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Förord  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Anita Radon som har bidragit med betydelsefull 

respons som har hjälpt att utveckla och förbättra vår uppsats. Utöver detta vill vi även tacka 

alla våra respondenter för deras medverkan i respektive fokusgrupp samt för deras bidrag 

och inspiration. Sist men inte minst vill vi tacka alla deltagarna i vår handledningsgrupp som 

med engagemang bidragit både med opponering och feedback som vi med glädje tagit del av. 

  

Filippa & Emma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

Title: Personal Brands Impact on Consumers. A qualitative study that examines how 

Personal Brands influences consumer behavior. 

School: School of Social Sciences, Södertörns University. 

Author: Filippa Grundell and Emma Näslund  

Keywords: Personal Brand, Consumer behavior, Awareness, Association, Attitude, 

Identification 

Overview: As a result of the expansion of digitalization, the Personal Branding phenomena 

has emerged as changing the dynamics of the consumer's relationship with brands. The intent 

of this paper is to form an understanding of how consumers behavior are influenced by 

Personal Branding. The study is built on a qualitative research method in which five 

unstructured focus groups were participating, with a total of 18 individuals all within the 

selection group Digital naturals. Using previously established brand theory, four dimensions; 

knowledge, attitude, associations and identification have been selected. The analysis in this 

study is based on these four dimensions. The study concludes that Personal Brands, to a 

certain extent, affects consumer behavior. The behavior of the consumer will be influenced 

differently depending on the extent to which these four dimensions are present or satisfied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning  

Originaltitel: Konsumentens påverkan av Personal Brand. En kvalitativ studie som 

undersöker hur Personal Brands influerar konsumentbeteende.  

Institution: Institutionen för samhällsvetenskap, Södertörns Högskola. 

Författare: Filippa Grundell och Emma Näslund 

Nyckelord: Personligt varumärke, Konsumentbeteende, Kännedom, Associationer, Attityd, 

Identifikation 

Översikt: Till följd av utvecklingen av digitaliseringen har fenomenet Personal Branding 

växt fram som ändrat dynamiken för konsumentens relation till varumärken. Studien syftar 

till att öka förståelsen för hur konsumentbeteende påverkas av Personal Brands. 

Undersökningen bygger på en kvalitativ forskningsmetod där fem ostrukturerade 

fokusgrupper deltagit, med totalt 18 personer tillhörande urvalsgruppen Digital naturals. Med 

hjälp av tidigare etablerad varumärkesteori har fyra dimensioner; kännedom, attityd, 

associationer och identifikation valts ut. Analysen baseras på dessa fyra dimensioner. 

Resultatet av studien visar att Personal Brands i viss utsträckning påverkar 

konsumentbeteendet. Konsumentens beteende påverkas olika beroende på i vilken 

utsträckning de fyra dimensionerna förekommer eller uppfylls.  
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1.Inledning 

I inledande kapitel får läsaren ta del av studiens ämnesval. För att få en bakgrund kring 

studiens ämne blir läsaren presenterad till fenomenet Celebrity Endorsement som har drivit 

på utvecklingen av Personal Branding. Kapitlet förklarar begreppet Personal Brand samt de 

problem som har identifierats för studiens ändamål. För att tydliggöra undersökningens syfte 

har en frågeställning formulerats utifrån det identifierade problemet som ämnar att besvara i 

studien. 

1.1 Bakgrund 

Ökad konkurrens mellan företag har bidragit till att konsumenter idag har allt fler produkter 

och tjänster att välja mellan. Kapferer (2012) hävdar att företag på ett unikt sätt måste bygga 

upp en attraktiv varumärkesidentitet för att behålla konsumenternas uppmärksamhet. 

Frågeställningarna “Vem är jag och vem vill jag vara?” och “Hur visar jag detta för andra?” 

spelar en avgörande roll i konsumentens val av varumärke (Graffman, Söderström, 2009). 

Genom att kunna uttrycka sin egen personlighet via varumärkets identitet får konsumenten 

möjlighet att besvara ovan nämnda frågor menar Parment (2007). Aaker (1996) instämmer i 

att en tydlig varumärkesidentitet påverkar konsumentens köpbeteende, eftersom konsumenten 

baserar sitt val på huruvida konsumenten känner samhörighet till varumärkets identitet eller 

inte.  

 

Varumärkets allmänna mål är att skapa starka identiteter, för att placera sig i framkant i 

konsumenternas sinnen. Den mest eftertraktade strategin idag som syftar till ändamålet är 

Celebrity Endorsement (Khamis, Ang & Welling, 2017). Enligt Söderlund (2003) innebär 

Celebrity Endorsement att företaget nyttjar en välkänd person tillsammans med varumärket 

för att skapa en relation till konsumenten. Enligt Söderlund (2003) är fenomenet inte en ny 

strategi, då den funnit sedan början på 1900-talet när annonser färgades av kändisar för att 

stärka dess budskap. Marshall och Redmond (2015) visar att fenomenet presenterades redan 

på 1700-talet. Celebrity Endorsement har under flera år visats vara framgångsrikt i att skapa, 

förstärka och vidga varumärkens identiteter (McCracken, 1989). Nyutkomna studier pekar på 

att Celebrity Endorsement ökar tillförlitlighet samt skapar en gynnsam attityd gentemot 

varumärket (Wang, Hsiu-ying Kao & Ngamsiriudom, 2017). Khamis, Ang och Welling 
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(2017) hävdar att fördelen med välkända personer är att de lockar en stor publik med sin 

identitet. Forskarna poängterar dock att det skulle vara intressant att undersöka hur personer 

som inte kännetecknas som kända med sin identitet lyckas attrahera andra individer.   

 

Det senaste årtiondet har, till följd av digitaliseringen och sociala medier ett nytt fenomen 

växt fram kallat Personal Branding, som syftar till hur ett personligt varumärke byggs upp 

(Mediakix 2015). Marshall och Redmond (2015) uttrycker att Celebrity Endorsement skapar 

ett framgångsrikt kändiskapital utifrån den uppmärksamhet som riktas mot varumärket. 

