) anser det är viktigt att kontinuerligt förmedla det som anses viktigt med det personliga 

varumärket för att nå ut till publiken. 

Enligt Bence (2008) följer det personliga varumärket med en människa var denne än går och 

gör. Alla handlingar och åsikter, inte minst de misstag som begås, påverkar det personliga 

varumärket starkt. Svenska friidrottare bär hela tiden med sig sitt personliga varumärke och 

tvingas leva mitt i det och kan aldrig riktigt ta avstånd från det. En idrottare tvingas leva 

precis efter hur denne vill att varumärket ska uppfattas.  

Rampersad (2008) hävdar att det viktigaste hos ett personligt varumärke är att det är äkta, att 

det alltid återspeglar den sanna karaktären hos personen i fråga och att personens värderingar, 

styrkor och unikhet ska ligga till grund vid uppbyggnaden av det personliga varumärket. 
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Bence (2008) anser att hemligheten med att kunna leva med sitt personliga varumärke på ett 

ärligt vis är att ta reda på vad omvärlden vill och anpassa detta till styrkorna i ens personliga 

varumärke. Det blir då enklare att stå för vad som sägs och det personliga varumärket speglar 

personen i fråga själv.  

Hur bör friidrottare hantera utmaningen att skapa ett starkt och hållbart personligt varumärke 

och förmedla detta till sin omgivning på bästa sätt och hur kan en individuell idrottare försöka 

styra uppfattningen av sitt varumärke i en önskad riktning? Hur byggs ett starkt personligt 

individuellt idrottsvarumärke upp och hur hanteras sedan varumärket för att på ett 

framgångsrikt sätt bevara det? Med det här som grund har vi kommit fram till vår 

problemformulering. 

 

1.3 Problemformulering 

 

Hur byggs ett starkt personligt individuellt idrottsvarumärke upp och vilka variabler ska tas 

hänsyn till för att underhålla det på ett framgångsrikt sätt? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med vår uppsats är att utforska hur ett personligt individuellt idrottsvarumärke byggs 

upp och underhålls på ett framgångsrikt sätt? Vi kommer därför att jämföra olika aspekter av 

personliga idrottsvarumärken i teorin med praktiken, för att på så sätt få ökad förståelse för 

hur professionella personliga individuella idrottsvarumärken skapas och framgångsrikt 

utnyttjas. 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Uppsatsen kommer att behandla personliga idrottsvarumärken och hur dessa byggs upp och 

underhålls. Vi har valt att avgränsa vår undersökning till svenska idrottspersonligheter som är 

verksamma på både den nationella och internationella marknaden. Anledningen till vårt val är 

skillnaden det kan finnas länder emellan och att vi vill få en rättvis bild av vår empiri genom 

att välja flertalet intervjuobjekt från samma land. Vi har dessutom valt att inrikta vår 

forskning på friidrottare då dessa tillhör en kategori av idrottare, vars personliga varumärke 

inte berörs eller präglas av lagkamraters handlingar. Vi har även inriktat vår empiriska 

undersökning till friidrottare då dessa i sin tur tillhör en kategori av friidrottare som vi anser 

är i stort behov att ett starkt personligt varumärke och därför tvingas jobba med detta 

regelbundet. Denna inriktning tror vi därför kan ge oss ett mer precis bild av det personliga 

idrottsvarumärket som vi valt att studera. 
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1.6 Kärnbegrepp 

 

Varumärke         En individualisering av ett visst företags produkt och för dess 

marknadsföring. Märket blir härigenom bärare av produktens image. 

[1] 

Personligt varumärke   Hur omgivningen uppfattar en viss person samt vad denne gör. Det 

personliga varumärket speglar personens kunskaper, värderingar, 

personlighet och vad som gör denne unik. (Montoya & Vandehey, 

2009) 

Sponsring                Då ett företag eller person åtar sig att bekosta eller ansvara för viss 

verksamhet och som i utbyte får möjligheten att göra reklam eller PR 

av något slag. Det är en affärsmässig överenskommelse där båda 

parter vinner på samarbetet. [2] 

Varumärkesidentitet    Hur en person, eller ett företag med dess varumärke uppfattar sig   

själv och önskas bli uppfattad. (Melin, 1999) 

                         

 Varumärkesimage         Hur omvärlden uppfattar varumärket. (Melin, 1999) 
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2. Teoretisk referensram 

 

Vi kommer i vår teoretiska referensram att lägga fram olika tidigare framtagna teorier kring 

det valda ämnet för att i ett senare skede i uppsatsen kunna jämföra dessa med en empirisk 

undersökning.  

 

2.1 Definition av ett varumärke 

 

Enligt Vadis (2006) kan ett varumärke beskrivas som summan av olika skeden i en produkts 

liv. När en produkt väl är framtagen, är det namn, logotyp, trademark och branding som 

differentierar produkten mot andra jämlika generiska produkter. Enligt Vadis (2006) är en bra 

generisk produkt, ett särskiljande namn och en tydlig symbol med juridiskt skydd 

hygienfaktorer för en varumärkesuppbyggare. Med dessa som grundstenar kan ett varumärke 

nämligen byggas genom att addera egenskaper, känslor och associationer till varumärket. 

(Vadis, 2006). 

 

2.1.2 Varumärkets funktion 

 

Enligt Melin (1999) fyller ett varumärke olika funktioner ur olika perspektiv. Ett varumärke 

är av intresse för olika aktörer och därför diskuteras varumärkets olika funktioner ur främst 

märkesinnehavarens, konsumentens och konkurrentens perspektiv (Melin, 1999). Melin 

(1999) menar att varumärket för märkesinnehavaren, fungerar som en informationsbärare 

genom sin individualiserande och identifierande förmåga. Varumärket ses även som 

identitetsbärande ur en märkesinnehavares perspektiv då varumärket bidrar till en möjlighet 

att bygga upp en unik märkesidentitet genom kommunikation som baserar sig på emotionella 

argument (Melin, 1999). Ur konsumentens perspektiv ses istället varumärket som en 

informationskälla och underlättar för konsumenter att orientera sig i den djungel av 

varumärken som finns (Melin, 1999). Varumärket fungerar också som imageskapare för 

konsumenter då den märkesidentitet som varumärket förmedlar går i linje med den image som 

konsumenten vill förmedla till andra (Melin, 1999). Enligt Melin (1999) fungerar även 

varumärket som en informationskälla för konkurrenter då denna kategori använder den 

information som varumärket förmedlar i ett rent konkurrerande syfte.   
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2.2 Definition av personligt varumärke 

 

För att på ett enkelt sätt beskriva vad ett personligt varumärke är det hur omgivningen 

uppfattar en person (Linne, 2010). Montoya och Vandehey (2009) anser att ens personliga 

varumärke är vem personen är och vad denne gör. Det speglar ens personlighet, kunskaper, 

värderingar och vad som gör en unik (Montoya & Vandehey, 2009).  

Enligt Bence (2008) har alla människor ett personligt varumärke även om vissa inte är 

medvetna om det och därför är det viktigt att bli medveten om det så att det kan användas som 

till en persons fördel. Alla måste känna till sitt personliga varumärke och aktivt arbeta med 

det samt skydda det (Bence, 2008). Styrkorna och svagheterna med det personliga varumärket 

måste tas reda på och sedan ändras för att göra det till ett starkt varumärke (Bence, 2008). 

Däremot kan det ibland vara lönlöst att försöka styra sitt personliga varumärke då det är 

omgivningen som bestämmer en stor del av det (Bence, 2008). Enligt Bence (2008) ser andra 

utomstående personer en persons personliga varumärke utefter hur de anser att personen i 

fråga är och beter sig. Det är inte hur en person själv anser att den är utan andras uppfattning 

av denne (Bence, 2008). Bence (2008) anser även att det personliga varumärket handlar om 

en persons publik, de som personen vill påverka eftersom deras behov måste fyllas för att 

uppnå framgång. Enligt Montoya och Vandehey (2009) är det personliga varumärke 

relationen till en personens publik.  

Det personliga varumärket följer med en överallt och i alla situationer (Bence, 2008). Vad 

som görs och sägs spelar in på ens personliga varumärke och ens misstag påverkar det starkt 

(Bence, 2008). Bence (2008) anser det mänskligt att göra misstag och därför måste en person i 

rampljuset alltid tänka på sitt personliga varumärke, även i sin vardag och sitt privatliv. Enligt 

Bence (2008) är det även viktigt att vara konsekvent i sitt beteende och vid förmedlingen av 

sitt personliga varumärke. Ändras det personliga varumärket ständigt blir omvärlden förvirrad 

och vet tillslut inte vad varumärket står för (Bence 2008). Av samma anledning är det viktigt 

att vara sig själv och även på grund av att det är svårare att stå för något som inte stämmer och 

som inte kan upprätthållas (Bence, 2008). Bence (2008) anser att hemligheten bakom det här 

är att ta reda på vad omvärlden vill och anpassa det till styrkorna i det personliga varumärket. 

Det är då enklare att stå för vad som sägs och det personliga varumärke speglar en själv 

(Bence 2008). 

Ett starkt personligt varumärke är starkt både funktionellt och emotionellt (Bence, 2008). För 

en idrottare innebär det att denne uppfyller förväntningarna både i sitt arbete och på det 

personliga planet för att tillfredsställa sin publik och sina sponsorer (Bence, 2008). Bence 

(2008) anser att om två personer är lika kvalificerade har den med det starkaste personliga 

varumärket en högre reliabilitet. Bence (2008) anser vidare att ett starkt personligt varumärke 

är ett trovärdigt varumärke. För en idrottare betyder det att denna måste visa att han eller hon 

står för vad som sagts och visa att han eller hon är bra på sitt arbete (Bence, 2008). Montoya 

och Vandehey (2009) anser att det personliga varumärke är ett löfte om vad som kan göras, 

vad som kan förväntas av denne.  
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Werner Runebjörk (2006) anser att ett personligt varumärke stärks och förtroendet ökar om 

personen i fråga lever som den lär. För att öka dess trovärdighet måste personen stå för vad 

den säger och budskapet måste spegla dennes personliga värderingar (Werner Runebjörk 

2006). Werner Runebjörk (2006) anser vidare att det personliga varumärket syns genom 

personens handlingar och åsikter.  

 

2.3 Varumärkesidentitet 

 

En nyckel till att bygga framgångsrika varumärken är att utveckla en varumärkesidentitet – att 

veta vad varumärket står för och på ett effektivt sätt uttrycka detta i en varumärkesidentitet 

(Aaker, 1996). Aaker (1991) menar att varumärkesidentiteten spelar en central roll i att skapa 

varumärkeskapital. Enligt Aaker (1996) representerar ett varumärkets identitet en mening och 

en riktning för varumärket, på samma vis som det gör hos en persons identitet.  

Varumärkesidentiteten står för vissa unika egenskaper som ett varumärke associeras med och 

därför medförs även ett visst löfte till konsumenterna (Aaker, 1996). Enligt Melin (1999) 

finns det idag en ökad fokusering på utvecklingen av en unik märkesidentitet och en stark 

bidragande faktor till det här är att många företag inte längre kan konkurrera med 

produktkvalitet och inte vill konkurrera med pris. Melin (1999) menar även att det ökade 

intresset kan bero på att identitetens emotionella mervärde är svårt att imitera. Enligt Melin 

(1999) är det viktigt att identifiera och prioritera olika identitetsbärare för att på bästa sätt 

kunna kommunicera ut vad en märkesprodukt står och dessa ska tillsammans kunna skapa en 

stark och enhetlig identitet. Enligt Melin (1999) finns det fem olika typer av identitetsbärare 

som kategoriseras i en primär identitetsbärare och en sekundär identitetsbärare. Melin (1999) 

menar att varumärket, märkesproduktens namn, ofta är den primära identitetsbäraren då den 

har störst betydelse för identitetens utveckling och märkesproduktens förpackning, logotyp, 

symbol och marknadskommunikation kategoriseras vanligtvis som sekundära identitetsbärare 

då de har en mer stödjande funktion i utvecklingen av märkesidentiteten. Enligt Melin (1999) 

är varumärkets utvidgningspotential den viktigaste faktorn att ta hänsyn till vid utvecklingen 

av en märkesidentitet. Denna potential handlar huvudsakligen om möjligheterna till 

identitetsöverföring från en originalprodukt till andra typer av produkter och därför är det 

viktigt att från början ha en tydlig uppfattning om vad identiteten ska representera och till vem 

identiteten ska förmedlas ut (Melin, 1999). 
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2.3.1 Varumärkesidentitet Vs. varumärkesimage 

 

Begreppen identitet och image kan lätt förväxlas (Melin, 1999). Identitet är hur personen själv 

vill uppfattas medan image är det som omvärlden egentligen anser om varumärket (Melin, 

1999).  

Linne (2010) anser att identiteten ska visa omvärlden hur de ska nå personen i fråga. Linne 

(2010) anser vidare att det genomgående är viktigt att tänka på image och använda det till sin 

fördel. Stämmer det överens med ens identitet är det ett stort plus och därför är det viktigt att 

tänka på hur personen för sig, ser ut, kommunicerar och beter sig (Melin, 1999). Med andra 

ord vilket meddelande personen i fråga ger till omvärlden (Linne, 2010).  

Det är viktigt att skapa samt upprätthålla en positiv image kring sitt varumärke för att 

varumärkets image speglar varumärkets egenskaper jämfört med konkurrenters egenskaper 

(Keller, 2006). En märkesinnehavares syfte bör vara att konsumentens helhetsintryck av 

varumärket medför en image som är stark, positiv och konkurrenskraftig. (Melin, 1999). 

 

Det är av stor vikt att vara medveten om att ett varumärkes identitet inte endast byggs upp en 

gång, utan bör ständigt ses över och utvecklas (Melin, 1999). Vidare har Melin (1999) 

presenterat en identitetsanalys som märkesinnehavaren kontinuerligt bör genomföra för att se 

ifall den nuvarande identiteten är tillräckligt lockande och karakteristisk. Vid genomförandet 

av denna analys görs undersökningar om konsumenternas uppfattningar och vad 

konkurrenternas varumärken står för. Som visas i figuren nedan görs både en nuvarande 

analys och en ny identitet att sträva efter (Melin, 1999). I fall nummer ett är företaget nöjda 

men den nuvarande identiteten och den stämmer överens med imagen, vilket resulterar i att 

det inte behövs vidtas några åtgärder (Melin, 1999). Nummer två visar att företaget är tillfreds 

med identiteten, men att konsumenternas uppfattning av varumärket inte stämmer (Melin, 

1999). Därför behövs förändring och för att åstadkomma en förändrad image krävs det att 

företaget tänker om gällande marknadskommunikationens innehåll och utformning (Melin, 

1999). I steg nummer tre är företaget inte tillfredsställda med identiteten och måste därför 

ändra denna i riktning mot en ny önskad identitet (Melin, 1999). Nummer fyra visar då ett 

företag förändrat sin identitet och ska kommunicera ut denna och den nya identiteten ska 

förmedlas på det sätt att överensstämmelse mellan identitet och image uppnås (Melin, 1999). 

Figur 1. Identitetsanalys (Melin, 1999). 

 

 

 

 

                                                             Nuvarande situation          Önskad situation 

 

Märkesinnehavarens perspektiv        Nuvarande identitet 3              Ny identitet 

                                                                                     1                             2                  4 

Konsumenternas perspektiv              Nuvarande image                       Ny image 
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2.4 Uppbyggnadsprocessen av ett varumärke 

 

Att bygga upp ett starkt varumärke handlar om att skapa ett visst varumärkeskapital som 

genererar ett värde till konsumenterna (Aaker, 1996). Enligt Aaker (1996) kan en 

varumärkesuppbyggare kan stöta på både interna och externa tryck och hinder och för att 

kunna utveckla effektiva varumärkesstrategier är det viktigt att vara medveten om dessa tryck 

och hinder (Aaker, 1996). Enligt Melin (1999) är en grundläggande förutsättning för att ett 

varumärke ska kunna utvecklas till ett starkt varumärke, att det har förmågan att skapa ett 

värde för både märkesinnehavarna och konsumenterna och därför liknas 

varumärkesuppbyggnaden vid den tidigare nämnda värdeskapande processen (Melin, 1999).  

Den största målsättningen i den externa varumärkesuppbyggnaden är att utveckla 

märkeslojalitet hos konsumenter och detta görs genom att i följande ordning skapa 

engagemang, märkeskänslighet, märkeskännedom, märkesassociationer och mervärde (Melin, 

1999). Enligt Melin (1999) leder dessa steg fram till en märkeslojalitet som, om den består, 

ligger till grund för ett varumärkeskapital. Melin (1999) menar vidare att den interna 

varumärkesuppbyggnaden baseras på sex nyckelbegrepp som symboliserar olika kritiska steg 

i processen. Dessa nyckelbegrepp är produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, 

positionering, marknadskommunikation och intern märkeslojalitet och tillsammans 

konstruerar dessa en så kallad strategisk varumärkesplattform som alltså ligger till grund för 

att bygga upp ett starkt varumärke (Melin, 1999). 

 

2.5 Uppbyggnadsprocessen av ett personligt varumärke 

 

Vitberg (2010) anser att den första frågan som bör ställas vid uppbyggandet av ett personligt 

varumärke är vad som gör en person speciell och varför det skulle vara av intresse för 

allmänheten. Enligt Bence (2008) måste det personliga varumärket definieras för att vara 

starkt. Innan det har genomförts är det svårt att kommunicera ut det som vill uppnås (Bence, 

2008). Groskop (2008) anser att utan ett klart personligt varumärke och utan ett speciellt 

budskap är det ingen som vill använda sig av personen. Groskop (2008) anser vidare att 

kändisskapet bör grundas på starka prestationer. Groskop (2008) menar att individen själv 

måste vara på det klara med vad ens personliga varumärke står för, annars formar andra det åt 

personen i fråga. Även Montoya (2002) anser att en person måste vara säker på vad denne vill 

kommunicera ut med sitt personliga varumärke samt att det är viktigt att veta hur omvärlden 

ser på personen. Montoya (2002) anser vidare att mål bör sättas upp vid uppbyggandet av ett 

personligt varumärke för att ta reda på de önskvärda effekterna av det personliga varumärket. 

Personens styrkor och svagheter bör jämföras med de som har ett liknande personligt 

varumärke (Montoya, 2002).   

När ett personligt varumärke ska byggas upp är det även viktigt att fråga sig vilka tankar 

personen vill att andra ska förknippa denne med och även vilken nytta som tillförs (Linne, 

2010). Nästa steg är enligt Linne (2010) att komma fram till vad som måste göras respektive 
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inte får göras för att påverka andras människors syn av personen i fråga. Att sammanfatta sina 

personliga egenskaper och färdigheter och vad som är ens starkaste kännetecken är enligt 

Montoya (2002) något som måste göras vid uppbyggandet av sitt personliga varumärke. 

Linne (2010) anser att det hela tiden måste förmedlas vad individen vill förmedla med sitt 

personliga varumärke. Även Bence (2008) anser att omgivningen styr det personliga 

varumärket och för att få reda på om det personliga varumärket är starkt är det därför viktigt 

att se hur omgivningen uppfattar det. Bence (2008) anser vidare att om omgivningens syn på 

personen inte stämmer överrens med vad som är önskvärt av personen i fråga, är det dags att 

rätta till felet för att göra det personliga varumärket starkare. Enligt Groskop (2008) styr 

omgivningen så pass mycket att det är svårt att ändra något som de anser. Har de skapat en 

åsikt stannar den kvar vare sig personen vill det eller ej (Groskop, 2008). 

 

”You create the brand to serve you but then you become the servant of the brand”  

(Groskop, 2008, sid, 29) 

 

Enligt Montoya (2002) följer det personliga varumärket en person dygnet runt och därför är 

det viktigt att det stämmer överens med personens övriga liv. Att vara konsekvent är det bästa 

sättet att försäkra sig om denna överrensstämmelse (Montoya, 2002). Enligt Montoya och 

Vandehey (2009) är det viktigt att sända ut klara signaler för betydelsen av ens personliga 

varumärke. Meddelandet ska vara enkelt och svårt att ta miste på (Montoya och Vandehey, 

2009). Konsekvens är ett centralt begrepp för att undvika missförstånd (Montoya och 

Vandehey, 2009). Montoya och Vandehey (2009) anser vidare att det är viktigt att sticka ut ur 

mängden för att synas ordentligt.  

Det bästa sättet att skapa ett starkt personligt varumärke är enligt Linne (2010) att förmedla 

till omvärlden vad varumärket står för och vilka fördelar som finns med det och på så sätt kan 

draghjälp få personen dit den vill eftersom om omvärlden tror en viss sak blir det oftast så 

tillslut. Enligt Vitberg (2010) skapas ett personligt varumärke genom att information sänds ut 

till omvärlden om personen i fråga.  

Vitberg (2010) anser vidare att det finns fyra aspekter som ska tas hänsyn till vid 

uppbyggandet av ett personligt varumärke. Det första är att identifiera målmarknaden, vilka 

som ska nås ut till (Vitberg, 2010). Sedan väljs egenskaper ut som speglar det personliga 

varumärket och som ses attraktiva att bli förknippade med (Vitberg, 2010). Det tredje är att 

välja ut vilka kunskaper omvärlden ska få ta del av (Vitberg, 2010). Sist men inte minst är det 

viktigt att sticka ut från mängden och vara unik och sedan är det viktigt att kontinuerligt 

underhålla det personliga varumärket och tänka på hur omvärlden uppfattar det (Vitberg, 

2010). Det är viktigt att övertyga omvärlden om att det inte finns någon annan som är lika bra 

på det som utförs (Vitberg, 2010).  
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           2.5.1 Brand Mind Space 

 

Enligt Gad (2001) finns det många tillvägagångssätt vid uppbyggandet av varumärken och 

han presenterar en modell kring hur ett varumärke kan byggas upp, både för ett personligt, 

företags- och produktvarumärke. Denna modell heter ”Brand Mind Space” och kan enligt Gad 

(2001) tolkas som hur personer upplever varumärket när de ställs inför varumärkets alla 

identiteter.  Det mest väsentliga hos ett varumärke eller rättare sagt ”mind space” är förstärkt 

genom flera olika kanaler (Gad, 2001). Gad (2001) presenterar fyra olika dimensioner i sin 

modell vilka är de sociala, funktionella, mentala och idealistiska dimensioner. En given 

produkt eller service leder enligt Gad (2001) till en reaktion hos människan och denna 

reaktion baseras på det sätt som den uppfyller de fyra olika grundläggande behoven. Gad 

(2001) förklarar dessa dimensioner med ett exempel om en bil där bilen har en utvidgning av 

dess funktionella dimension nämligen kvaliteten och tillförlitligheten. Bilen har enligt Gad 

(2001) även en social dimension och beroende på vilken sorts bil personen äger visar det att 

denne tillhör en viss sorts samhällsgrupp. Den idealistiska dimensionen, vilken typ av 

servicepolitik den har, eller om den är mer bränslesnål än andra bilar (Gad, 2001). Slutligen 

till den sista dimensionen, mentala, vilket kan vara om bilen är extra säker vilket leder till att 

sinnesfrid upplevs (Gad, 2001). 

Enligt Gad (2001) är ”Brand Mind Space” användbar då utvärderingar görs kring hur kunder 

upplever ett etablerat eller nytt varumärke mot de fyra värdedimensionerna. Gad (2001) 

hävdar att varumärken är mycket mer än ett marknadsföringsverktyg, det är ett sätt för 

kunderna att interagera med produkter eller tjänster och företag på en funktionell, social, 

mental och idealistisk nivå. Denna modell är enligt Gad (2001) speciellt användbar då ett nytt 

varumärke ska lanseras eller om företaget i fråga behöver utvärdera ett redan etablerat 

varumärke. Det finns fyra olika direktioner kring tillvägagångssätt vid användning av 

modellen och den första direktionen är att definiera hur personen vill att kunderna ska 

uppfatta varumärket gällande varje dimension (Gad, 2001). Därefter anser Gad (2001) att en 

uppskattning ska göras kring hur kunderna faktiskt uppfattar varumärket i de olika 

dimensionerna. Därefter görs markeringar på ditt Mind Space, sinnesnärvaro, och jämförs 

sedan med möjliga konkurrenter (Gad, 2001). Till sist ska personen komma fram till konkreta 

åtgärder för att komplettera eller förbättra sitt ”Mind Space” (Gad, 2001). 

När dessa fyra dimensionerna kombineras skapas en identitet för produkten eller tjänsten som 

gör att den blir möjlig att skilja från andra produkter eller tjänster och de här fyra olika 

dimensionerna påverkar uppbyggnaden av varumärken (Gad, 2001). 

Från början var modellen avsedd för produkter och företag men vid ett vidareutvecklande av 

Gad (2001) är modellen nu möjlig att applicera även på personliga varumärken.  
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2.5.2 De fyra dimensionerna vid uppbyggnaden av ett personligt varumärke 

 

Gad (2001) menar att den funktionella identiteten uppkommer från olika sorters 

livsförhållanden. Den kan exempelvis komma ifrån färdigheter eller utbildning, men ofta är 

den förankrad med kompetens, kunskap och erfarenhet (Gad, 2001). Den funktionella 

identiteten är relaterad till andras uppfattningar och det som har åstadkommits. För att lyckas 

med den personliga funktionella identiteten krävs det en differentiering från andra (Gad, 

2001). Det krävs enligt Gad (2001) att sticka ut från mängden och kommunicera ut den 

funktionella identiteten på ett övertygande sätt för att den ska mottas från andra. 

För att uppnå en bra social identitet måste personen ha förmågan att samarbeta med andra 

runtomkring sig (Gad, 2001). Den sociala identiteten handlar om hur stark den sociala 

kompetensen är och hur väl den lyckas kommuniceras ut (Gad, 2001). Gad (2001) anser att 

det handlar om hur betraktaren ser på en person och dennes sociala sidor och om hur personen 

fungerar som förebild. Lyckas det förmedlas en social dimension så finns förmågan att lyfta 

fram och inspirera andra (Gad, 2001). 

Enligt Gad (2001) baseras den mentala identiteten på viljan och möjligheten att förändras som 

person. Lyckas personen med det här, kan ett längre steg tas samt att möjligheten finns att 

påverka andra runt omkring (Gad, 2001). För att kunna göra detta måste personen enligt Gad 

(2001) alltså ha en stark mental identitet. Det är mycket lättare att påverka och inspirera andra 

ifall personen i fråga är stabil och självsäker eftersom detta underlättar vägledning av andra 

till personlig utveckling (Gad, 2001).   

Den idealistiska identiteten är enligt Gad (2001) den mest komplicerade dimensionen. Här är 

det viktigt att se sig själv i helhet för att sedan förena det till verkligheten (Gad, 2001). Ska 

det här uppnås med den personliga idealistiska identiteten måste ansvar tas, både etiskt och 

moraliskt (Gad, 2001). Gad (2001) menar vidare att det här inte endast handlar om att uppnå 

mervärde för sig själv utan välfärd för samhällets utveckling. För att nå framgång med denna 

identitet krävs det mycket av person i fråga då det krävs att vara osjälvisk och tänka på 

framtidens bästa. (Gad, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

            Figur 2. Brand Mind Space (Gad, 2001). 
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3. Metod 

 

Detta kapitel kommer innehålla vårt tillvägagångssätt genom hela rapporten. Vi kommer 

presentera vårt val av metoder samt argumentera kring varför vi har valt vårt ämne, som vi 

kommer styrka med hjälp av olika teorier. 

 

3.1 Kvalitativ och kvantitativ ansats 

 

Vid val av metod hävdar Jacobsen (2002) att det är viktigt att utgå från rapportens 

problemställning, det är den som styr hur underlag till uppsatsen tas fram. Enligt Jacobsen 

(2002) finns det två olika metoder vid insamling av data vilka är kvalitativ och kvantitativ 

undersökningsmetod. Vid en kvalitativ ansats läggs fokus på ett fåtal enheter medan en 

kvantitativ ansats innehåller fler enheter som inte fördjupas lika mycket i (Jacobsen, 2002).  

En kvalitativ metod krävs vid en explorativ problemställning (Jacobsen, 2002). Vidare menar 

Jacobsen (2002) att användningen av denna explorativa problemställning ger mer nyanserad 

data och en djupgående analys. Det här är anledningen till att vi valt en kvalitativ ansats då vi 

koncentrerar oss på ett fåtal intervjupersoner med stor kunskap och erfarenhet inom ämnet. 

Vilket i sin tur ger oss en djupare förståelse. Enligt Trost (2010) passar en kvalitativ intervju 

då intresset ligger i att förstå personernas beteende. Även Kvale (1997) anser att en kvalitativ 

intervju passar då det är en persons upplevelse som undersöks. 

Vi valde en kvalitativ ansats framför kvantitativ då en bredare och mindre djupgående 

undersökning inte kändes passade för vår analys.  

 

3.2 Deduktiv och Induktiv datainsamling 

 

Jacobsen (2002) lyfter fram metodikens första problem, nämligen dilemmat kring vilken 

strategi som bör användas för att få högst validitet. Det finns två olika tillvägagångssätt, 

deduktiv och induktiv ansats. Vid en deduktiv ansats utgår arbetet från forskarens egna 

förväntningar och tar sedan fram empiri för att se om dessa stämmer överens, dessa 

förväntningar grundar sig på tidigare forskningar. Den kritik som har förekommit kring denna 

ansats är att forskarens empiriinsamling blir för enkelspårig då de endast söker efter empiri 

som styrker dennes förväntningar. Det kan göra att forskaren går miste om annan relevant 

information (Jacobsen, 2002). Vid en deduktiv ansats styrs även arbetet enligt Watt Boolsen 

(2009) av tidigare teorier och hypoteser som prövas mot den nya forskningen.  

Motsatsen till deduktiv ansats är induktiv där insamling av empiri görs med ett öppet sinne 

utan förutfattade meningar. Det här genomförs för att det inte ska finnas begränsningar vid 

insamling av information och att ens förväntningar inte ska påverka sökandet efter data. Efter 

insamling av empiri sammanställs och systematiseras datan och teorin utformas därefter 
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utifrån vad som observerats (Jacobsen, 2002). Watt Boolsen (2009) benämner en induktiv 

ansats som arbete utifrån data. Teorierna som används tas fram genom den data som blivit 

insamlad.  

Vi har använt oss av en deduktiv ansats då vi har sökt information och bearbetat denna innan 

vi har utformat intervjuguiden. Vi har valt det här tillvägagångssättet för att själva få djupare 

insikt och kunskaper innan vi tagit fram vår intervjuguide. Dessutom gav det oss en bättre 

aning om vad vi ville fråga våra intervjupersoner. 

 

3.3 Datainsamling 

 

Enligt Jacobsen (2002) finns det tre olika metoder för datainsamling att använda sig av vid en 

kvalitativ ansats. Dessa är den individuella intervjun, gruppintervjun och 

dokumentundersökning. För att få fram den önskvärda informationen är det viktigt att 

använda den insamlingsmetod som bäst passar ändamålet (Jacobsen, 2002). Vi har valt att 

använda oss av individuella intervjuer med idrottare, manager och expert inom personliga 

varumärken. Tack vare olika infallsvinklar hoppas vi få en tydlig och korrekt bild över vikten 

av det personliga varumärket inom den svenska friidrotten. 