Tillgången återfinns i fenomenet Personal Branding. En utmärkande fördel är dock att 

Personal Branding skapar autenticitet. Genom att skapa möjligheter för vanliga användare att 

hävda starka identiteter som uttrycks i offentliga profiler blir det allt mer förekommande med 

Personal Brands hävdar Khamis, Ang och Welling (2017). Enskilda individer kan idag på ett 

strategiskt och målinriktat sätt förpacka sin identitet för att främja samhörighet och locka till 

sig följare, vilket gör att relationen mellan konsumenter och ett Personal Brand är jämlikt 

med det förhållande som uppstår mellan konsumenter och Celebrity Endorsement (Khamis, 

Ang & Welling, 2017). För att bli framgångsrik krävs det inte längre att individerna uppnår 

eller har specifika talanger inom ett område menar Djafarova och Trofimenk (2018). Det som 

istället efterfrågas av ett Personal Brand är att den identitet som det personliga varumärket 

står för är tydlig (Djafarova & Trofimenk, 2018). 

 

Montoya och Vandehey (2002) beskriver Personal Branding som den publika paketeringen 

av en personlighet, ett varumärke som baseras på en individs värderingar eller kompetenser. 

Forskarna hävdar att alla individer intuitivt har ett Personal Brand, utan att veta om det, vilket 

de beskriver som summan av alla prestationer, ageranden och attityder en människa är 

delaktig i över tid. Ett Personal Brand skapar tillfälliga fördelar, dock finns det fler fördelar 

med att strategiskt forma varumärket (Montoya & Vandehey, 2002). En viktig komponent i 

Personal Brands är att varumärket uppfattas som autentiskt, vilket är avgörande för att vinna 

gehör enligt Montoya och Vandehey (2002). Manipulation är något som ogillas vilket är 

anledningen till att individen bakom varumärket måste framstå som äkta och ärlig. Ett 

Personal Brand aspirerar således till att hjälpa konsumenten att identifiera sig med 

varumärket (Montoya & Vandehey 2009). Melin (1999) framhåller att konsumenterna önskar 

förstärka samt bekräfta sin självbild samtidigt som de vill förknippas offentligt med personen 

bakom varumärket. Enligt Montoya och Vandehey (2009) har känslor som uttrycker 

likvärdiga värderingar en stor inverkan på konsumentbeteende. De menar att Personal Brands 
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har en fördel då de kan skräddarsys för att kommunicera kvalitéer som individer vill 

identifiera sig med.  

 

Med Personal Branding uttrycker Montoya och Vandehey (2009) att en möjlighet skapas för 

personen bakom varumärket att kunna ta kontroll över hur konsumenter uppfattar varumärket 

innan de kommer i kontakt med det. Därmed kan ett Personal Brand enklare nå ut till 

konsumenten (Montoya & Vandehey, 2009). Montoya och Vandehey (2002) påvisar det 

faktum att människan grundar sitt köpbeslut utifrån hur stark samhörighet och tillit personen 

har till varumärket. Det är således avgörande att individen bakom varumärket skapar en 

tydlig varumärkesidentitet som accepteras för att kunna tilltala en större publik (Montoya & 

Vandehey, 2009).  

1.2 Problemformulering 

På grund av digitaliseringen och spridningen av sociala medier har Personal Branding 

utvecklats till en snabbt växande trend (Kucharska 2017). Wang, Yub och Weixc (2012) 

menar att sociala medier har bidragit till att konsumenterna i större mån vill känna tillhörighet 

till ett varumärke. Samhörigheten skapas enligt Granovetter (1973) genom att individen har 

tillit för ett varumärke samtidigt som de kan identifiera sig med det. Eftersom Personal 

Branding idag är ett omtalat fenomen och således inflytelserikt på sociala medier skapas 

möjlighet att påverka flera individer, genom att överföra det personliga varumärkets identitet, 

motivation, beteende och attityd (Wang, Yub & Weixc, 2012). Dock finns det en stor 

utmaning för Personal Brands att faktiskt lyckas med detta hävdar Khamis, Ang och Welling 

(2017). Dagens online medier är ett konsumentcentrerat utrymme där individerna aktivt och 

per automatik söker efter personer som väcker intresse. Miljön präglas av mediaöverskott där 

användarna är mättade av information och val, vilket gör det svårt för Personal Brands att 

lyckas (Khamis, Ang & Welling, 2017). 

 

Sociala medier har resulterat i att konsumentbeteendet har influerats och förändras menar 

Power och Phillips-Wren (2011). Varumärken har tidigare enbart fokuserat på att presentera 

produkternas identitet och deras huvudsakliga funktioner, för att förmedla en viss 

kvalitetsnivå belyser Khamis, Ang och Welling (2017). Varumärkesägare har därför varit 

tvungna att betala för annonsering för att kunna nå ut till målgrupperna. Khamis, Ang och 

Welling (2017) beskriver att då fenomenet Personal Branding introduceras ändrades 
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dynamiken, eftersom personen bakom varumärket kunde inkludera sin existerande publik i 

ekvationen. På grund av att en etablerad relation mellan konsumenterna och det personliga 

varumärket existerar, kan det personliga varumärket utan större ansträngning influera 

konsumenter till köp. Dock kan det personliga varumärket fortfarande ta del av traditionella 

medier för att leverera till nya målgrupper. 

 

Det uppenbara problemet med ett Personal Brand är att det är svårt att upprätthålla och 

bevara en tydlig identitet. Khamis, Ang och Welling (2017) menar att det enda som krävs för 

att underminera identiteten är att personen bakom varumärket inte agerar i enlighet med 

uttalade värderingar. Ett annat problem är att ett Personal Brand i högsta grad påverkas av 

den omedelbara uppfattningen, som är den automatiska reaktion som sker vid ett möte mellan 

individer hävdar Montoya och Vandehey (2002). Vilket gör det svårt att vända 

konsumenternas åsikter om de har antagit en negativ inställning gentemot det personliga 

varumärket.  