Den individuella intervjun, som vi har valt, är insamling av data i form av en dialog mellan 

undersökare och uppgiftslämnare (Jacobsen, 2002). Intervjun sker oftast vid ett personligt 

möte men kan också vara till exempel en telefonintervju. Då vi befinner oss på Nya Zeeland 

under större delen av arbetets gång är det i stort sett omöjligt för oss att få ett personligt möte 

med våra intervjupersoner. Även telefonintervju är inte det mest optimala med tanke på 

tidsskillnaden. Vi har istället valt metoden e-mejl. Vi är väl medvetna om de negativa 

aspekterna med att inte träffa våra intervjupersoner. Dock känner vi att vi vill ta vara på den 

chans vi fått att intervjua så pass välkända och talangfulla friidrottare. Vi anser att det ger vår 

uppsats större reliabilitet då de förhoppningsvis vet vad det innebär att leva med sitt 

personliga varumärke. De flesta av dem har en lång karriär bakom sig och har därmed arbetat 

länge med sitt personliga varumärke. Vi anser att fördelarna med att intervjua dessa stjärnor 

väger upp nackdelen att de befinner sig i ett annat land. En uppgiftslämnare ska enligt 

Jacobsen (2002) inte ha några begränsningar på vad den får och inte får säga och 

undersökaren ska under hela samtalet anteckna svaren eller spela in dem på band. Efter 

intervjun ska informationen analyseras av undersökaren (Jacobsen, 2002). Vi har valt 

individuell intervju framför gruppintervju då det är relativt få enheter som ska undersökas. 

Det här är enligt Jacobsen (2002) det optimala vid sådana situationer då en individuell 

intervju tar mycket tid och resulterar i en stor mängd datainsamling. En intervju kan ta flera 

timmar och innan dess ska tid läggas ner på både den administrativa och den kreativa 

planeringen. Efter intervjun är genomförd har undersökaren mycket information som denne 

ska få en överblick över. Den här informationen ska sedan bearbetas och analyseras. 

Undersöks för många enheter är risken stor att informationsflödet avtar, det finns ingen poäng 

med fler intervjuer då ingen ny information framkommer (Jacobsen, 2002).  
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Den individuella intervjun är även bra då intresset ligger i vad den enskilda uppgiftslämnaren 

anser (Jacobsen, 2002).  Vid en besöksintervju tas uppgiftslämnarens åsikter och ståndpunkter 

fram och undersökaren får en mängd individuella uppfattningar om det valda ämnet. Enligt 

Jacobsen (2002) påverkas giltigheten negativt om undersökaren i det här fallet egentligen är 

ute efter en grupps åsikter.  

Den tredje och sista anledningen med att använda en öppen, individuell intervju är enligt 

Jacobsen (2002) då undersökaren vill veta hur uppgiftslämnaren tolkar ett givet ämne. 

Undersökaren får då kunskap om olika individers syn och värderingar på det valda ämnet. 

Precis som i flera andra fall har valet av metod vissa konsekvenser för utfallet av 

undersökningen. Undersökaren måste därför vara medveten över vilka val denne gör och vad 

konsekvenserna av detta blir för undersökningen (Jacobsen, 2002). Frågor som var 

undersökningen ska äga rum, hur den ska genomföras och hur lång den bör vara är exempel 

på detta. En viktig fråga är om intervjun ska genomföras vid ett personligt möte eller genom 

telefon. Enligt Jacobsen (2002) är en intervju ansikte mot ansikte bra då det skapas en kontakt 

och en förtrolig stämning mellan undersökaren och uppgiftslämnaren. Vid en telefonintervju 

går undersökaren miste om möjligheten att observera uppgiftslämnaren. Jacobsen (2002) 

menar även att om intervjun består av ett flertal öppna frågor är ett personligt möte det 

optimala. Vi är som vi nämnde tidigare medvetna om konsekvenserna av att genomföra 

intervjuerna via e-mejl, att vi inte får dessa fördelar som Jacobsen (2002) anser finnas vid ett 

personligt möte. Däremot har vi försökt formulera våra frågor efter medvetenheten av dessa 

konsekvenser genom att ställa välformulerade frågor med möjlighet att ställa följdfrågor för 

att få så uttömmande svar som möjligt. 

En annan fråga undersökaren bör tänka på enligt Jacobsen (2002) är om intervjun ska vara 

öppen eller strukturerad. Även om en intervju är öppen brukar den ändå vara mer eller mindre 

strukturerad, till exempel med hjälp av ämnen som undersökaren vill ta upp. Jacobsen (2002) 

menar att även undersökarens anteckningar bör vara strukturerade, såsom vilka delar denne 

ska fokusera på. Det här kan dock vinkla insamlingen av informationen. Jacobsen (2002) 

menar att en intervju inte behöver bli sluten bara för att den struktureras utan att den med 

fördel kan koncentreras på valda delar. Intervjun kan ändå vara öppen. Det går alltså därför 

inte att säga att en intervju är antingen öppen eller strukturerad, det kan snarare ses som en 

stigande skala av strukturerat upplägg (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) bör inte en 

kvalitativ intervju vara helt ostrukturerad, det bör därför användas en intervjuguide som hjälp.  

 

3.4 Litteratur 

 

Vi har valt att använda oss av både svensk och utländsk litteratur för att vi vill få in många 

olika synvinklar på det personliga varumärket. Det här är även anledningen till att vi valt att 

hämta grundläggande information om personliga varumärken från andra aspekter än idrotten. 

Anledningen att vi har använt oss av utländska författare trots att vi endast intervjuat svenska 

friidrottare är att få en bredd på åsikterna kring enbart det personliga varumärket i sig och inte 
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ur idrottssynpunkt. Då vi inte hämtat information angående personliga varumärken inom 

idrotten utomlands spelar inte andra länders idrottskultur in på vår analys.  

 

3.5 Primär- och sekundärkällor 

 

Den data som samlas in kan delas in i två grupper, primärdata och sekundärdata (Jacobsen, 

2002). Primärdata är helt ny information som tas fram genom exempelvis intervjuer och 

observationer, alltså direkt från den primära källan. Jacobsen (2002) menar att på så vis blir 

informationen formad för ändamålet då den tas fram endast för det här syftet. Används 

sekundärdata behandlas istället information som har tagits fram av någon annan för ett annat, 

tidigare syfte. Som kvalitativa sekundärdata betraktas texter av olika slag så som böcker 

(Andersson, Carlsson, Christensen & Haglund, 1998). Det är något som enligt Eriksson och 

Wiedersheim (1997) är bra att använda i inledningsskedet. Vid användandet av sekundärdata 

är det dock viktigt att vara källkritisk och tänka på hur hög reliabilitet de har. Därför har vi 

valt att använda sekundära källor i form av böcker skrivna av välkända författare som vi anser 

vara mest trovärdiga. 

Vi har valt att använda oss av både primära källor i form av intervjuer och sekundära källor i 

form av litteratur inom ämnet. Det här är enligt Jacobsen (2002) det mest optimala då 

informationen kan styrkas och granskas med hjälp av varandra för att få en så hög reliabilitet 

och validitet som möjligt. Jacobsen (2002) menar vidare att ju längre bort från grundkällan 

informationen tas, desto viktigare är det att vara källkritisk då informationen har passerat flera 

led och kan ha påverkats och ändrats under dess väg. Därmed har vi endast använt oss av 

förstahandskällor. 

 

3.6 Intervjuer 

 

Vi har valt att använda oss av e-mejl vid våra intervjuer då ett personligt möte har varit 

nästintill omöjligt för oss. Jacobsen (2002) anser att det personligt möte är det mest optimala 

då det innebär färre hot mot reliabiliteten. Dock finns det aspekter vi kan undvika genom att 

inte träffa våra intervjupersoner så som den så kallade intervjueffekten (Andersson et al., 

1998). Vid ett personligt möte kan uppgiftslämnaren bli påverkad av undersökaren och 

därmed anpassa sina svar utefter undersökarens beteende för att göra denne nöjd. Dock går vi 

miste om chansen att observera våra intervjupersoner men då frågorna inte är av känslig 

karaktär tror vi inte det är något större problem.  

Andersson et al. (1998) anser även att miljön har en stor inverkan på intervjupersonerna. Att 

få svara på frågor i sitt egna hem gör att uppgiftslämnarna känner sig trygga i situationen. 

Även Jacobsen (2002) menar att miljön kan påverka svaren, något som kallas för 

kontexteffekten. Uppgiftslämnaren beter sig annorlunda i en trygg miljö jämfört med en ny, 

okänd plats. Däremot kan det finnas andra faktorer som kan störa i uppgiftslämnarens trygga 
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miljö, till exempel familjen runt omkring (Jacobsen, 2002). Något som anses positivt vid ett 

personligt möte är att intervjupersonen själv kan välja var och när denne vill svara på 

frågorna. Det är något som enligt oss också är en av de få positiva aspekterna med intervju via 

e-mejl. Intervjupersonerna kan sitta i lugn och ro på en trygg plats utan någon som stör och 

kan ta den tid de behöver, Skulle de känna att de vill fortsätta lite senare är det ett val de kan 

göra. Det är något som går i enighet med Trost (2010) då han anser att intervjupersonen ska få 

svara på frågorna ostört och på en plats vald av denne.  

Som vi nämnde tidigare anser Jacobsen (2002) att en intervju inte bör vara varken helt öppen 

eller helt strukturerad utan snarare på en skala där emellan. Något Andersson et al. (1998) 

kallar för semistrukturerad.  Då vi har mejlat ut våra intervjufrågor har vi en strukturerad 

intervju men frågorna är relativt öppna och det finns utrymme för intervjupersonerna att själv 

ge sina tankar och åsikter kring ämnet. Det här är något Kylén (2004) kallar för en styrd 

intervju. Det ställer högre krav på intervjupersonen då denne måste kunna uttrycka och 

formulera sig. Samtidigt ger det intervjupersonen mer fria händer (Kylén, 2004). Då det är 

svårare för oss att ställa följdfrågor eller förklara frågan om den missförstås har vi medvetet 

planerat in tid för att kunna ställa följdfrågor, eller ställa nya frågor som uppkommit, vid ett 

senare mejltillfälle eller via telefon då vi kommer tillbaka till Sverige. Det här är dock inget 

som behövdes då vi kände att våra intervjupersoner förstått frågorna och inte lämnat något att 

undra över. Jacobsen (2002) anser att en upprepning av intervjuer är bra då undersökaren 

kommer närmre intervjupersonen och kan få bättre, mer uttömmande svar.  

Ett problem vi undviker genom mejlintervjuer är frågan om bandspelare eller anteckningar då 

vi får alla svar nedskriva direkt. Dock skulle vi antagligen kunnat få mer uttömmande svar vid 

ett personligt möte då vi hade kunnat förklara direkt om något var oklart. Vid svar via e-mejl 

finns risken att intervjupersonen inte riktigt orkar svara uttömmande då det är lättare att svara 

muntligt. Dessutom finns samma problem som vid en telefonintervju, att intervjupersonerna 

har lättare att försköna verkligheten då ingen ser dem när de svarar. Enligt Jacobsen (2002) är 

det problematiskt att anteckna under intervjun då undersökaren inte kan vara lika aktiv. Det är 

något vi inte behöver tänka på, dock kan vi inte vara så aktiva då vi inte är med när 

intervjupersonen svarar på frågorna ändå. 

Vi har under uppsatsens gång valt att benämna våra intervjuobjekt vid namn. Det här är något 

de har godkänt och på så vis kränker vi inte deras identitet vilket enligt Trost (2010) är viktigt 

att tänka på. Trost (2010) anser att de etiska aspekterna är något att ha i åtanke vid skrivandet 

av en uppsats, vissa intervjupersoner kan vilja vara anonyma och det är något som måste 

respekteras. Därför är det viktigt att fråga intervjupersonerna om de vill vara anonyma innan 

några namn skrivs ut. 

 

3.7 Källkritik 

 

Vi har som tidigare nämnts valt att endast använda oss av förstahandskällor för att öka 

reliabiliteten för vår uppsats. Jacobsen (2002) anser det viktigt att vara källkritisk om inte 
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informationen tas från grundkällan. Vi har även valt att minimera användandet av 

internetkällor då vi inte anser det lika tillförlitligt. Vid insamlandet och användandet har vi 

ständigt sett på materialet med kritiska ögon och valt den källan vi sett som mest pålitlig. Vi 

har därför försökt att använda oss av huvudsakligen välkända och erkända författare. 

 

3.8 Reliabilitet/validitet 

 

Trovärdigheten på en uppsats måste styrkas genom att bevisa att informationen som används 

är korrekt och baserad på noggranna undersökningar (Denscombe, 2010). Enligt Jacobsen 

(2002) finns det två krav på en undersökning, nyckelorden är reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet innebär att empirin måste vara sann och övertygande. Undersökningen måste vara 

gjord på ett korrekt sätt och resultatet ska vara pålitligt (Jacobsen, 2002). Den ska kunna 

användas konsekvent vid flertalet tillfällen utan att innebörden ändras (Denscombe, 2010).  

Validitet betyder att empirin måste vara relevant för undersökningen, att vi mäter det som vi 

vill mäta. Det innebär även den ska vara giltig och riktig (Wallén, 1996). Datan måste vara av 

rätt typ för undersökningen och tagits fram på rätt sätt (Denscombe, 2010). Enligt Kylén 

(2004) är det viktigt att intervjufrågorna är relevanta för undersökningen för att skapa hög 

validitet. Vi har därför försökt ställa frågor utformade efter teorin som vi anser kan ge 

användbara svar. 

Uppsatsens reliabilitet kan testas genom att jämföra våra olika källor mot varandra, våra 

primärkällor mot våra sekundärkällor, för att se om de stämmer överens. Enligt Jacobsen 

(2002) ökar reliabiliteten om informationen i de båda stämmer. För att en undersökning ska ha 

hög reliabilitet ska samma resultat uppnås om undersökningen görs vi ett senare tillfälle 

(Andersson et al., 1998).  Denscombe (2010) anser att en undersökning av trovärdigheten på 

en kvalitativ undersökning inte är lika enkel som vid en kvantitativ då det inte finns några 

siffror att kontrollera. Den första anledningen är att det aldrig går att göra om samma 

undersökning, saker förändras med tiden. Då människors åsikter och känslor är individuella 

och ändras lätt anser vi inte vår uppsats reliabel i det hänseendet. Samma resultat kommer 

antagligen inte uppnås vid ett senare tillfälle. Samtidigt minskar reliabiliteten då majoriteten 

av våra intervjupersoner inte är några experter inom området. Vi redovisar de känslor och 

upplevelser de haft genom åren inom ämnet personliga varumärken, något vi även anser 

viktigt att ha i åtanke. Den andra anledningen är risken att forskaren vinklar resultatet då 

denne har blivit insatt i ämnet redan (Denscombe, 2010). Vi tror inte att vår uppsats har hög 

reliabilitet baseras på det här. Skulle det göras om skulle vi säkert komma fram till annat då 

omgivning och media ständigt förändras. Det är något som vi anser påverkar vår 

undersökning. Innan vi skickade ut våra intervjuguider testade vi frågorna på utomstående för 

att se att de var lätta att förstå och på så vis eliminera risken för missförstånd då vi inte kan 

förklara frågan för intervjupersonen direkt. Att frågorna är lätta att svara på samt ge klara svar 

är enligt Kylén (2004) en förutsättning för hög reliabilitet.  
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4. Empiri 

  

I vår empiri presenteras den data vi samlat in från våra intervjuobjekt. Varje intervju börjar 

med en kort beskrivning av intervjuobjektet. Empirin kommer ligga som grund för nästa 

kapitel, vår analys.  

 

4.1 Intervjuobjekt 1. Daniel Wessfeldt 

 

Daniel Wessfeldt är en svensk friidrotts-manager. Wessfeldt har tillsammans med Stina Funke 

ett företag med fästen i Malmö. Wessfeldt är agent för flera av Sveriges stora friidrotts-

stjärnor så som Christian Olsson, Linus Thörnblad, Johan Wissman, Emma Green och 

Susanna Kallur.  

 

       4.1.1 Personligt idrottsvarumärke 

 

För Wessfeldt är ett bra personligt idrottsvarumärke ett namn på en idrottsutövare som 

utstrålar karisma och stjärnstatus. Enligt Wessfeldt är det viktigt att idrottare i huvudsak är 

förknippade med positiv publicitet. Wessfeldt anser att idrottarens prestationer måste hålla en 

relativt hög nivå för att uppbyggandet av ett personligt idrottsvarumärke ska bli lyckat.  

Vid samarbetet med en idrottsutövare prioriterar Wessfeldt klientens idrottsliga utveckling. 

Med det menar han att det ska bli en rätt anpassad tävlings- och träningsverksamhet. Även det 

personliga planet måste fungera, klienten måste stämma överens med idrottarens värderingar. 

När Wessfeldt arbetar med en idrottsutövare får personen i fråga vara med vid profileringen, 

om de är intresserade. Oftast behöver de hjälp med att komma fram till styrkan i deras namn 

för att arbeta fram ett starkt personligt varumärke. Däremot brukar idrottsutövaren alltid vara 

med i utvecklingen av det personliga varumärket och ge idéer kring hur de vill utvecklas. 

Wessfeldt anser det viktigt att klienten är med i den delen av processen och att denne själv får 

lyfta fram hur de vill utvecklas. Wessfeldt ber klienten att tidigt göra en behovsanalys av vad 

som är viktigt att ha med sig för att lyckas. Det innebär allt från social trygghet till bra 

träningsmöjligheter. 

 

4.1.2 Att bygga upp samt bibehålla ett personligt idrottsvarumärke 

 

För att bygga upp samt bibehålla ett starkt personligt varumärke anser Wessfeldt att 

idrottsutövaren både måste anpassa sig efter efterfrågan samt låta sin egen personlighet synas. 

Det här genom att hitta en trivsam balans mellan anpassning och att vara sig själv, att inte 

ändra på sig själv mer än vad idrottaren känner sig bekväm med. Han anser det viktigt att 
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idrottsutövaren är sig själv samtidigt som denne måste lyfta fram och förstärka de positiva 

egenskaper han eller hon besitter och som marknaden efterfrågar. För att göra klienten 

intressant för allmänheten lyfter Wessfeldt fram de unika och personliga kvaliteterna hos 

idrottaren, någon speciell strategi har han inte. Wessfeldt har arbetat flera år i idrotts- och 

agentbranschen och har därför byggt upp ett bra och starkt kontaktnät som han använder vid 

förmedlingen av sina klienter. Wessfeldt menar att det är enklare att nå ut till de som han har 

goda relationer till då han vet hur han ska gå tillväga för att få optimal respons.  

        

4.1.3 relationen mellan personlig identitet och personligt varumärke 

 

Wessfeldt anser att det kan vara bra om den personliga identiteten och det personliga 

varumärket hos en idrottare går hand i hand. Han anser ändå att det ibland kan väckas ett dolt 

behov eller att det kan tas fram positiva egenskaper som idrottsutövaren inte vet att han eller 

hon besitter. Enligt Wessfeldt är Kajsa Bergqvist ett utmärkt exempel på en idrottsutövare 

som tagit vara på sina idrottsliga framgångar. Hon använder dem i sitt personliga varumärke 

på ett föredömligt sätt genom att exempelvis välja att lyfta fram sin idrott i media och 

undviker privatlivet. 

 

4.2 Intervjuobjekt 2.  Isabel Werner Runebjörk 

 

Vi har valt Isabel Werner Runebjörk som intervjuobjekt på grund av hennes djupa och 

nytänkande kunskaper inom personligt varumärke. Werner Runebjörk driver företaget ”Ditt 

varumärke” där hon fungerar som rådgivare för politiker och företagsledare och hjälper dem 

att stärka sina egna och sina organisationers varumärken [4]. Hon hjälper företagsledare i 

olika varumärkesfrågor och kommunikativt ledarskap. Hon är VD för företaget Stockholm 

Brand Partner AB som hjälper organisationer att skapa förtroende genom chefers 

kommunikation och personliga varumärken [4]. Werner Runebjörk är den första som har 

skrivit en bok på svenska om personliga varumärken. Hon föreläser även om personliga 

varumärken, retorik och Storytelling. Ytterligare har Werner Runebjörk lång erfarenhet inom 

strategisk kommunikation i näringslivet, som PR-chef i IT-branschen [4]. 

 

4.2.1 Personligt idrottsvarumärke 

 

Enligt Werner Runebjörk skapas ett varumärke för att öka konsumenternas kännedom och får 

dem att förknippa varumärket med något positivt. Det här för att få konsumenterna att välja 

varan framför konsumenternas.  

Werner Runebjörks egen definition av ett starkt personligt varumärke är att vara tydlig med 

sina ståndpunkter. Att personen är välkänd i sina målgrupper och att denne står för värden 
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som är positiva för målgrupperna. Werner Runebjörk menar att detta gäller för alla personliga 

varumärken, oavsett vad individen sysslar med och vilken målgruppen är. Vidare förklarar 

Werner Runebjörk att det finns två målgrupper som urskiljer sig som de viktigaste när det 

gäller elitidrottare: sponsorer och journalister, där journalister delvis är vägen till sponsorerna. 

Här ligger alltså också skillnaden från ”andra” personliga varumärken, nämligen målgruppen 

sponsorer. Werner Runebjörk anser att det viktigaste som krävs för att attrahera sponsorer är 

att prestera på topp inom sin gren. Om personen sedan utöver det här har en karismatisk 

personlighet, roliga egenheter, eller är allmänt trevlig och tillgänglig så bidrar det till att 

journalisterna vill skriva, vilket i sin tur gagnar relationen till sponsorerna. Werner Runebjörk 

vill dock framhäva att det viktigaste ligger i idrottarens prestation. 

        

4.2.2 att bygga upp samt bibehålla ett personligt idrottsvarumärke 

 

Werner Runebjörk menar även att det finns skillnader i uppbyggnaden av de olika 

varumärkena. När det gäller en produkt är det ett team av marknadstänkare, reklamspecialister 

och företagsledare som skapar varumärket. När det handlar om ett personligt varumärke anser 

Werner Runebjörk att det är (och bör vara) personen själv som utvecklar varumärket (även 

om det kan ske med coachning och hjälp från omvärlden). 

Werner Runebjörk ser det olämpligt att se sig själv som en produkt och om ett personligt 

varumärke ska vara långsiktigt hållbart måste det vara autentiskt - utgå från individen, vad 

denne vill och står för. Werner Runebjörk hävdar att det endast ger kortsiktiga resultat att utgå 

ifrån vad marknaden vill ha och forma sitt varumärke efter målgruppens värderingar. Däremot 

kan det vara av nytta att ibland byta perspektiv och reflektera över hur omvärlden uppfattar 

en, motsvarande en slags marknadsundersökning. Men hon menar inte att dessa ska vara 

vägledande vid uppbyggnaden av det personliga varumärket, utan snarare att det ska ge en 

indikation på hur väl personen lyckas tydliggöra vad denne står för. 

För att på ett effektivt sätt bygga upp och bibehålla ett starkt personligt varumärke anser 

Werner Runebjörk att det utan tvekan är mest effektivt att låta sig själv som individ ”lysa 

igenom” istället för att anpassa sig efter vad marknaden efterfrågar. Hon är övertygad om att 

allmänheten ser idrottare som personer, som identifikationsobjekt, förebilder eller 

underhållare. Begreppet varumärke används enligt henne framförallt i samband med 

sponsring och av den industri som bygger sin verksamhet kring idrottarna, då idrottarnas 

personliga varumärken används för att stärka produkt- och företagsvarumärken. 

Att arbeta med utvecklingen av ett personligt varumärke anser inte Werner Runebjörk innebär 

produktutveckling. Det innebär inte heller att forma en person efter vad intressenterna vill ha. 

Hon menar istället att det leder till att stärka individer så att de kan vara tydliga med vad de 

står för och vilka de vill samarbeta med. Om personen är autentisk i sin kommunikation 

kommer denna automatiskt att attrahera rätt målgrupper och att personen i fråga också blir 

bättre på att välja eller välja bort. Werner Runebjörk förklarar vidare att idrottarna själva 

bygger upp sitt personliga varumärke. Eftersom människor inte är produkter så blir det aldrig 
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aktuellt att hon skulle ta några beslut för sina kunder, de tar alla beslut själva. Men självklart 

får de råd av henne.         

 

4.2.3 relationen mellan personlig identitet och personligt varumärke 

 

Werner Runebjörk hjälper ständigt till med att lyfta fram kärnvärden hos personer. Att lyfta 

fram dessa kärnvärden är enligt henne en process som börjar med att individen själv förstår 

vilka dennes kärnvärden är för att sedan utveckla vägar att tydliggöra dem för andra i attribut, 

ord och handling. Här handlar det framförallt om coachning och återkoppling. Werner 

Runebjörk menar att då idrottaren hittar sina kärnvärden och lyckas förmedla dem genom 

idrotten så uppkommer en naturlig balans mellan den personliga identiteten och det personliga 

varumärket. 

Avslutningsvis framhäver Werner Runebjörk hur viktigt det är att vara sann mot sig själv, att 

aldrig kompromissa med sina kärnvärden och ständigt reflektera över sina handlingar så att 

det aldrig görs eller sägs något personen i fråga inte står för. Samt att individer visar respekt 

när de representerar andra varumärken och kommunicerar på ett sätt som stämmer med de 

värden som ligger till grund för dem. Av ovanstående anledningar anser hon det viktigt att 

idrottaren väljer de sponsorer och samarbetspartners vars värderingar är kompatibla med 

idrottarens egna - och inte försöker omvandla sig för att passa med intressenter vars 

värderingar inte stämmer. 

 

4.3 Intervjuobjekt 3.  Marjan Svab 

 

Marjan Svab är en av Helsingborgs Dagsblads främsta sportjournalister och krönikörer. 2009 

blev Svab utsedd till årets krönikör på Helsingborgs Dagblads sportredaktion.  

 

4.3.1 Personligt idrottsvarumärke 

 

Svab anser att innebörden av ett personligt varumärke är att utifrån sin position skapa en bild 

av sig själv där personen har möjlighet att styra sin idrottskarriär och kanske till och med 

påverka i olika sammanhang. Svab anser att idrottsindividen betraktas som en person av 

media och inte som ett varumärke. Att det är personen i fråga och hans/ hennes prestation som 

står i fokus. Det är Zlatans fotbollskunskaper och Usain Bolts fantastiska löpförmåga som 

beskrivs i första hand.  
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4.3.2 att bygga upp samt bibehålla ett personligt idrottsvarumärke 

 

Svab menar att idrottares medvetenhet om sitt personliga varumärke är begränsat. Hans 

uppfattning är att de flesta idrottare endast vill syssla med sporten, att det är agenter och 

rådgivare som får sköta de andra bitarna. Svab anser att en idrottare på bästa sätt kan vårda 

sitt personliga varumärke genom att fokusera på prestationen. Att resultatet på vad idrottarna 

presterar spelar in samt att det är lättare att vårda varumärket om idrottarna undviker 

skandaler såsom otrohet, anknytning till porrstjärnor och droger. Svab hade även personligen, 

utan att vara någon varumärkesexpert, gärna sett att fler idrottare utifrån sin offentliga 

plattform någon gång då och då tog ställning eller engagerade sig i allmänna samhällsfrågor 

och debatter. Samhällsfrågor och debatter som exempelvis handlar om anorexiproblem, 

jämställdhetsfrågor, homosexualitetsdebatter, orättvisor med mera. Svab är övertygad om att 

folk till exempel hade lyssnat på Carolina Klüft i samma utsträckning som de lyssnar till en 

politiker och tar även upp Patrik Sjöbergs självbiografi som ett exempel på en situation där en 

idrottare (före detta idrottare) gör sin röst hörd som har bidragit till att en viktig fråga har lyfts 

fram på ett helt annat sätt än om en politiker hade uttalat sig. 

Svab anser det svårt att svara på vilken påverkan media har på det personliga varumärket. 

Dock menar han att medierapporter har en viss påverkan, men han kan inte förklara i vilken 

utsträckning det påverkar. Det är olika från fall till fall. Det finns självklara fall där Tiger 

Woods beskrivna snedsteg inneburit förluster rent ekonomiskt och varumärkesmässigt. Sedan 

finns det fall där två personer varit med vid samma skandal men endast den ena fått sin karriär 

förstörd då den andre ses som folkkär. Frank Andersson är ett exempel på en slarver, men då 

han blir folklig när han är med i Let´s Dance slapp han undan. Med detta sagt vill Svab 

framhäva att medias påverkan på det personliga varumärket är olika beroende på situation och 

person. 

 

4.3.3 relationen mellan personlig identitet och personligt varumärke 

 

Svab har uppfattningen av att det är svårt för idrottare att hitta balans mellan ens personliga 

identitet och det personliga varumärkets identitet. För det första hävdar han att det finns 

agenter och rådgivare som tycker olika kring hur idrottare borde vara och bete sig i diverse 

sammanhang. För det andra kan det även vara svårt att få ihop alla bitarna. Svab anser att det 

blir lätt att låta sig själv formas av externa förväntningar och krav. Svab menar att det finns 

flera saker som utmärker de idrottare som deras läsare föredrar att läsa framför andra 

idrottare. Att det i en lokaltidning fortfarande är så att läsarna vill läsa om det som händer på 

arenan. Men att vi försöker ”uppfostra” dem. Detta genom att då och då smyga in reportage 

och personintervjuer som handlar om annat än själva idrotten. 

 

Sammanfattningsvis vill Svab påpeka att Annika Sörenstam är ett bra exempel på en 

idrottsstjärna som har ett starkt personligt varumärke och att hon medvetet arbetar med att 
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värna om detta. De personliga kvaliteter som utmärker henne och som gör att många uppfattar 

att hon har ett starkt personligt varumärke är att hon troligtvis har väldigt stor strategisk 

medvetenhet om vilket mervärde golfkarriären kan ge henne efter att hon slagit sitt sista 

tävlingsslag.  

 

4.4 Intervjuobjekt 4. Malin Ewerlöf 

 

Malin Ewerlöf är en svensk friidrottare som tävlat för Sverige i löpning. Hennes främsta merit 

är ett EM-silver på 800 meter 1998. Hon innehar fortfarande de svenska rekorden i 800 meter 

och 1500 meter. Efter sin karriär i landslaget har hon fortsatt med sin löpning och föreläser i 

ämnet. 

 

4.4.1 Personligt idrottsvarumärke 

 

Ewerlöf anser att ett starkt personligt idrottsvarumärke skapas genom starka 

idrottsprestationer men är beroende av idrottsutövarens personlighet. Enligt henne är 

skillnaden mellan ett personligt varumärke och en produkts varumärke inte särskilt stora, 

förutom vem som bär varumärket. Ewerlöf anser att ett personligt varumärke är helt kopplat 

till en person och vad den gör och vad den står för. En produkts varumärke är kopplat till 

produktens kvalitet och vad den står för.  

 

4.4.2 Att bygga upp samt bibehålla ett personligt idrottsvarumärke 

 

Ewerlöfs personliga varumärke är uppbyggt sedan flera år tillbaka utifrån hennes idrottsliga 

meriter som löpare. Hon har sedan arbetat vidare inom löpningen och enbart synts i 

mediesammanhang som hon kan stå för. Ewerlöf tror att det har en stor inverkan på att hon 

har hållit kvar och stärkt sitt personliga varumärke. Genom Ewerlöf karriär har hon blivit väl 

bemött av både media och sponsorer men då de vill ha ut mesta möjliga för deras eget syfte 

har det hänt att hon känt sig mer som ett varumärke än en person.  

        

4.4.3 relationen mellan personlig identitet och personligt varumärke 

 

Ewerlöf som person och Ewerlöf som varumärke har henne själv gått hand i hand under 

hennes karriär. Hon känner att hon alltid varit relativt öppen som person och det har speglats i 

hennes personliga varumärke. Det gör att Ewerlöf alltid känt att omvärlden har uppfattat 

henne som hon vill bli uppfattad, hennes identitet har stämt väl överens med hennes image. 

Hon har heller aldrig behövt anpassa sitt beteende så det ska stämma överens med hennes 

personliga varumärke. För Ewerlöf är det viktigt att kunna stå för det hon gör, därför har hon 
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aldrig ställt upp på saker bara för det till exempel är bra betalt. Det gör att hennes personliga 

varumärke är samma som Ewerlöf som person. Då Ewerlöfs stora passion i livet är löpning 

har det inte varit något problem att få karriären och det personliga varumärket att stämma 

överens med hennes personlighet och privata liv. Hennes varumärke är just löpning och det är 

även hennes livsstil.  