  

Personal Branding är i förhållande till Celebrity Endorsement relativt outforskat beträffande 

flera områden. Tidigare forskning kring varumärkesidentitet och Celebrity Endorsement visar 

att konsumenten påverkas i stor utsträckning av den tillhörighet som skapas (McCracken, 

1989; Wang, Hsiu-ying Kao & Ngamsiriudom, 2017). En stor del av tidigare forskning 

gällande Personal Brands behandlar och studerar övergripande betydelsen av fenomenet eller 

hur individer ska bygga upp ett starkt och framgångsrikt personligt varumärke. Det finns även 

forskning som studerar Personal Branding utifrån ett producentperspektiv. 

Sammanfattningsvis saknas forskning rörande konsumentperspektivet som analyserar hur 

Personal Brands upplevs av konsumenter.  

1.3 Syfte och Frågeställning 

Intentionen med studien är att öka förståelsen för hur konsumenten upplever påverkan av 

varumärken i form av Personal Brands. För att besvara syftet har följande frågeställning 

formulerats:   

- Hur påverkas konsumentbeteendet av Personal Brands? 
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2. Teoretisk referensram 

I kapitlet Teoretisk referensram presenteras läsaren till relevanta teorier för studien som är 

Varumärkets betydelse, Brand Equity, Varumärkesidentitet system, Montoya och Vandeheys 

element i Personal Branding och Konsumentbeteende. Varje enskild teori kommer var för sig 

att presenteras och tydliggöras. Utifrån teorierna har fyra dimensioner valts ut, Kännedom, 

Attityder, Associationer och Identifikation, som studien i senare kapitel kommer undersöka 

närmare angående dess inverkan på konsumentbeteendet i förhållande till Personal Brands.  

2.1 Varumärkets betydelse  

“Branding, to me, is the identity of a product or service. It’s the name, the logo, the design, 

or a combination of those that people use to identify, and differentiate, what they’re about to 

buy. A good brand should deliver a clear message, provide credibility, connect with 

customers emotionally, motivate the buyer, and create user loyalty. “ 

Gini Dietrich (se Jain 2017, 13)  

 

Ett varumärke skapas för att ett företags produkter eller tjänster ska särskiljas från 

konkurrenterna genom mervärde enligt Baines, Fill och Rosengren (2017). Mervärdet 

utformats avsiktligt och introduceras av företaget för att öka de värderingar som är 

meningsfulla för kunden. Företagets mål med varumärket är att skapa positiva uppfattningar 

och väcka känslor hos konsumenten (Baines, Fill & Rosengren, 2017). Vilket Lee, Yang, 

Mizerski och Lambert (2015) menar leder till att konsumenten kan särskilja varumärket och 

dess produkter från andra produkter inom samma kategori.   

 

Baines, Fill och Rosengren (2017) framför ett antal olika teorier för att försöka förstå varför 

konsumenterna föredrar ett varumärke framför ett annat. Ett varumärke hjälper först och 

främst konsumenten att identifierar sig med olika produkter eller tjänster samtidigt som 

nivåerna av upplevd risk minskar och kvalitén på köpupplevelsen förbättras. Det mest 

värdefulla med ett varumärke är att det hjälper kunderna att identifiera erbjudanden för att 

tillgodose behov.  

 

Baines, Fill och Rosengren (2017) menar att varumärket används för att uttrycka 

meningsfulla värderingar som konsumenten kan relatera till. Varumärket ger upphov till 
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känslor och uppfattningar som skapar attityder och associationer gentemot varumärket. 

Konsumenterna kan enklare identifiera de erbjudanden som uppfyller deras behov men 

framför allt deras önskan. Likväl med att konsumenterna får förståelse för vilka varumärken 

som de ska undvika utifrån egna preferenser baserade på associationer menar Baines, Fill och 

Rosengren (2017). 

 

Enligt Baines, Fill och Rosengren (2017) genomsyras ett varumärke av mänskliga 

egenskaper, som bildar en egen personlighet. Genom att utveckla positiva emotionella band 

mellan konsumenten och varumärket kan ett köp enklare uppmuntras, då konsumenten 

förknippar varumärket med positiva associationer. Konsumenten söker efter varumärken som 

består av en personlighet som kompletterar deras självkoncept för att på så sätt visa 

omvärlden deras identitet. En identitet som inte behöver motsvara hur personen egentligen är, 

utan hur individen vill eller strävar efter att vara. Detta talar för att identifikation är en av de 

avgörande faktorerna vid val av varumärket. 

2.2 Brand Equity 

“A product is something that is made in a factory; a brand is something that is bought by a 

customer. A product can be copied by a captor; a brand is unique. A product can be quickly 

outdated; a successful brand is timeless.”   

Stephen King (se Aaker, 2009, s.7) 

 

Enligt Aaker (2009) är Brand Equity en uppsättning tillgångar och skulder kopplade till ett 

varumärke, som adderar eller subtraherar från det värde som tillhandahålls av en produkt eller 

tjänst till företaget eller dess konsumenter. Aaker och McLoughlin (2007) definierar teorin 

som en viktig strategi som används att skapa värde för konsument samt för att bygga upp ett 

starkt varumärke. Brand Equity delas upp i fyra dimensioner Brand Awareness, Perceived 

Quality, Brand Associations och Brand Loyalty (Aaker och McLoughlin 2007). Studien har 

valt att främst fokusera på Brand Awareness och Brand Associations. Dock påpekar Aaker 

(2009) att det finns inbördes förhållanden mellan alla de fyra dimensionerna med en 

ömsesidig påverkan, därför kommer samtliga dimensioner att presenteras.  
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Figur 1: Brand Equity (Aaker & Joachimsthaler, 2002, s.17) 