Ewerlöf har aldrig haft någon hjälp med hur hon ska bete sig i sociala sammanhang utan hon 

har lärt sig med åren hur hon ska göra för att inte förstöra sitt personliga varumärke. Ewerlöf 

har synts i media sedan 16-årsåldern och fått lära sig av sina misstag. I början av karriären var 

Ewerlöf blyg men har genom årens gång blivit öppnare och är idag inte alls blyg i offentliga 

sammanhang. Tiden har varit en nödvändig resa för henne för att kunna klara av kontakten 

med media och sponsorer. Även om Ewerlöf har varit blyg har hon alltid haft en god 

självkänsla och stått för den hon är. Hon är alltid sig själv vilket gör att hon inte visat upp 

någon annan personlighet bara för att tillfredsställa andra.   

 

4.5 Intervjuobjekt 5. Robert Kronberg 

 

Robert Kronberg är född 1976 och är en svensk häcklöpare som har tillhört världseliten i över 

ett decennium. Kronberg har därför mycket kunskap och erfarenhet i bagaget och har 

dessutom en strålande och unik personlighet. 

 

4.5.1 Personligt idrottsvarumärke 

 

Kronberg beskriver ett personligt idrottsvarumärke som en handling där en person med ett 

specifikt syfte och med en medvetenhet gör reklam för sin egen person och sin roll som 

idrottsman eller idrottskvinna. Skillnaden mellan en produkts varumärke och ett personligt 

varumärke anser Kronberg ligger i att det finns fria tyglar att styra det personliga varumärket i 

den riktning som önskas i en större utsträckning än vad det finns med en produkts varumärke.  

 

4.5.2 Att bygga upp samt bibehålla ett personligt idrottsvarumärke 

 

Ett personligt varumärke kan enligt Kronberg endast vara framgångsrikt då personen i fråga är 

sig själv i alla lägen. Kronberg anser att han av media blir bemött som precis som den han är. 

Kravet som ställs från sponsorer och media bidrar dock till att deras förväntningar finns i 

åtanke hela tiden och givetvis färgar vissa handlingar men han skulle dock aldrig avvika från 

den person han är för att blidka en sponsor etc. Kronberg anser att han kan nyansera sig efter 

krav från media och sponsorer men inte förändra sig. Kronberg anser vidare att idrottare med 

en självinsikt kan styra sina val och den approach som bör ges mot konsumenten, fansen. Att 

visa sig från en bra sida, ge mycket av sig själv, våga bjuda på sig själv och att lyssna till sitt 
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hjärta, alla är nyckelvariabler till ett framgångsrikt idrottsvarumärke. Kronberg anser också att 

han vårdar sitt personliga varumärke genom att välja när och vad han uttalar sig om samt 

gentemot vem han talar med eller för. Problematiken med att leva med sitt personliga 

varumärke tror Kronberg ligger i att människor tror att de känner den privata personen då de 

på grund av offentligheten är bekanta med ett personligt varumärke och att de därför tycker att 

de kan klampa in ett privatliv. Kronberg anser att han alltid har varit tillmötesgående och 

ödmjuk gentemot sina fans och att han därför har blivit accepterad och sedd som en ”reko 

kille” och kan styra mycket genom den energi som han förmedlar till sin omgivning 

 

4.5.3 relationen mellan personlig identitet och personligt varumärke 

 

Kronberg beskriver sitt eget personliga varumärke som att han är sig själv och inte håller inne 

på sina åsikter oavsett konsekvenserna. På så sätt är han äkta mot sig själv såväl som mot 

andra. Kronberg anser vidare att hans personliga identitet och varumärkesidentitet till största 

del går hand i hand med varandra men att han i vissa lägen kan överdriva uttalanden och 

handlingar i syfte att förstärka sin varumärkesimage för att få en större särprägel. Kronberg 

menar också att det inte finns någon större svårighet i att anpassa sin egen personliga identitet 

till sin varumärkesidentitet. Han påstår att han i sin roll i offentlighetens ljus visar respekt för 

andra människor genom att se situationer utifrån deras synvinkel. Han anstränger sig i 

situationer för att prata och lyssna och delar gärna ut autografer till så många han hinner med 

och liknande. Kronberg menar att han genom att visa sig från en glad och positiv sida och 

kanske till och med visa ett personligt intresse tillbaka till sina fans, då det finns möjlighet, 

och utrycka sin tacksamhet, vinner på detta i längden.  

Vidare anser Kronberg att han anpassar sitt beteende för att det ska gå i linje med hans 

personliga varumärke i viss mån. Han menar att han strategiskt väljer var och hur han vill 

uttala sig och i vilka situationer han vill synas i. Kronberg menar att det i grund och botten 

handlar om att vara sig själv och känna sig själv. Denna självkännedom bidrar till exempel till 

förmågan att avgöra när det passar sig att vara offensiv kontra defensiv i olika sammanhang. 

På så sätt anpassas beteendet efter hur det personliga varumärket är eller vad det 

representerar.  

 

4.6 Intervjuobjekt 6. Johan Wissman 

 

Johan Wissman är född 1982, han är Sveriges främste kortdistanslöpare och har varit 

etablerad i världseliten i ungefär fem år. Wissman är en väldigt seriös person som tar sitt 

idrottande på allra största allvar och han är därför väl insatt i den bransch han är verksam 

inom. 
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4.6.1 Personligt idrottsvarumärke 

 

Wissman anser att ett personligt idrottsvarumärke är något som uppstår när en idrottare blir 

känd och får ett ekonomiskt värde i sitt namn och sin personlighet. Wissman beskriver sitt 

eget personliga varumärke som ”en ödmjuk och sund idrottsman”. Wissman anser vidare att 

skillnaden mellan en produkts varumärke och ett personligt varumärke ligger i att en produkts 

varumärke står sig starkare i motgångar medan ett personligt varumärke är känsligare för att 

raseras om det händer något negativt för personen i fråga. Däremot tror Wissman att ett 

personligt varumärke kan bli mycket starkare, mer omtyckt och älskat av allmänheten. 

  

4.6.2 Att bygga upp samt bibehålla ett personligt idrottsvarumärke 

 

Enligt Wissman har han lärt sig att bli mer trygg med den han är och att kunna stå för det i 

olika sammanhang men att han självklart anpassar sitt beteende till olika sammanhang men då 

utan att ändra på sin personlighet. Wissman säger att han tänker på att vårda sitt personliga 

varumärke i den bemärkelsen att han försöker skapa en bra bild av sig själv utåt i media och 

han påstår att det gynnar att vara utåtriktad, glad och positiv i alla lägen. Enligt Wissman har 

det sedan han var ung varit en utbildning i media eftersom friidrott är en kommersiell och 

mediebevakad idrott och han har därför i efterhand fått lära sig hur han ska bete sig för att 

hålla en positiv bild utåt. Wissman berättar vidare att han tidigare fått lära sig från olika 

personer men att han nuförtiden har en sportagent som hjälper honom att på bästa sätt 

förmedla en bra bild av sig själv i media och gentemot sponsorer. Wissman säger att han 

tidigare har kommenterat saker i media som har vridits till hans nackdel men att han hela 

tiden har lärt sig av dessa misstag.  

 

4.6.3 relationen mellan personlig identitet och personligt varumärke 

 

Wissman anser att det troligtvis finns en viss skillnad mellan hans personliga identitet och 

hans varumärkesidentitet. Anledningen är att han som offentlig person i sin roll som idrottare 

är mån om att vårda sin personliga integritet.  

Enligt Wissman försöker han alltid ge en ärlig bild av sig själv men väljer ändå aktivt att hålla 

vissa delar av sitt privatliv och sin personlighet för sig själv. Wissman anser att han alltid 

försöker vara så ärlig och personlig som möjligt som idrottsman och att han därför tror att 

hans identitet och image stämmer bra överrens. Han anser även att det inte är särskilt svårt att 

anpassa sin personliga identitet till sin varumärkesidentitet. Wissman säger dock att han tror 

att vissa kan få en annorlunda bild av honom genom att bara se honom i media. Wissman 

anser att de krav som han har känt från sponsorer och media har lärt honom att det kan vara 

gynnsamt att vara på ett speciellt sätt i vissa specifika situationer. Av sponsorer och media 

känner han annars att han oftast blir behandlad som den person han är i kombination med det 
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han har presterat som idrottsman, men att det händer att människor ser honom som endast en 

produkt av hans framgångar och inte som den person han är. Wissman säger också att han i 

vissa situationer med sponsorer känner att han måste vara på ett visst sätt för att passa in och 

att detta bidrar till att han i viss mån anpassar sitt beteende för att få det att vara i linje med sitt 

personliga varumärke.  

Wissman anser att han till omvärlden gärna förmedlar positivitet, ödmjukhet, glädje och 

självförtroende. Han vill gärna undvika negativ energi vilket kan vara svårt när han som 

idrottare går igenom en tuff period, vilket han betonar att de flesta idrottare tyvärr tvingas 

göra någon gång under sin karriär. Avundsjuka och bitterhet är andra egenskaper som han 

ogillar och skulle föredra att inte förmedla ut till omvärlden. Enligt Wissman finns det en viss 

problematik med att leva med sitt personliga varumärke. Wissman anser att det kan vara tufft 

att förväntas vara på ett visst sätt alltid bara för att det är förknippat med ens personliga 

varumärke, om idrottaren till exempel har en dålig dag. Alla människor uppvisar olika sidor 

av sig själv olika dagar och Wissman anser att det kan vara tufft att alltid ha vissa 

förväntningar på sig. Ju starkare personligt varumärke du har desto mer igenkänd blir du 

antagligen också av allmänheten, vilket absolut kan ha sina negativa sidor anser Wissman 

. 

4.7 Intervjuobjekt 7. Jessica Samuelsson 

 

Jessica Samuelsson är född 1985 och är Carolina Klüfts arvtagerska inom mångkampen och 

är nu därför den främsta mångkamperskan i Sverige. Samuelsson har erfarenhet från ett fåtal 

stora mästerskap och befinner sig därför i uppstarten av sin internationella karriär och 

utvecklingsfasen för ett etablerat personligt varumärke.   

 

4.7.1 Personligt idrottsvarumärke 

 

Samuelsson beskriver ett personligt idrottsvarumärke som den image en idrottare bygger upp 

kring sig själv och sitt namn genom sin prestation på idrottsbanan och genom hur idrottaren 

framställs i media, idrottarens personlighet. Samuelsson anser att även genom val av 

sponsorer kan idrottaren visa vem han eller hon är och påverka sitt varumärke, negativt eller 

positivt. Enligt Samuelsson har hon själv ännu inte byggt upp något starkt etablerat personligt 

varumärke och att det med hennes förutsättningar i form av grenval, mångkamp, är svårt att 

bygga upp ett starkt personligt varumärke då deras tävlingar och rena idrottsliga prestationer 

inte får särskilt mycket utrymme i media.  

Samuelsson anser att hon av media och sponsorer blir bemött mer som en idrottare som ska 

prestera, alltså mer som ett varumärke, än som en person. Samuelsson har fått känslan av att 

de flesta inte är intresserade av personen utan av idrottaren och det är många som inte alls är 

intresserade av att prata om den privata delen av livet. Samuelsson försöker alltid vara sig 

själv och visa sig från sin bästa sida även om det är svårt i vissa lägen då det är skador 

inblandade eller att en allmänt dålig dag dyker upp. Samuelsson menar även att den offentliga 
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position som en idrottare befinner sig i kräver ett visst skådespel i vissa sammanhang och 

situationer. Samuelsson anser att det inte går att vara otrevlig och tro att det inte kommer 

komma ikapp, för det gör det. Att ha en dålig dag går med andra ord inte att visa utåt.  

Samuelsson menar också att det förutom en stor idrottslig prestation har stor betydelse hur en 

idrottares personlighet är utformad och att det kan gynna att vara säregen och sticka ut från 

mängden. Samuelsson anser att skillnaden mellan en produkts varumärke och ett personligt 

varumärke främst är att ett personligt varumärke är ovanligt att registrera och kan därmed inte 

skyddas i samma utsträckning som en produkts varumärke som nästan alltid registreras eller 

inarbetas. Andra skillnader enligt Samuelsson kan vara att ett personligt varumärke utvecklas 

och stärks av personen i fråga själv, medan en produkts varumärke stärks genom att det 

bedrivs försäljning och marknadsföring av en produkt.  

 

4.7.2 Att bygga upp samt bibehålla ett personligt idrottsvarumärke 

 

För att vårda sitt personliga varumärke väljer Samuelsson att främst vara noggrann i valet av 

samarbetspartners och väljer att samarbeta med sponsorer vars varumärke och affärsidé hon 

kan stå för. Samuelsson säger att hon genom SOK, Sveriges Olympiska Kommitté, och 

Elitidrottsskolan lär sig att hantera media genom så kallad medieträning. Där får idrottare 

fundera på hur de vill bli sedda av andra och hur de ska göra för att nå dit. Samuelsson säger 

att de egenskaper hon gärna vill förmedla till omvärlden är positivitet och målmedvetenhet 

och att hon gärna förmedlar ut budskapet att ingenting är omöjligt. Samuelsson anser att 

problematiken kring att leva med sitt personliga varumärke bland annat ligger i att det kan bli 

stressigt att hela tiden känna press på behovet att stärka sitt personliga varumärke. Enligt 

Samuelsson görs det genom goda prestationer och genom att synas i positiva sammanhang i 

media.  

 

4.7.3 Relationen mellan personlig identitet och personligt varumärke 

 

Samuelsson anser att den personliga identiteten och varumärkesidentiteten hos idrottare ofta 

går hand i hand eftersom idrotten för det mesta är deras främsta yrke och det är något som 

personen i fråga brinner för. Enligt Samuelsson sitter egenskaperna som personen i fråga 

besitter har bidragit till framgången. Samuelson menar att så länge idrottaren är sig själv i 

idrottssammanhang och inte spelar ett spel för att få uppmärksamhet, borde 

varumärkesidentiteten och den personliga identiteten gå hand i hand med varandra. Det kan 

dock vara svårt att få fram en rättvis bild av den personliga identiteten genom media. 

Samuelsson säger att hon själv i tävlingssammanhang är annorlunda än vanligt och det tror 

hon att fler idrottare är. Då befinner idrottaren sig enligt henne i en djupt fokuserad situation 

och kan möjligtvis uppträda på ett olämpligt sätt och uppfattas otrevlig även om det inte 

överrensstämmer med den egentliga identiteten. 
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5. Analys av empirisk data 

 

I detta kapitel kommer vi analysera den empiriska datan med hjälp av den teoretiska 

referensramen. Det här kommer sedan leda till våra diskussioner som mynnar ut i våra 

slutsatser. 

 

5.1 Personligt idrottsvarumärke 

 

I. Werner Runebjörk anser att utgångspunkten för ett personligt varumärke ligger hos 

personen själv och hur denne vill uppfattas och att grunden med andra ord inte ligger i hur 

omvärlden uppfattar ens personliga varumärke. Enligt Rampersad (2008) går det att styra 

samt påverka omvärldens uppfattningar genom att använda sig av ”Authentic Personal 

Branding Model”. Bence (2008) anser däremot att det inte finns någon mening med att styra 

sitt personliga varumärke eftersom omgivningen bestämmer den största delen. Groskop 

(2008) anser att omgivningen har så pass stark inverkan att det är svårt att ändra deras 

uppfattning om de har bestämt sig för något. M. Svab håller med om det här, om en känd 

person är folklig är det inte säkert att en skandal snabbt kan ändra deras uppfattning.  