2.2.1 Brand Awareness 

Aaker och McLoughlin (2007) samt Kapferer (2012), menar att företag investerar i 

marknadsföring för att på ett tilltalande sätt presentera varumärket till potentiella 

konsumenter samtidigt som en närvaro av varumärket skapas i deras minnen. Det företagen 

vill uppnå är att konsumenterna ska kunna identifiera varumärket utifrån dess namn eller 

unika symbol. Framför allt vill företagen genera en relation till konsumenten som ska leda till 

att varumärket blir ett förstahandsval hävdar Aaker och McLoughlin (2007). För att mäta i 

vilken mån företaget har lyckats med detta används Brand Awareness beskriver Kapferer 

(2012). Brand Awareness betraktar den medvetenhet och kännedom konsumenter upplever 

gentemot ett varumärke och dess erbjudande (Kapferer 2012). Varumärken som inte lyckas 

med att skapa medvetenhet och kännedom kommer inte att utvecklas. Det leder i sin tur enligt 

Kapferer (2012) till negativa effekter på konsumentens köpbeteende. Därav är det viktigt att 

varumärket lyckas att etablera en god kännedom, det vill säga att konsumenterna känner till 

och kommer ihåg varumärket.  

2.2.2 Perceived Quality  

Aaker (2009) beskriver att Perceived Quality syftar till den upplevda kvalitet konsumenten 

anser att ett varumärke har, i förhållande till avsett ändamål. Kvalitén grundar sig på 

konsumentens egna uppfattningar. Desto högre upplevd kvalité ett varumärke har ju mer 

tilltalas konsumenten och återkommande konsumenter ökar (Aaker, 2009). Kapferer (2012) 

menar att den upplevda kvalitén fungerar som en indikation på hur konsumenterna värderar 

varumärket utifrån deras erfarenheter och förväntningar. Vilket utformas av attityder och 

associationer.  
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2.2.3 Brand Associations 

Enligt Kapferer (2012) kommer ett varumärke över tid utveckla och kännetecknas med en rad 

olika associationer. Associationerna består av olika attribut som tillåter konsumenten att 

relatera till varumärket menar Aaker och McLoughlin (2007). Dessa attribut kan vara av olika 

art. Det finns funktionella attribut som uppfyller ett funktionellt behov hos konsumenten. 

Emotionella attribut som anspelar på konsumentens känslor. Alternativt självuttryckande 

attribut, som innebär att varumärket personlighet speglas och blir en del av konsumentens 

egen identitet (Aaker & McLoughlin, 2007). För att etablera en relation menar Aaker (2014) 

att konsumenten måste kunna identifiera sig med varumärket och dess associationer vilket i 

sin tur formar köpbeteendet och skapar varumärkeslojalitet. Huruvida konsumenten känner 

samhörighet med varumärket påverkar i sin tur köpviljan, därför är det viktigt att skapa 

positiva associationer för konsumenterna både i minne och i hjärta menar Kapferer (2012). 

2.2.4 Brand Loyalty 

Brand Loyalty handlar om motståndet att vilja byta till ett annat varumärke utifrån den 

lojalitet och tilliten som har skapats mellan konsument och varumärke hävdar Aaker (2011). 

Forskaren påvisar att återkommande kunder som har positiva attityder är viktiga då de bidrar 

till konkurrensfördelar och inte minst kostnadsfördelar. Samtidigt drar lojala kunder till sig 

nya konsumenter, genom deras positiva attityd gentemot varumärket. Därmed uppfattas 

varumärket som accepterat och framgångsrikt av andra konsumenter (Aaker, 2011). Uggla 

(2015) menar att det är viktigt att poängtera att det alltid kommer vara konsumenterna som 

tar ställning till vilka varumärken som bör accepteras och ges lojalitet, vilket avgörs av deras 

attityder. 

2.2.5 Brand Equitys koppling till studiens fyra dimensioner   

Sammanfattningsvis berör Brand Equity hur viktigt det är att skapa samt bygga upp ett starkt 

varumärke som är tilltalande för konsumenten. De olika uppsättningarna av tillgångar 

modellen syftar till att varumärket ska bygga upp, hjälper konsumenten att tolka, processa 

och lagra stora kvantiteter av information om varumärket (Aaker 2009). Grundkonstruktionen 

för att göra detta anser Aaker och McLoughlin (2007) handlar om att leverera ett budskap 

som ökar kännedom hos konsumenterna. När medvetandet och kännedom har etablerats hos 

konsumenterna kommer påföljden vara värdefulla associationer och attityder som influerar 
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konsumentens beteende. Associationerna som delas till varumärket ger konsumenten en 

möjlighet att lättare identifiera sig med varumärket och uttrycka sin självbild.  

2.3 Varumärkesidentitet systemet  

Aaker (1996) definierar varumärkesidentitet som de unika associationer som innehavaren av 

ett varumärke aspirerar till att bygga upp och underhålla. Identiteten är det som företaget 

strävar efter att framställa till konsumenten och behöver nödvändigtvis inte motsvara vad 

företaget egentligen är. För att lyckas generera en tydlig varumärkesidentitet presenterar 

Aaker (1996) strategin Varumärkesidentitet system som består av Varumärkes kärnidentitet 

och Varumärkets utvidgande identitet. Uggla (2015) förklarar att Varumärkets kärnidentitet 

syftar till varumärkets kärnvärderingar som inte förändras. De centrala värderingarna präglar 

varumärket, på samma sätt som att konsumenterna har centrala värderingar som ligger till 

grund för deras beteende och uppfattning av verkligheten menar Uggla (2015). Strategin 

innehåller utöver varumärkets kärna olika element i identiteten som kan förändras och 

modifieras för olika marknader, Varumärkes utvidgande identitet. Varumärkes utvidgande 

identitet innehåller ett värdelöfte till konsumenten som bygger på olika uppsättningar av 

attribut som är funktionella, emotionella eller självuttryckande fördelar. Attributen skapar 

tillsammans en Värdeproposition, som enligt Aaker (1996) är det som är värdeskapande för 

konsumenten. I Brand Equity beskriver Aaker och McLoughlin (2007) samma attribut som 

associationer som hjälper konsumenten att relatera till varumärket.   

 

Aaker (1996) och Uggla (2015) menar att Varumärkes kärnidentitet påverkar konsumentens 

attityd gentemot varumärket. Kärnidentiteten ändras inte utan är det fundament varumärket 

bygger på. Däremot är kan den utvidgade identiteten anpassas efter olika marknader vilket 

gör att konsumentens associationer kan variera.       

2.4 Montoya och Vandeheys element i Personal Branding  

Montoya och Vandehey (2002) uttrycker att Personal Brands kärna består av tre element, 

Emotionell påverkan, Repetition och Tid. Den Emotionella påverkan syftar till vilka känslor 

ett personligt varumärke triggar hos en potentiell konsument. Montoya och Vandehey (2002) 

menar att ett starkt Personal Brand lyckas utlösa ett starkt positivt gensvar från människor i 

sin sfär som genererar attityder som beundran, tillgivenhet, tillit eller fascination. Med 

Repetition menar Montoya och Vandehey (2002) den förmåga ett Personal Brand besitter i att 
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uttrycka ett konsekvent budskap, vilket påverkar konsumentens känslor och attityder. När 

individer över Tid utsätts för varumärkets attribut och budskap skapas starka band och 

attityder gentemot varumärket (Montoya & Vandehey, 2002).  

  

De tre element som Montoya och Vandehey (2002) beskriver verkar tillsammans för att 

framkalla respons från konsumenterna som kommer i kontakt med det personliga varumärket, 

vilket uttrycks i attityder. För att ett personligt varumärke ska gör avtryck hos konsumenterna 

för att bilda starka attityder, måste konsumenten utsättas för alla tre elementen. Om 

konsumentensbeteendet ska influeras positivt måste den emotionella påverkan uppfyllas som 

har en stor inverkan gällande konsumentens attityder och associationer gentemot ett 

varumärke. Det personliga varumärket måste även ha ett konsekvent budskap så att 

konsumenten alltid kan identifiera varumärket med dess associationer. Sista elementet, Tid, 

bidrar till att kännedomen blir starkare, vilket gör det enklare för konsumenten att forma 

attityder mot varumärket.  

2.5 Konsumentbeteende  

Konsumenter influeras i stor utsträckning av kulturella, sociala, personliga och psykologiska 

faktorer hävdar Kotler och Armstrong (2008). Företagen och marknadsförare kan inte 

kontrollera dessa faktorer men måste ändå ta dem i beaktande vid marknadsföring och 

anpassa sig därefter. Kotler och Armstrong (2008) beskriver Kultur som den mest 

grundläggande faktorn som påverkar individers köpbeteende. I denna studie har kulturella 

aspekter inte specifikt behandlats, då urvalet har begränsats till en tydlig demografisk 

målgrupp.  

 

Sociala faktorer som umgängeskrets, familj och status har stor inverkan på individens 

köpbeteende enligt Kotler och Armstrong (2008). Konsumentens umgängeskrets 

kännetecknas av flera små grupper som skapas genom att deltagarna har samma värderingar 

och intressen. Individens beteende påverkas av individuella tankar, värderingar samt 

personlighetsdrag. Till lika stor del influeras beteendet av åsikter, attityder och värderingar 

från andra individer i den sociala sfären. Forskarna beskriver att anledningen till detta är att 

konsumenterna eftersöker en social identitet för att känna tillhörighet, samtidigt som de 

eftersträvar en viss status som kan besvaras med hjälp av varumärkets associationer (Kotler 

& Armstrong, 2008).  
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Kotler och Armstrong (2008) poängterar att beteendet påverkas av olika personliga faktorer.  

Personligheten är unik och karaktäristisk och kan bestå utav flera egenskaper som exempelvis 

självkänsla, självständighet eller anpassningsbarhet. Eftersom individens liv och behov 

ständigt förändras och utvecklas kommer följden även vara att beteendet ändras. Kotler och 

Armstrong (2008) framför att konsumenten vill återfinna sina personlighetsdrag i varumärket. 

Vilket gör att konsumenten attraheras av varumärken som de kan identifiera sig med.  

 

Kotler och Armstrong (2008) uppmärksammar de psykologiska faktorerna lärande och 

attityder. Dessa faktorer involveras i konsumentens beslutfattande och är komplexa och 

väldigt svåra att förutspå. Forskarna menar att individer lär sig när de agerar, vilket gör att 

större delen av människans beteende är inlärt. Beroende på hur konsumenten agerar i en viss 

situation kommer framtida val präglas. Lärande och agerande framkallar konsumentens egna 

åsikter samt attityder som i sin tur kommer göra intryck på köpbeteendet. Attityder och 

åsikter definieras som den beskrivande tanke en konsument har berörande något specifikt och 

behöver inte grunda sig på riktigt kunskap, utan kan skapas av tidigare erfarenheter (Kotler 

och Armstrong, 2008). Baines, Fill och Rosengren (2017) beskriver att de psykologiska 

faktorerna som är attityder, inlärning och memorerings processen påverkar konsumentens 

kännedom om ett varumärke. Detta leder till att företag ständigt arbetar med att framställa 

olika strategier, reklamkampanjer samt nya erbjudanden för att på ett tydligt sätt informera 

konsumenten och möjliggöra skapandet av associationer till varumärket (Baines, Fill och 

Rosengren, 2017). 