Bence (2008) hävdar att omgivningen bestämmer sina egna uppfattningar kring andras 

personliga varumärken och hur dessa framställs. Groskops (2008) åsikter kring det här är ett 

mellanting då hon hävdar att idrottaren själv måste vara medveten om betydelsen av sitt 

personliga varumärke så det kan förmedlas till omgivningen för annars gör omgivningen det 

åt idrottaren. D. Wessfeldt har liknande åsikter som Groskop (2008). Han anser att idrottaren 

både måste anpassa sig efter efterfrågan samtidigt som han eller hon bör vara sig själv.  Enligt 

D. Wessfeldt är det viktigt att fokusera på de styrkor idrottaren besitter som publiken 

efterfrågar. R. Kronberg menar att ett bättre tillvägagångssätt är att nyansera sig och att han 

alltid har omvärldens åsikter i åtanke och att dessa påverkar vissa handlingar men att han dock 

aldrig skulle ändra sig som person för deras skull.  

Rampersad (2008) menar att innebörden av ett framgångsrikt personligt varumärke är att 

idrottaren på ett resultatrikt och kontrollerande sätt har förmågan att influera andras 

uppfattning om idrottaren. M. Svab tycker att omvärlden har stor påverkan på idrottarens 

personliga varumärke. Han menar att det beror på vilken idrottare det handlar om och att det 

är olika från fall till fall men håller med Groskop (2008) då omvärlden snabbt tar chansen att 

skapa sin egen uppfattning.  

Enligt Linne (2010) visar identiteten omvärlden vad det personliga varumärket står för och att 

det även är viktigt att tänka på hur andra uppfattar en och använda det till sin fördel. Linne 

(2010) menar att det alltid är positivt om identiteten stämmer överens med imagen. Därmed är 

det viktigt att tänka på sitt beteende och vad som kommuniceras ut (Linne, 2010). R. 

Kronberg är noga med att göra just det här, anpassa sitt beteende i alla olika sorters 

sammanhang då hans personliga varumärke ständigt följer med honom. Likaså är det för R. 

Kronberg. Han beter sig olika beroende på vilka situationer han syns och uttalar sig i för att 
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kunna forma sitt personliga varumärke efter sina preferenser. Även J. Wissman anser att de 

krav som han har känt från sponsorer och media har lärt honom att det kan vara gynnsamt att 

vara på ett speciellt sätt i vissa specifika situationer. J. Wissman säger också att han i vissa 

situationer med sponsorer känner att han måste vara på ett visst sätt för att passa in och att det 

här bidrar till att han i viss mån anpassar sitt beteende för att få det att gå i linje med sitt 

personliga varumärke. I enlighet med detta anser Montoya och Vandehey (2009) att ens 

personliga varumärke är relationen till ens publik och att det är viktigt att fylla publikens 

behov för att lyckas. J. Wissman menar dock även att han har lärt sig att bli mer trygg med 

den han är och att kunna stå för det i olika sammanhang. När han anpassar sitt beteende i olika 

sammanhang tänker han på att göra detta utan att ändra på sin personlighet. 

Både I. Werner Runebjörks och M. Ewerlöfs finner likheter mellan en produkts varumärke 

och ett personligt varumärke när det kommer till definitionen av begreppet varumärke. I. 

Werner Runebjörk anser att definitionen av begreppet varumärke är detsamma för både 

produkter och personer. J. Samuelsson anser att en skillnad mellan att personligt varumärke 

och en produkts varumärke kan vara att ett personligt varumärke utvecklas och stärks av 

personen i fråga själv, medan en produkts varumärke stärks genom att det ständigt bedrivs 

försäljning och marknadsföring av en produkt. Melin (1999) menar att den interna 

varumärkesuppbyggnaden baseras på sex nyckelbegrepp som symboliserar olika kritiska steg 

i processen och dessa nyckelbegrepp är produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, 

positionering. Enligt Melin (1999) är marknadskommunikation ett av de nyckelbegrepp som 

tillsammans konstruerar en så kallad strategisk varumärkesplattform som ligger till grund för 

att bygga upp ett starkt varumärke (Melin, 1999).  

Enligt Melin (1999) är marknadskommunikation en förutsättning för att nå ut med ett 

varumärke till konsumenterna. Rampersad (2008) skriver att det är viktigt att marknadsföra 

sitt varumärke konsekvent och ofta, samt att leva enligt sitt varumärkes principer. 

(Rampersad, 2008) Enligt Vitberg (2010) skapas ett personligt varumärke genom att sända ut 

information om sig själv till omvärlden. Melin (1999) menar att ett varumärke kan ses som 

identitetsbärare ur märkesinnehavarens perspektiv samt som imageskapare ur konsumentens 

perspektiv. Aaker (1996) anser varumärkesidentiteten representerar en viss betydelse för 

varumärket, precis som vid identiteten hos en person. 

 

5.2 Att bygga upp samt bibehålla ett personligt idrottsvarumärke 

 

Enligt I. Werner Runebjörk bör en person inte anpassa sig efter omvärldens efterfrågan utan 

istället låta sin personlighet komma fram och att uppbyggandet därmed inte handlar om att ta 

fram en personlighet utefter vad publiken vill ha. M. Ewerlöfs uppfattning är att hon aldrig 

har behövt anpassa varken sitt beteende eller sitt personliga varumärke då hon alltid känt att 

hennes beteende passar med vad hennes publik efterfrågar. Inte heller R. Kronberg ser det 

som en svårighet då även han är samma person privat som kommersiellt. M. Svab håller med 

om att idrottaren ska sträva efter att vara sig själv men anser att det finns en stor risk att 

idrottaren påverkas och formas av externa faktorer. Enligt I. Werner Runebjörk sker 
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matchningen automatiskt mellan idrottare och sponsorer samt omvärlden, om personen är sig 

själv då det gör att rätt målgrupp attraheras. I. Werner Runebjörk menar att det är det mest 

optimala vid uppbyggandet och bibehållandet av ett starkt personligt varumärke. Det här är 

något Bence (2008) inte håller med om då han anser att för en person att behålla ett starkt 

personligt varumärke måste denne fokusera på att uppfylla publikens behov och efterfrågan. 

Bence (2008) anser vidare att omvärldens uppfattning är ett bra mätinstrument för hur starkt 

ett personligt varumärke är. Anser inte omvärlden att det personliga varumärket är starkt nog 

är det enligt Bence (2008) viktigt att omgående göra förändringar för att lösa det. Även 

Montoya och Vandehey (2009) styrker Bences (2008) teori angående det här då de anser att 

ens personliga varumärke är relationen till målgruppen. Rampersad (2008) anser att 

idrottarens värderingar, styrkor och unikhet ska ligga som grund när ett personligt varumärke 

byggs upp. Med det som utgångspunkt anser även Rampersad (2008) att idrottaren 

automatiskt kommer locka den publik och de möjligheter som passar för just honom eller 

henne.  

I. Werner Runebjörk anser vidare att en idrottare bör ses som ett identifikationsobjekt, 

förebild och underhållare. Gad (2001) lyfter i sin modell ”Brand Mind Space” fram den 

sociala identiteten som handlar om personens sociala kompetens och hur den kommuniceras 

ut och att det då är viktigt att fungera som förebild och inspirera andra samt ha koll hur 

betraktaren ser på en.  

Bence (2008) och I. Werner Runebjörk är ense om att vad som sägs och görs har stor inverkan 

på det personliga varumärke och att misstag har den största negativa inverkan på det 

personliga varumärket. En persons beteende och åsikter har en stark påverkan på 

uppfattningen av det personliga varumärket och därför kan misstag i vardagen kosta mycket 

för personer i rampljuset (Bence, 2008). I enlighet med detta anser J. Wissman att det är lätt 

för ett personligt varumärke att raseras i en sådan motgång och att det därmed alltid är viktigt 

att vara konsekvent vid beteendet och förmedlingen av det personliga varumärket. Bences 

(2008) åsikter skiljer sig dock från I. Werner Runebjörks i den bemärkelsen att Bence (2008) 

anser att det finns ett knep för att lyckas och att knepet är att komma på vad omgivningen 

efterfrågar och därefter anpassa sitt beteende efter efterfrågan och få det att passa med 

styrkorna i det personliga varumärket. R. Kronberg hävdar att han genom sin karriär som 

elitidrottare ständigt har varit, och strävar efter att fortsätta vara, sig själv och att han på det 

sättet känner sig äkta både mot sig själv och mot omgivningen. R. Kronberg menar även att 

det ligger stor vikt i att känna sig själv och vara sig själv. Enligt Rampersad (2008) är det 

autentiska hos ett personligt varumärke det mest väsentliga och att om en person lyckas 

förmedla äkthet i det personliga varumärket, uppnår denne ett mer framgångsrikt liv.  

Enligt Vitberg (2010) är det viktigt att kontinuerligt underhålla sitt personliga varumärke och 

tänka på hur omvärlden ser på det. Publiken måste övertygas att det inte finns någon annan 

som är lika bra på det som personen i fråga gör (Vitberg, 2010). I enlighet med detta säger J. 

Wissman att han tänker på att vårda sitt personliga varumärke i den bemärkelsen att han 

försöker skapa en bra bild av sig själv utåt i media och att han tror att det gynnar att vara 

utåtriktad, glad och positiv i alla lägen.  
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Montoya (2002) hävdar att det viktigt sätta upp mål som bör tas fram vid uppbyggandet av ett 

personligt varumärke. Då underlättar det för idrottaren att fråga sig själv vad de önskvärda 

effekterna är av det personliga varumärket. Även Linne (2010) styrker Montoyas (2002) 

åsikter kring det här. Linne (2010) anser det viktigt att ta reda på vilka tankar idrottaren vill 

att publiken ska ha om denne. Linne (2010) lyfter fram ytterligare ett steg vid uppbyggandet 

av ett personligt varumärke, vilket är att komma fram till hur tillvägagångssättet ska vara för 

att vara med i påverkan av andras syn på en. 

I. Werner Runebjörk lyfter fram vikten av att komma fram till sina kärnvärden för att kunna 

förmedla dessa på ett effektivt och tydligt sätt. Även Montoya (2002) anser det viktigt att se 

till att ens kärnvärden stämmer överens med ens övriga liv. Det görs på bästa sätt genom att 

vara konsekvent (Montoya (2002) Enligt Montoya och Vandehey (2009) är det viktigt att 

förmedla klarhet i de signaler om kärnvärdet som sänds ut. Även här anser Montoya och 

Vandehey (2009) att det är viktigt att vara konsekvent för att reducera feltolkningar.  

I. Werner Runebjörk lyfter fram vad hon anser viktigast hos ett personligt varumärke, vilket 

är att ständigt vara sann mot sig själv och aldrig kompromissa med sina kärnvärden och att 

under tiden som det här utförs är det även viktigt att alltid ifrågasätta vad som sägs och görs 

för att på så sätt kunna stå för sina handlingar. I. Werner Runebjörk anser vidare att det är 

viktigt för idrottaren själv att vara med vid val av sponsorer och samarbetspartners för att 

kunna välja personer som har samma grundvärderingar och åsikter som en själv. Av samma 

åsikt är D. Wessfeldt då han vid sina val av samarbete anser det viktigt att ha samma 

värderingar som klienten. J. Samuelsson säger också att valet av sponsorer och andra 

samarbetspartners kan påverka det personliga varumärket, både positivt och negativt. J. 

Samuelsson menar även att den offentliga position som en idrottare befinner sig i kräver ett 

visst skådespel i vissa sammanhang och situationer. Montoya och Vandehey (2009) menar att 

ens personliga varumärke är relationen till ens publik och att det är viktigt att fylla publikens 

behov för att lyckas. J. Samuelsson menar i enlighet med detta att hon för att vårda sitt 

personliga varumärke väljer att vara noggrann vid val av samarbetspartners och väljer att 

samarbeta med sponsorer vars varumärke och affärsidé hon kan stå för. Enligt Rampersad 

(2008) innebär ett framgångsrikt personligt varumärke att på ett effektivt och kontrollerande 

sätt styra uppfattningar och ha förmågan att påverka hur andra uppfattar och tänker på dig.  

Vitberg (2010) menar att ett personligt varumärke skapas genom att idrottaren sänder ut 

information om sig själv till omvärlden. Bence (2008) håller med i den bemärkelsen att det är 

av vikt att ständigt utveckla sitt varumärke för att på så sätt kunna stå för sina handlingar. 

Bence (2008) anser det svårt att stå för något som inte kan upprätthållas. M. Ewerlöf anser det 

viktigt att kunna stå för sina handlingar och uttalanden. Enligt henne beror hennes stabila 

framgångar i det personliga varumärket på att hon alltid känt att det varit viktigt att agera på 

ett sätt som har gått i linje med hennes grundliga värderingar. Det är något M. Ewerlöf alltid 

har haft i åtanke vid sina ageranden. Rampersad (2008) hävdar att kärnvärdet i ett personligt 

varumärke ska komma fram ur sökningen efter identiteten. Vidare menar Rampersad (2008) 

att det personliga varumärket kontinuerligt ska spegla den sanna karaktären.  
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I. Werner Runebjörk anser att det viktigaste ligger i prestationen hos idrottaren. För att 

attrahera målgruppen krävs det att idrottaren presterar på topp och lägger sin idrottsgren i 

fokus. Även D. Wessfeldt anser att en hög prestation är väsentlig för att skapa och bibehålla 

ett starkt personligt varumärke. Enligt honom är det viktigt att idrottaren är starkt förknippad 

med positiv publicitet. M. Ewerlöf håller med och anser att ett starkt personligt varumärke 

grundas i höga prestationer inom sitt område men att personligheten spelar stor roll i 

sammanhanget. Vidare anser M. Ewerlöf att hennes starka personliga varumärke har 

framkommit på grund av hennes framgångsrika idrottsliga karriär. J. Samuelsson menar också 

att det förutom en stor idrottslig prestation har stor betydelse hur en idrottares personlighet är 

utformad och att det kan gynna att vara säregen och sticka ut från mängden. I enlighet med 

det här skriver Montoya och Vandehey (2009) att det är viktigt att sticka ut ur mängden och 

synas ordentligt för att bygga upp ett stark personligt varumärke. 

J. Wissman är av uppfattningen att han oftast blir behandlad som den person han är i 

kombination med det han presterat som idrottsman. Bence (2008) och Montoya och 

Vandehey (2009) håller med om det här då de anser att idrottaren måste visa att han eller hon 

kan prestera bra i sitt arbete samt vad omgivningen kan vänta sig av denne. Bence (2008) 

anser vidare att trovärdigheten av ett personligt varumärke stärks om idrottaren har höga 

kvalifikationer och uppfyller publikens förväntningar på hans eller hennes prestation. Det här 

överrensstämmer delvis med J. Wissmans beskrivning av ett personligt varumärke då han 

anser att ett personligt varumärke är ett resultat av det ekonomiska värde som uppstår på 

namn och personlighet när en idrottare blir framgångsrik. Även Groskop (2008) anser att 

idrottare ska bli kända för det som de är bäst på. Gad (2001) har samma synpunkter angående 

vikten i att en idrottare presterar i sin idrott. Den funktionella identiteten i ”Brand Mind 

Space” är relaterad till hur andra uppfattar dig och vad du har åstadkommit (Gad, 2001). För 

att lyckas med ett starkt personligt varumärke krävs det att idrottaren presterar på topp och på 

så sätt differentierar sig från konkurrenterna (Gad, 2001). Även M. Svab anser att idrottarens 

prestation är det mest väsentliga när det personliga varumärket ska förmedlas. Han anser att 

fokus ska ligga på prestationen även vid underhållandet av det personliga varumärket. J. 

Samuelsson hävdar att ett personligt idrottsvarumärke symboliserar den image som en 

idrottare bygger upp kring sig själv och sitt namn genom sin prestation på idrottsbanan och 

genom hur idrottaren framställs i media, idrottarens personlighet. Bence (2008) anser i 

enlighet med det här att ett starkt personligt varumärke måste vara både funktionellt och 

emotionellt. 

Enligt M. Svab är det lättare att behålla ett starkt personligt varumärke och fungera som bättre 

förebild om idrottaren undviker skandaler. Gad (2001) lyfter fram den sociala identiteten och 

hur viktigt det är att ha en stark sådan då det blir lättare för betraktaren att se idrottaren som 

en förebild. M. Ewerlöf tycker sig själv vara en förebild för samhället då hon ständigt varit 

öppen och haft viljan att hjälpa andra. M. Svab anser att idrottare borde engagera sig mer i 

sociala frågor, exempelvis samhällsfrågor och debatter. M. Svab har uppfattningen av att 

flertalet i samhället skulle bli berörda om en idrottare tog ställning i denna typ av frågor då 

många idrottare ses som förebilder av många människor.  
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R. Kronbergs tillvägagångssätt för att underhålla synen av honom som förebild är att han 

alltid ställer upp för sina fans genom att lyssna och prata med så många han hinner och genom 

att uttrycka sin tacksamhet gentemot fansen anser han sig vinna på det i längden. Gad (2001) 

menar att ansvar, både etiskt och moraliskt, måste tas om idrottare vill lyckas med sin 

personliga idealistiska identitet och det krävs att idrottaren är osjälvisk som person och har ett 

samhällstänk. Gad (2001) anser vidare att det även är viktigt att ta det här ansvaret för att 

fortsätta fungera som förebild för samhället.  

 

5.3 Relationen mellan personlig identitet och personligt varumärke 

 

Enligt Melin (1999) är begreppen identitet och image svåra att skilja åt. Identitet är så 

personen i fråga vill uppfattas, medan image är hur omvärlden ser på varumärket (Melin, 

1999). En positiv aspekt är om identitet och image går hand i hand (Linne, 2010). M. Ewerlöf 

känner att omvärlden uppfattar henne så som hon vill bli uppfattad, enligt henne är hennes 

identitet och image med andra ord väl sammankopplade. R. Kronberg anser även han att hans 

identitet och image stämmer väl överens och att han inte haft några svårigheter med det här. 

Dock kan han i vissa lägen anpassa sina uttalanden efter vad publiken efterfrågar för att sticka 

ut ur mängden.  

J. Samuelsson har uppfattningen av att det kan vara svårt att få fram en rättvis bild av den 

personliga identiteten genom media. Hon menar att många idrottare är annorlunda i en 

tävlingssituation eftersom idrottaren då befinner sig i en djupt fokuserad situation och kan 

möjligtvis uppträda och uppfattas otrevlig även om det inte överensstämmer med den 

egentliga identiteten. J. Samuelsson menar vidare att hon alltid försöker att vara sig själv och 

visa sig från sin bästa sida även om det är svårt i vissa lägen då det är skador inblandade eller 

att en ”allmänt dålig dag” dyker upp.  

Enligt J. Wissman finns det en viss problematik med att leva med sitt personliga varumärke.  

J. Wissman anser att det kan vara problematiskt att förväntas vara på ett visst sätt bara för att 

det är förknippat med ens personliga varumärke, om idrottaren till exempel har en dålig dag, 

alla människor uppvisar olika sidor av sig själv olika dagar och då kan det vara problematiskt 

att alltid ha vissa förväntningar på sig. J. Wissman menar att ju starkare ett personligt 

varumärke är desto mer igenkänt blir det antagligen också av allmänheten.  Enligt Melin 

(1999) är det viktigt att ständigt se över sitt varumärke och utveckla det och för att göra det på 

bästa sätt är det viktigt att kontinuerligt göra en identitetsanalys för att komma fram till om 

varumärket är tillräckligt lockande för publiken. Om ens nuvarande position inte är tillräckligt 

lockande anser Melin (1999) att idrottaren måste utforma en ny identitet att sträva efter. Den 

nya identiteten ska förmedlas på ett sätt som gör att identitet och image överensstämmer och 

uppnås (Melin, 1999). Även Rampersad (2008) har kommit till insikt med problemet i fråga 

och har därför introducerat en modell, ”Authentic Personal Branding Model”, som kan 

fungera som en lösning till det här.  I modellen finns fyra perspektiv, interna, externa, 

kunskap och lärande och budgetplanen, som ständigt ska vara i harmoni med varandra för att 

balans ska skapas mellan det personliga varumärket och den personliga identiteten 
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(Rampersad, (2008). Montoya (2002) menar att eftersom ett personligt varumärke finns med 

en person dygnet runt, är det viktigt att det stämmer överens med det övriga livet personen i 

fråga lever. Därför är det viktigt att vara konsekvent i sitt handlande (Montoya, 2002). J. 

Wissman anser att det såklart är svårt att leva upp till förväntningar från omvärlden jämt och 

ständigt och aldrig tillåta sig själv att ha en dålig dag. 

J. Wissman anser att det finns en viss skillnad mellan hans personliga identitet och hans 

varumärkesidentitet då han är mån om att vårda sin personliga integritet. Trots detta försöker 

J. Wissman vara så äkta som det bara går även om han väljer att hålla delar av sitt privatliv för 

sig själv. Werner Runebjörk (2008) anser att personen i fråga måste stå för vad den säger och 

att budskapet måste spegla individens personliga värderingar för att öka ett personligt 

varumärkes trovärdighet. Bence (2008) anser det svårt för en person att stå för något denne 

inte är samt upprätthålla det. Även D. Wessfeldt anser det bra om det finns en balans mellan 

det personliga varumärket och den personliga identiteten. Däremot ser M. Svab ett problem i 

att hitta just den balansen. Samuelsson menar att så länge idrottaren är sig själv i 

idrottssammanhang och inte spelar ett spel för att få uppmärksamhet, borde 

varumärkesidentiteten och den personliga identiteten gå hand i hand med varandra. Montoya 

och Vandehey (2009) anser att det personliga varumärket är vem individen är som person och 

vad denne gör. Det speglar personens personlighet, kunskaper, värderingar och vad som gör 

personen unik (Montoya & Vandehey, 2009). Vidare menar Rampersad (2008) att det 

personliga varumärket alltid ska återspegla den sanna karaktären genom att värderingar, 

styrkor och unikhet ligger till grund vid uppbyggnaden av ett varumärke. Enligt Werner 

Runebjörk (2008) är äktheten en förutsättning för att det personliga varumärket ska uppnå en 

hög trovärdighet. 
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6. Slutsatser 

 

Detta kapitel kommer innehålla de resultat vi framtagit med hjälp av det teoretiska och 

empiriska kapitlet. Vidare kommer vi presentera de kunskaper och lärdomar vi fått genom 

våra analyser av teori och empiri. Vårt syfte och vår problemformulering har vi haft som 

grundpelare för att dra våra slutsatser av denna uppsats. 

Vårt syfte med uppsatsen har varit att genom intervjuer och litteraturanalyser undersöka hur 

ett personligt varumärke byggs upp inom idrotten och hur det på bästa sätt underhålls. Vidare 

har vi ställt olika personliga idrottsvarumärkesperspektiv mot varandra, både i teorin och i 

praktiken. 

För att knyta an till syftet med vår uppsats vill vi inleda detta kapitel med att återigen 

presentera vår problemformulering. 

Hur byggs ett starkt personligt individuellt idrottsvarumärke upp och vilka variabler ska tas 

hänsyn till för att underhålla det på bästa sätt? 

 

6.1 Personligt idrottsvarumärke 

 

Aaker (1996) hävdar att ett varumärkes egenskaper ska vara unika och det är vad omvärlden 

kan förvänta sig av varumärket. I. Werner Runebjörk (personlig kommunikation, 14 april, 

2011) anser att påståendet kan appliceras på såväl produkter som personer. Vi håller med i det 

här avseendet då vi anser det viktigt att särskilja sig för att sticka ut och synas ur den stora 

mängd professionella individuella idrottare som existerar i dagens samhälle. Vi har 

uppfattningen att konsumenterna idag ställs inför stort antal val i sin vardag och vi anser att 

det är eftertraktat för företag att kunna erbjuda konsumenten något utöver det vanliga. Att ha 

ett unikt varumärke på marknaden anser vi är det bästa konkurrensmedel företag kan använda 

sig av. Att det kan appliceras på både produkter och människor är något även vi anser då vi 

ser det viktigt att ens personliga varumärke är extraordinärt. Även i den bemärkelsen att ett 

långsiktigt samarbete kan uppnås då omvärldens förväntningar kan tillmötesgås. Då flertalet 

av våra intervjuobjekt är av samma uppfattning kan vi dra slutsatsen att det är något som 

kontinuerligt tillämpas i arbetet med personliga varumärken i praktiken. Dock kan vi inte säga 

att det är en självklarhet att det är så. Hade vi gjort om vår studie hade den, som vi nämnt 

tidigare, kanske inte sett likadan ut. Människor och åsikter är olika och förändras 

kontinuerligt, det vi kommit fram till är därför inte generaliserbart i något avseende.  M. 

Ewerlöf (personlig kommunikation, 5 maj, 2011) anser det finnas likheter i definitionen 

mellan en produkts varumärke och ett personligt varumärke. J. Samuelsson (personlig 

kommunikation, 8 maj, 2011) ser även hon likheter, hon framhäver dock en skillnad vilken är 

att det är fokus på försäljning och marknadsföring vid en produkts varumärke medan att det 

vid ett personligt varumärke ligger mer fokus på själva personen. Rampersad (2008) har en 

åsikt kring marknadsföringen av varumärke gällande kontinuiteten och ett konsekvent 

levnadssätt efter varumärkets principer. Vår uppfattning är att även det går att tillämpas på 
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både produkter och personer. Det är, som vi nämnt tidigare, viktigt enligt oss att personen 

bakom ett varumärke lever som den lär och är principfast för att omvärlden ska kunna känna 

trygghet och för att få dem vilja bli märkeslojala 

Ett starkt personligt varumärke förväntas vara starkt både funktionellt och emotionellt och för 

en idrottare innebär det att denne uppfyller förväntningarna både i sitt arbete och på det 

personliga planet för att tillfredsställa sin publik och sina sponsorer. (Bence, 2008) J. 

Wissman (personlig kommunikation, 7 maj, 2011) känner att han av sponsorer och media blir 

behandlad som den person han är i kombination med det han har presterat som idrottsman. 

Enligt M. Ewerlöf (personlig kommunikation, 5 maj, 2011) skapas ett idrottsvarumärke 

genom bra idrottsliga resultat men är även beroende av vilken personlighet personen har. Det 

krävs enligt Gad (2001) att sticka ut ur mängden och kommunicera ut den funktionella 

identiteten, i form av kunskap eller andra färdigheter, på ett övertygande sätt för att den ska 

mottas från andra. J. Samuelsson (personlig kommunikation, 8 maj, 2011) menar att ett 

personligt idrottsvarumärke symboliserar den image som en idrottare bygger upp kring sig 

själv och sitt namn genom sin prestation på idrottsbanan och genom hur idrottaren framställs i 

media, idrottarens personlighet. Vi anser i enlighet med insamlad teori och empiri att både 

den funktionella delen och den emotionella delen fyller en viktig funktion för styrkan av det 

personliga varumärket. Delarna måste vara integrerade med varandra och skapa en gemensam 

trovärdighet och på så sätt tror vi att det uppnås en balans som gör att det personliga 

varumärket styrks.  

 

6.2 Att bygga upp samt bibehålla ett personligt idrottsvarumärke 

 

Angående hur stor inverkan omvärlden borde ha på det personliga varumärket skiljer sig 

åsikterna åt bland våra intervjuobjekt och de teorier vi valt att använda oss av. I. Werner 

Runebjörks (personlig kommunikation, 14 april, 2011) uppfattning är att omvärldens åsikter 

inte bör ligga till grund för det personliga varumärket. Utgångspunkten bör istället vara hur 

personen i fråga vill uppfattas och sponsorer samt journalister är den viktigaste målgruppen 

för idrottaren. Vi håller inte med Werner Runebjörk till fullo i det avseendet, vi anser att 

fansen och omvärlden är viktig att tänka på då det faktiskt är de som har sista ordet i hur 

idrottaren uppfattas. Rampersad (2008) anser att det går att styra och ha inverkan på publikens 

åsikter. Enligt Bence (2008) finns det inte någon anledning att försöka påverka styrningen av 

det personliga varumärket då omgivningen ändå har en bestämd uppfattning. Groskops (2008) 

åsikter är ett mellanting då hon anser att märkesinnehavaren själv måste vara på det klara med 

betydelsen av sitt personliga varumärke för att det ska förmedlas på ett tydligt sätt. Vår 

ståndpunkt i frågan är lik D. Wessfeldt (personlig kommunikation, 2 maj, 2011) som anser det 

viktigt att inte påverkas men att lägga fokus på de styrkor som idrottaren innehar och som 

efterfrågas. Det utbud som finns måste alltid, enligt oss, möta en efterfrågan. Möts inte det här 

finns det inga framtidsutsikter då konsumenterna inte efterfrågar något av det varumärket.  

D. Wessfeldt (personlig kommunikation, 2 maj, 2011) anser att omvärlden påverkar det 

personliga varumärket i den bemärkelse att idrottaren bör anpassa sig efter vad som 
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efterfrågas, dock är det alltid viktigt att tänka på sig själv i första hand. R. Kronberg 

(personlig kommunikation, 16 maj, 2011) håller med när det kommer till att nyansera sig för 

att möta publikens krav men att aldrig forma sig eller ändra sig som person för deras skull. J. 

Wissman (personlig kommunikation, 7 maj, 2011) menar att han i vissa situationer med 

sponsorer i viss mån anpassar eller finslipar sitt beteende för att få det att vara i linje med sitt 

personliga varumärke men att han gör detta utan att ändra sin personlighet. En fråga vi 

fortfarande ställer oss är om det är viktigt att alltid vara sig själv även om ens personlighet 

inte är den mest optimala? Vi anser att ha förmågan att kunna nyansera sig är effektivt och 

lönsamt i längden för det personliga varumärket om idrottaren lyckas hålla det på en rimlig 

nivå utan att förändra sina kärnvärden. Vi anser även att gränsen mellan anpassning till 

omvärlden och att behålla sina grundliga värderingar är hårfin. Att lyckas med det här på ett 

framgångsrikt sätt är enligt oss en stor bedrift. Lyckas inte idrottarna förmedla sina 

ståndpunkter med hjälp av sina grundvärderingar är det svårt att framföra sina åsikter på ett 

övertygande sätt. 

Ens kärnvärden är något som I. Werner Runebjörk (personlig kommunikation, 14 april) anser 

inte bör kompromissas med. Idrottaren ska ständigt vara sann mot sig själv, dock är det viktigt 

att alltid ifrågasätta sig själv och sitt agerande för att sedan kunna stå för sina handlingar. D. 

Wessfeldt (personlig kommunikation, 2 maj, 2011) är av samma åsikt, då han anser att 

samarbetet mellan manager och klient bör grundas på samma värderingar. J. Samuelsson 

(personlig kommunikation, 8 maj, 2011) säger också att det här valet av sponsorer och 

samarbetspartners påverkar det personliga varumärket, därför bör de ha samma värderingar. J. 

Samuelsson (personlig kommunikation, 8 maj, 2011) är därmed noga vid sina val av 

samarbetspartners för att uppfattas på rätt sätt. För henne är det något hon ständigt måste 

tänka på. Det kan vara så att hon känner det svårt att leva upp till sitt personliga varumärke 

men det kan även vara så att hon helt enkelt är rädd för att bli uppfattad på fel sätt. Bence 

(2008) hävdar att idrottare ständigt ska utveckla sitt personliga varumärke vilket därmed leder 

till att de kan stå för sitt agerande. Vi anser att idrottare bör ha Vitbergs (2010) fyra aspekter i 

åtanke. Att till exempel identifiera målmarknaden är en självklarhet för oss då det är viktigt 

att veta vem idrottaren ska vända sig till. Idrottaren bör nischa sig och välja ett segment som 

passar deras identitet.  