 

Kotler och Armstrong (2008) beskriver att individer vill känna samhörighet till en social 

grupp, vilket varumärkesassociationer åstadkommer. Attityd samt kännedom gentemot ett 

varumärke skapas genom psykologiska faktorer och inlärt beteende. Emellertid skapas även 

en grund för identifikation, då konsumenten kan återfinna sina egna personlighetsdrag i 

varumärken.   
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3. Metod  

I kapitlet metod behandlas studiens metodik samt tillvägagångssätt. Kapitlet introduceras 

med en motivering till den valda kvalitativa forskningsmetoden. Därefter presenteras den 

primärdata som har samlats in genom ostrukturerade fokusgruppsintervjuer. För att läsaren 

ska förstå hur urvalet av fokusgrupperna gått till redogörs det för hur det demografiska 

urvalet gjorts. Därefter beskrivs hur själva studien genomförts. Avslutningsvis görs en ansats 

att bedöma studiens kvalité utifrån kriterierna trovärdighet och äkthet. 

3.1 Val av forskningsmetod 

Studien avser att försöka besvara frågeställningen ”Hur påverkas konsumentbeteendet av 

Personal Brands?”. Därav är det betydelsefullt att undersöka och försöka skapa en förståelse 

för hur konsumenter uppfattar samt influeras av fenomenet Personal Branding.  

Ett mål är att frambringa en tydlig bild av hur den sociala verkligheten ser ut med 

utgångspunkt i deltagarna tolkning. Eftersom målet med undersökningen är att få en insikt 

om fenomenet som rör personer och situationer i den sociala verkligheten förordar Dalen 

(2015) en kvalitativ forskningsmetod, vilket även Bryman och Bell (2017) föreslår. 

 

Eftersom studien har avgränsats till att utreda ett relativt outforskat fenomen där det kan 

finnas kunskapsluckor kring konsumentbeteende är utgångspunkten enbart att titta på på 

deltagarnas uppfattning. En nära interaktion med deltagarna är därmed grundläggande för att 

försöka besvara frågeställningen. Bryman och Bell (2017) anser att en kvalitativ 

forskningsmetod eftersträvar en nära interaktion med deltagarna som bidrar till att forskaren 

ser den sociala verkligheten från deltagarnas ögon. Bryman och Bell (2017) poängterar även 

att en kvalitativ forskningsmetod är användbar eftersom metoden uppenbart inriktar sig på 

ord i form av mjuka data snarare än kvantitativa siffror. Sammantaget anses en kvalitativ 

forskningsmetod vara bäst lämpad till studiens syfte, eftersom en kvantitativ metod inte 

erbjuder samma möjligheter till att ta hänsyn till deltagarnas spontana uttryck. 

3.2 Insamling av primärdata 

För att generera förståelsen kring deltagarnas uppfattning rörande fenomenet Personal 

Branding och deras handlande i förhållande till Personal Brands har datainsamlingen skett via 

ostrukturerade fokusgruppsintervjuer. Då förståelsen grundar sig på deltagarnas och inte 



 13 

forskarens verklighetsuppfattning valdes denna insamlingsmetod. Syftet med ostrukturerade 

intervjuer är enligt Bryman och Bell (2017) att främja ingående svar från deltagarna då det 

sker en öppen och fri diskussion utan att forskaren påverkar deltagarna. Med ett svagt manus 

kan deltagarna fokusera på sina åsikter och uppfattningar samt vara fria i sitt resonemang 

vilket i slutändan kommer frigöra mer empiri (Bryman & Bell, 2017). Wibeck (2010) 

argumenterar även för en ostrukturerad metod då moderatorn har en låg grad av inblandning, 

vilket gör att deltagarens egna intresse kan uttryckas och således analyseras.  

  

Wibeck (2010) menar att ostrukturerade intervjuer i form av fokusgrupper är ett lämpligt 

tillvägagångssätt för att lära sig om individers förhållningssätt i en miljö där många 

människor interagerar. Denna förklaring har varit ett avgörande argument för att använda 

metoden i studien. Avsikten med fokusgrupper är att deltagarna får dela med sig av sina 

erfarenheter i en miljö som tillåter detta, där allas åsikter betraktas som unika och värdefulla 

(Halkier, 2010). Med hjälp av att samla flera individer med olika preferenser på samma plats 

skapas möjligheten för studien att kunna identifiera mönster kring hur Personal Brands 

påverkar konsumenten. Både olikheter och likheter hos deltagarna bidrar till en inblick i hur 

deltagarna resonerar och hur de påverkas, där inget svar är rätt eller fel. Wibeck (2010) anser 

att deltagare som fritt får samtala med varandra måste anstränga sig för att förstå hur alla 

hanterar samma situation. Genom att observera och jämföra deltagarnas erfarenheter kan 

motiv eller avvikelser framställas kring deras verklighetsuppfattning som skapar den önskade 

förståelsen som forskaren söker skriver Wibeck (2010). 

3.2.1 Urval av respondenter 

Studiens urval har avgränsats till ett strategiskt, demografiskt urval. Valet grundar sig i att 

Personal Branding är ett relativ nytt fenomen som därmed antas har större påverkan på vissa 

demografiska grupper. Eftersom studien vill undersöka hur deltagarna influeras av Personal 

Brands var ett viktigt argument att urvalet skulle bestå av individer som i större utsträckning 

utsätts för fenomenet i sitt vardagliga liv. Bryman och Bell (2017) beskriver att ett strategiskt 

urval innebär att deltagarna väljs ut på ett strategiskt sätt utifrån definierade kriterier. På så 

sätt säkerställs individens relevans för den forskningsfråga som har formulerats.  

 

Wibeck (2010) hävdar även att ett strategiskt urval är lämpligt för studier med fokusgrupper, 

då forskaren framhåller att deltagarna väljs ut i enlighet med projektets mål. Genom att på 
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djupet studera vad ett mindre antal människor har att säga i en viss fråga skapas ökad insikt 

och förståelse (Wibeck, 2010).  