Rampersad (2008) lyfter fram vikten i att idrottarens värderingar, styrkor och unikhet ska 

ligga till grund vid uppbyggandet av ett personligt varumärke. Följer begreppen med i 

utvecklingen kommer idrottaren automatiskt locka den publik och de möjligheter som passar 

för just honom eller henne. I. Werner Runebjörk (personlig kommunikation, 14 april, 2011) 

anser att det personliga varumärket i utvecklingen bör ses som identifikationsobjekt, förebild 

och underhållare. På så vis underhålls det personliga varumärket på ett ultimat sätt. Gads 

(2001) modell är effektiv att ha som utgångspunkt vid uppbyggandet av ett personligt 

varumärke. Vi anser att modellen är bra i de avseende att personens olika dimensioner av 

identiteter lyfts fram och blir belysta i utvecklingen. De funktionella, mentala, idealistiska och 

sociala dimensionerna bör alla lyftas fram och tas i beaktning då vi anser det lätt att glömma 

dimensioner och lägga fokus på enbart ett fåtal. Vi anser att det är viktigt att kombinera alla 

dimensionerna men att det bör läggas mer tyngd på den sociala dimensionen. Genom att 
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hantera den sociala identiteten på rätt sätt menar vi att förmågan att inte bara samarbeta med 

andra utan även att ha en stark social kompetens, därmed lyckas få idrottaren att kommunicera 

ut det personliga varumärket på ett övertygande sätt, fungera som förebild samt inspirera 

andra. M. Ewerlöf (personlig kommunikation, 5 maj, 2011) ser sig själv som en bra förebild 

då hon alltid är öppen och alltid strävar efter att hjälpa andra. Enligt M. Svab (personlig 

kommunikation, 26 april, 2011) underlättar det att fungera som en bra förebild om skandaler 

undviks. Ett bra sätt att agera förebild kan vara att engagera sig i sociala frågor. Exempelvis 

R. Kronberg (personlig kommunikation, 16 maj, 2011) ställer gärna upp för sina fans och vill 

ge dem något tillbaka för deras stöd. På så vis skapar han en relation till sina fans som vi 

anser vara viktig för ett starkt, omtyckt personligt varumärke. I det sociala sammanhanget 

spelar den idealistiska dimensionen in då idrottaren ska ta ett större ansvar och tänka på 

samhällets bästa (Gad, 2001). Även den idealistiska dimensionen anser vi har stor inverkan 

vid uppbyggandet och bibehållandet av ett starkt personligt varumärke då det även är viktigt 

att fungera som förebild för samhället.  

 

6.3 Relationen mellan personlig identitet och personligt varumärke 

 

M. Ewerlöfs (personlig kommunikation, 5 maj, 2011) uppfattning angående anpassning av sitt 

personliga varumärke är att hon aldrig sett det som ett problem då hon aldrig behövt rätta sig 

efter publikens efterfrågan vare sig gällande agerande eller sitt personliga varumärke. Vi anser 

att om hon aldrig behövt ha detta i tankarna trots omvärldens alla påfrestningar är hon en av få 

professionella idrottare. Vi är av åsikten att majoriteten av friidrottare behöver anpassa sitt 

beteende i någon grad för att omvärlden ska uppfatta friidrottaren så som denne vill bli 

uppfattad. Det kanske i vissa fall sker omedvetet men vi anser att det likväl händer. 

Anledningen till att M. Ewerlöf (personlig kommunikation, 5 maj, 2011) känt att hon aldrig 

behövt lägga energi på att anpassa sig är att hon anser att hennes personliga identitet och 

varumärkesidentitet stämmer överens med varandra, hennes liv är hennes löpning. För henne 

finns ingen särskiljning mellan dessa, dock är det svårt att veta om så är fallet. Även om 

Ewerlöfs liv är löpning och hon anser att hennes personliga identitet och hennes 

varumärkesidentitet stämmer överens behöver inte det betyda att omvärlden uppfattar det 

likadant.  R. Kronberg (personlig kommunikation, 16 maj, 2011) ser inte det heller som en 

svårighet då han alltid har varit samma person privat som kommersiellt. M. Svab (personlig 

kommunikation, 26 april, 2011) anser däremot att det finns en stor risk att formas och 

påverkas av yttre faktorer. Vi anser att det finns en skillnad mellan olika personliga 

varumärke beroende på området. Inom idrotten anser vi det lättare att matcha den personliga 

identiteten med det personliga varumärket för att idrottare ofta har idrotten som liv. Enligt oss 

är skillnaden att idrottare har fördelen att ha sin passion som yrke. Därmed blir det enklare att 

leva i sitt varumärke, deras personliga varumärke kommer naturligt och de förändringar de 

behöver göra är enligt oss smärre.  

Melins (2008) åsikter kring identitet och image är att dessa två begrepp är svåra att skilja åt, 

då identitet är hur personen vill uppfattas och image är omvärldens uppfattning. Enligt J. 
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Wissman (personlig kommunikation, 7 maj, 2011) finns det en problematik i att leva med sitt 

personliga varumärke och anser att det kan vara svårt att omvärlden förväntar att han ska vara 

på ett visst sätt bara för att förknippas med det personliga varumärket. Därmed anser han det 

finnas en viss problematik i att få ihop begreppen image och identitet. M. Svab (personlig 

kommunikation, 26 april, 2011) anser även han att det kan vara svårt för idrottare att hitta 

balansen mellan de båda begreppen. R. Kronberg (personlig kommunikation, 16 maj, 2011) 

anser sig däremot inte några svårigheter med att få identiteten och imagen att stämma överens, 

han tror dock att hans anpassning av sina uttalanden kan spela in. Det här stämmer överens 

med vår åsikt att idrottare mer eller mindre anpassar sig för att få sin image och identitet att 

passa ihop. Även M. Ewerlöf (personlig kommunikation, 5 maj, 2011) anser att omvärlden ser 

henne som hon vill bli uppfattad, hennes image och identitet går hand i hand. Dock är det 

enligt henne utan ansträngning, något vi inte är helt säkra på är fallet. De som inte lyckas med 

matchningen av identitet och image kan enligt oss dra nytta av Melins (1999) identitetsanalys 

som vi anser är bra att använda för att se om ens varumärke är starkt nog eller om det behövs 

göra förändringar. Vi skulle även rekommendera idrottare att använda sig av Rampersads 

(2008) modell, Authentic Personal Branding Model, i arbetet med att koppla samman identitet 

och image. Vi anser att den kan hjälpa idrottare att på ett utförligt och genomgående sätt 

komma underfund med sig själva och vilket tillvägagångssätt som bör användas för att uppnå 

ett starkt personligt varumärke. 

Vi menar att det är viktigt att ha omvärlden i åtanke vid arbetet med ett varumärke. Melin 

(2008) anser att ett varumärke bör ses som en identitetsbärare ut märkesinnehavarens 

synvinkel men även att det är viktigt att komma ihåg att omvärlden använder varumärket som 

en imageskapare. För oss är det en förutsättning att varumärkets identitet och image går hand i 

hand då vi anser att det är svårt för märkesinnehavaren att förmedla ut det den vill om 

omvärlden har en annan uppfattning vilket i sin tur leder till att ens visioner inte uppnås till 

fullo. Ytterligare anser vi att det inte är en optimal situation för en långsiktig framgång.  

För att knyta ihop säcken och besvara vår frågeställning mer koncist, anser vi att 

uppbyggnaden av ett starkt personligt idrottsvarumärke och dess underhållning kräver balans, 

insikt och beaktning i följande avseenden. Idrottaren måste hitta en balans i att motsvara 

omvärldens krav med att behålla sin äkthet och ha en approach som går i linje med den egna 

personliga identiteten. Detta förhållningssätt kräver en anpassning av handlingar och åsikter 

utan att påverka idrottarens personlighet i alltför stor utsträckning. Vi anser även att det krävs 

en insikt från idrottsutövaren gällande begreppen image och identitet. Vi kan inte vara säkra 

på att våra intervjupersoner är helt införstådda i skillnaden mellan de båda begreppen vilket 

minskar reliabiliteten i deras svar angående deras matchning av image och identitet. Vår 

undersökning är inte heller, som vi nämnde tidigare, generaliserbar då vi talat med människor 

om deras åsikter och upplevelser. Det är något som är individuellt och kan därför inte 

appliceras på alla människor. Vi har dessutom intervjuat sju personer vilket är en bråkdel av 

Sveriges befolkning och kan därför inte ses som en generell åsikt. Att vara medveten om hur 

uppfattningen av det personliga varumärket gestaltar sig i förhållande till vad som är önskat 

av idrottsutövaren kan vara nyckeln till att förbättra och styra det personliga varumärket i en 

önskad riktning. I samband med det här borde idrottsutövaren beakta olika dimensioner av sin 
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identitet. Stor fokus bör enligt oss läggas på den sociala dimensionen, genom att utveckla en 

social kompetens som kan underlätta en övertygande kommunikation av det personliga 

varumärket. Avslutningsvis anser vi även att en balans mellan den fysiska idrottsprestationen 

och de emotionella värden som representerar det personliga varumärket bör finnas eftersom 

de båda påverkar styrkan i ett personligt idrottsvarumärke. 
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7. Förslag till fortsatt forskning 

 

I vårt kapitel om förslag till fortsatt forskning tar vi upp ämnen vi känner skulle vara 

relevanta och intressanta att fördjupa sig i.  

Som vi lyfte fram i vår inledning anser vi vårt ämne som relativt outforskat därför ser vi en 

stor utvecklingspotential inom området. 

Det skulle vara intressant att jämföra den svenska friidrottsmarknaden med andra marknader 

så som andra idrottsgrenar eller länder. Genom att genomföra en undersökning kring det här 

skulle möjligtvis resultera i ökad reliabilitet av vår undersökning. Om det istället finns stora 

skillnader, vilka är då de? 

De flesta av våra intervjuobjekt lyfte fram en hög prestation som grundsten i ett starkt 

varumärke. Vi undrar vad som händer med det personliga varumärket då prestationen hos en 

idrottare sjunker? Vad måste idrottaren i fråga göra för att då bibehålla sitt starka personliga 

varumärke? 
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Bilagor 

 

Intervjuguider 

 

Intervjuguide – Daniel Wessfeldt 

 

1. Förklara vad ett personligt idrottsvarumärke är utifrån ditt perspektiv. 

 

2. Hur pass avgörande anser du att den idrottsliga prestationen vid uppbyggnaden av ett 

personligt varumärke? 

 

3. Ser du på idrottarna utifrån ett speciellt synsätt när du samarbetar med dem? 

 

4. Ger du direktioner kring hur de borde se på sig själva? I så fall hur? 

 

5. Är idrottarna själva med mycket i profileringen av sitt varumärke? 

 

6. Använder du dig av speciella strategier för att göra idrottarna mer intressanta för 

allmänheten? Vilka? 

 

7. Brukar idrottaren vara med i utvecklandet av varumärket och komma ge idéer kring i 

vilken riktning denne vill utvecklas? 

 

8. Vad är mest effektivt för att bygga upp samt bibehålla ett starkt personligt 

idrottsvarumärke? Att anpassa sig efter vad marknaden efterfrågar eller låta sig själv som 

individ ”lysa igenom”? 

 

9. Hur gör du för att kommunicera ut dina klienters personliga varumärkesidentitet, vilka 

mediekanaler använder du? 

 

10. Hur viktigt anser du att det är att den personliga identiteten och det personliga 

varumärket går hand i hand hos en idrottare? 

 

11. Nämn en svensk idrottsstjärna som du anser har ett starkt personligt varumärke. Vilka 

kvalitéer hos denna person anser du är utmärkande? 

 



ii 
 

Intervjuguide – Isabel Werner Runebjörk 

 

1. Vad tycker du utmärker ett personligt varumärke hos en idrottare? Hur skiljer sig detta 

från andra personliga varumärken? 

 

2. Anser du att det finns någon skillnad mellan ett personligt varumärke och ett 

produktvarumärke? Beskriv gärna dessa. 

 

3. Vilka skillnader finns i uppbyggnaden av de olika varumärkena? 

 

4. Anser du att teorier kring produktvarumärke är möjliga för en idrottare att applicera 

vid uppbyggnaden av sitt personliga varumärke? 

 

5. Vad är mest effektivt för att bygga upp samt bibehålla ett starkt personligt 

idrottsvarumärke? Att anpassa sig efter vad marknaden efterfrågar eller låta sig själv som 

individ ”lysa igenom”?  

 

6. Har du teorier kring hur allmänheten ser på en idrottare, som en idrottare eller mer 

som ett varumärke? 

7. Finns det speciella tillvägagångssätt eller egenskaper som du arbetar mer med hos 

idrottaren för att du ska kunna ge intressenter vad de vill ha? 

 

8. Involverar sig idrottarna vid uppbyggnaden av det personliga varumärket på något 

sätt, i så fall vilka? Eller tar du som konsult alla beslut? 

 

9. Försöker du lyfta fram idrottares kärnvärden, och i så fall vilka strategier har du för att 

göra detta? 

 

10. Skulle du på några rader vilja sammanfatta hur du anser att man bör gå tillväga för att 

vårda sitt personliga varumärke på bästa sätt? 

 

Intervjuguide – Marjan Svab 

 

1. Vad är personligt idrottsvarumärke utifrån ditt perspektiv? 

 

2. Hur anser du att idrottsindivien betraktas av media? Mest som en person eller som ett 

varumärke? 

 

3. Anser du att idrottare idag är medvetna om sitt personliga varumärke? På vilket sätt i 

så fall? 
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4. På vilket sätt anser du att en idrottare på bästa sätt kan vårda sitt personliga 

varumärke? 

 

5. Vilken påverkan har media på det personliga idrottsvarumärket? 

 

6. Hur anser du att man bygger upp ett starkt personligt idrottsvarumärke? Bör man 

anpassa  

det efter media, marknaden eller genom att låta sig själv som individ lysa igenom? 

 

7. Tror du att det är svårt för idrottare att hitta balans mellan ens personliga identitet och 

det personliga varumärkets identitet? I så fall hur? 

 

8. Vad tror du utmärker de idrottare som era läsare föredrar att läsa om framför andra 

idrottare? 

 

9. Hur stor betydelse anser du att den fysiska idrottsliga prestationen har på 

uppfattningen av idrottarens personliga varumärke kontra annat beteende som framhävs i 

media? 

 

10. Finns det någon idrott framför andra som du anser kräver ett mer genomarbetat 

personligt varumärke? 

 

11. Nämn en idrottsstjärna som du anser har ett starkt personligt varumärke och medvetet 

arbetar med att värna om detta. Vilka kvalitéer hos denna person anser du är utmärkande? 

 

Intervjuguide - Idrottare 

 

1. Förklara vad ett personligt idrottsvarumärke är utifrån ditt perspektiv. 

 

2. Vilka skillnader anser du att det finns mellan ett vanligt produktvarumärke och ett 

personligt varumärke? 

 

3. Hur skulle du kunna beskriva ditt personliga idrottsvarumärke?  

 

4. Hur känner du att du under din karriär har blivit bemött av sponsorer och media med 

mera? Känner du att de har sett dig som en person eller som ditt varumärke? 

 

5. Har det funnits några skillnader mellan din personliga identitet och din 

varumärkesidentitet, eller har de gått hand i hand? 

 

6. Känner du att din publik har uppfattat dig så som du har velat bli uppfattad? Har din 

identitet stämt överens med din image? 
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7. Känner du att du har behövt anpassa ditt beteende på ett visst sätt som går i linje med 

ditt personliga varumärke och i så fall hur? 

 

8. Anser du att det har varit svårt att anpassa din egen identitet till den 

varumärkesidentitet som ditt personliga varumärke har och på vilket sätt i så fall? 

 

9. Har du fått hjälp med hur du ska bete dig offentligt eller har du på egen hand fått 

komma fram till hur du ska uppföra dig för att inte förstöra ditt personliga varumärke?  I så 

fall av vem/vilka? 

 

10. Har ditt personliga varumärke utvecklat egenskaper som du tidigare inte hade för att 

nå upp till de krav som sponsorer och media har ställt på dig? Vilka i så fall? 

 

11. Har du visat upp olika personligheter för att du tror att dina intressenter vill ha det på 

ett visst sätt eller har du varit dig själv i alla sammanhang? 

 

12. Vilka egenskaper har du velat förmedla till omvärlden samt vilka egenskaper har du 

undvikit att förmedla? 

 

13. Har du tänkt på att vårda ditt personliga varumärke och hur har du gått tillväga i så 

fall? 

 

14. Anser du att det har funnits någon problematik med att leva med sitt personliga 

varumärke och i så fall vad har denna handlat om? 

 

 

 