 

Kriteriet som definierades för urvalet av studiens deltagare var att individerna skulle tillhöra 

gruppen Digital Naturals. Young och Åkerström (se Coombs, Falkheimer, Heide och Young 

2015) förklarar att Digital Naturals syftar till de individer som är bekväma i en online miljö, 

utrustade genom erfarenheter och exponering av både normer samt tekniska komponenter 

som idag krävs för att fungera effektivt.  

 

Coombs et al (2015) beskriver att gruppen är digitalt naturliga och och att den signifikanta 

skillnaden mellan Digital Naturals och andra grupper är att de inte kan minnas en tid före det 

digitala. Eftersom yngre åldersgrupper är mer bekväma i den digitala miljön är ålders 

dimensionen därmed en betydande aspekt men är inte det enda avgörande för urvalsgruppen. 

Jurgenson (2011 se Coombs et al 2015) menar att det inte längre är skillnaden mellan 

interaktion offline eller online som delar individer i samhället, istället är det hur 

“naturligheten” kan uttryckas, som sträcker sig från läskunnighet, kompetens acceptans och 

tillgänglighet till den grad individer är bekväma i miljön. Utifrån förklaringen av begreppet 

Digital Neutrals, ansågs dessa individer var högst relevanta som urval för studien. Individer i 

gruppen utsätts sig i större utsträckning för fenomenet Personal Brands på grund av deras 

relation till sociala plattformar och internet. Ålder hos respondenterna var således en 

avgörande faktor som koncentrerades på 20 till 30 år. På så sätt kunde deltagarnas på ett 

effektivt sätt väljas ut där sannolikheten var högre att de tillhörde urvalskriterierna. Dock för 

att säkerhetsställa dessa kriterier var deltagarna tvungna att besvara tre till fyra frågor rörande 

bekvämlighet i den digitala sfären, eftersom åldern inte är den enda avgörande faktorn.  

3.3 Studiens tillvägagångssätt 

Undersökningen genomfördes den 12:e april 2018 i Stockholm City samt Huddinge. Samtliga 

fokusgrupper intervjuades i avskilda rum med endast deltagare och forskare närvarande.  

3.3.1 Genomförande av fokusgruppsintervjuer 

Fokusgruppsintervjuer genomfördes med sammanlagt 18 personer som delades in i fem 

mindre grupper (A, B, C, D, och E), på tre till fyra personer. Morgan (1998 se Bryman & Bell 

2017) anser att mindre grupper är lämpliga när det huvudsakliga målet är att få fram 
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personliga uppfattningar. Av dessa deltagare var elva stycken kvinnor och sju stycken män. 

För att säkerställa urvalet Digital naturals genomfördes rekrytering av deltagare till 

fokusgrupperna i förväg. Existerade listor på kurser och program på Södertörn Högskola samt 

Stockholms Universitet användes för att få kontakt med respondenter. Bryman och Bell 

(2017) hävdar att det finns problematik i att organisera fokusgrupper, det vill säga att få 

individer att deltaga och dyka upp på avtalade tider. Eftersom vald typ av rekrytering tidigt 

visade sig resultera i ett lågt deltagande kompletterades rekryteringen av deltagare genom 

metoden uppsnappning. Uppsnappning innebär att rekrytering sker på plats, samma dag som 

genomförandet, vilket Wibeck (2010) beskriver som ett snabbt och effektivt sätt att rekrytera 

deltagare. För att säkerställa det demografiska urvalet vid uppsnappning, ställdes tre till fyra 

frågor till dessa personer som fick avgöra om de passade in på uppställda kriterier eller inte. 

Två av de fem fokusgrupperna planerades in en vecka innan genomförandet, de resterande tre 

grupperna sammansattes genom uppsnappning samma dag. Alla deltagare ombads i förväg att 

avsätta en timmes tid för deltagande, dock varierade tidsåtgången för grupperna mellan 40 

minuter till en timme. Deltagare i studien var i åldrarna 24 till 30 år. Efter deltagande frågade 

moderatorn samtliga deltagare om deras namn och ålder fick skrivas ut i studien. Alla 

deltagare valde att vara anonyma gällande namn och har därför tilldelats fiktiva namn i 

uppsatsen. 

 

Kitzinger (1994 se Bryman & Bell 2017) menar att samspelet och dynamiken i fokusgrupper 

kan vara komplementärt eller argumenterande. Det komplimenterande samspelet syftar till att 

en deltagare bygger på ett resonemang en annan deltagare fört. Det argumenterande syftar 

istället till när en deltagare avbryter resonemanget med ett annat argumenterande 

konstaterande, vilket i sin tur tvingar deltagarna att ange skäl för sina åsikter. Kitzinger (1994 

se Bryman & Bell 2017) förklara att det komplementära och argumenterande samspelet ger 

deltagarna möjligheten att både säga emot och hålla med varandra, vilket gör att de kan 

klargöra sina egna ståndpunkter.  

 

Fokusgrupp A i studien bestod av fyra deltagare varav tre var kvinnor och en man. Samtalet 

flöt på obehindrat under en timmes tid. Dock var tre av de fyra deltagarna mer ivriga att dela 

med sig av sina åsikter. De var öppna med sina svar, och diskuterade livligt med varandra. En 

deltagare upplevdes mer avvaktande i diskussionen och inflikade endast kortare kommentarer 

i slutet på varje diskussionsämne. Därav uppmanade moderatorn denna person att vid flera 

tillfällen dela med sig mer av sina tankar. I gruppen kunde både det komplementerande och 
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det argumenterade samspelet identifieras. I samtalen byggde deltagarna vidare på varandras 

resonemang och höll med föregående talare men hanterade även oenigheter genom att 

argumentera för sina åsikter. Grupp B innehöll två kvinnliga deltagare och två män. Inom 

gruppen framstod en man och en kvinna som mer dominanta, de andra två deltagarna 

upplevdes med avvaktande då de sökte dessa personers medhåll när de själva resonerade. I 

helhet lät gruppen alla deltagare resonera och prata, men diskuterade inte ämnena 

tillsammans i samma utsträckning som grupp A. Intresset för varandras åsikter upplevdes 

begränsat och interaktionen deltagarna emellan upplevdes stel. Det argumentativa 

resonemanget visades i liten utsträckning då deltagran snarare höll monologer om avlöstes av 

varandra. I grupp C fanns det tre kvinnliga deltagare. Gruppdynamiken påminde om grupp A 

då de tre deltagarna var öppna med sina svar och visade intresse i de andra deltagarnas 

argumenterade åsikter och komplementerande resonemang. Även grupp D, som bestod av 

fyra män, hade en tillåtande gruppdynamik där samtal och diskussioner flöt på obehindrat. 

Grupp E bestod av tre kvinnor, som samtalade på ett ledigt sätt. Även om alla deltagarna 

upplevdes ha olika åsikter och erfarenheter var dynamiken tillåtande och diskussionen livlig.      

 

Bryman och Bell (2017) menar att en nackdel med fokusgrupper är att det föreligger 

problematik i att gruppeffekter som kan uppstå, vilket kan leda till att alla deltagare inte 

kommer till tals. Enligt Asch (1951 se Bryman och Bell 2017) studie om grupptryck, kan 

majoritetens tryck göra att en individs fullt legitima individuella åsikt inte kommer till 

uttryck. Andra forskningsresultat tyder på att när gruppen kommit fram till en gemensam 

åsikt, frångås kritiskt tänkande (Janis 1982 se Bryman och Bell 2017). 

3.3.2 Intervjuguide och stimulusmaterial  

Vid alla fokusgruppssessioner användes en intervjuguide (Bilaga 1). Intervjuguiden bestod av 

en kort presentation av ämnet samt områden som deltagarna förväntades att beröra. Wibeck 

(2010) menar att en intervjuguide för ostrukturerade fokusgrupper bör bestå av breda 

områden, där moderatorn enbart går in med frågor när ett ämne riskeras att hoppas över helt 

eller om diskussionen avstannar. Syftet med intervjuguiden för studien var att fungera som ett 

hjälpmedel för att täcka in de områden som studien ämnar att undersöka. För att möjliggöra 

en djupare diskussion ställdes därmed inga direkta frågor till deltagarna. Vid behov 

uppmuntrade moderatorn deltagarna att utveckla sina svar.    
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För att främja en givande diskussion användes stimulusmaterial som hjälpmedel. Enligt 

Wibeck (2010) kan materialet bestå av bilder, videofilmer eller annat som har anknytningar 

till de ämne som ska diskuteras. Studiens stimulusmaterial bestod utav bilder föreställande 

sex stycken svenska Personal Brands, Isabella Löwengrip, Zlatan Ibrahimovic, Fredrik 

Eklund, Kenza Zouiten, Jon Olsson samt Therese Lindgren. Specifika kriterier låg till grund 

för urvalet av materialet där bilderna skulle föreställa omtalade personer i Sverige, både 

kvinnliga och manliga, som tydligt definierats som Personal Brand.  

 

Wibeck (2010) påpekar att materialet bör vara utformat på så sätt att det väcker frågor och 

diskussion hos deltagarna. Bilderna valdes därmed ut noggrant, där personen framställdes i 

deras vardagliga kontext. Avsikten var att materialet skulle fungera som hjälpmedel för att 

starta en givande diskussion, således inte för att manipulera deltagarnas ursprungliga åsikt 

eller tycke. Eftersom urvalet av individerna i stimulusmaterialet är aktiva med egna 

undervarumärken bestod varje bild av en logotyp eller produkt, för att skapa en förståelse 

kring hur deltagarna uppfattar det personliga varumärket samt produkter kopplade till 

varumärket. 

 

Vid genomförandet av fokusgruppsintervjuerna framkom det att kriteriet, omtalad i Sverige, 

som låg till grund för urvalet av stimulusmaterialet inte var tillräckligt specificerat. Trots att 

majoriteten av deltagarna kände till personerna som visades på bilderna väl, fanns det 

undantag där kännedom vara mindre etablerad hos respondenterna. Vilket framkom för 

Fredrik Eklund, Therese Lindgren och Jon Olsson. De personliga varumärkena i 

stimulusmaterialet bär på olika personligheter, erfarenheter, livsstilar med mera, som gör att 

de tilltalar olika målgrupper. I studien var målet att materialet skulle bestå utav flera 

varierande individer, för att kunna undersöka och analysera alla de framtagna fyra 

dimensionerna (Kännedom, Associationer, Attityder och Identifikation). Samtidigt som 

studiens skulle nå ut till flera respondenter i urvalsgruppen. Trots att materialet stämmer in på 

de utvalda kriterier hade en fördel varit att undersöka vilka Personal Brands som är mest 

omtalade hos den åldersgrupp som ingick i studien, innan bestämmelse av urvalet rörande 

stimulusmaterial. För att kunna säkerhetsställa att kriterierna verkligen uppnåddes, kunde 

exempelvis statistiska undersökningar genomförts.  
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3.3.3 Dokumentation  

För att lättare skapa användbart material rekommenderar Wibeck (2010) dokumentation av 

de diskussioner som sker under gruppsessionerna med hjälp av diktafon eller videokamera. 

Dock menar Wibeck (2010) att enbart ljudinspelning är att föredra då gruppmedlemmarna har 

en större tendens att inte påverkas. Under alla fokusgrupperna nyttjades mobiltelefoner för 

inspelning, för att minimera risken att data kunde gå förlorad på grund av tekniska 

komplikationer användes vid varje tillfälle två mobiltelefoner. Utöver inspelning antecknades 

det under intervjuns gång, dels för att anteckna vem av deltagarna som sa vad samt för att få 

med eventuella utmärkande uttryck, såsom kroppsspråk. Alla inspelningar transkriberades till 

skriftligt format, för att främja analys av insamlad data.  

3.4 Granskning av studien 

För att kunna kvalitetssäkra en företagsekonomisk forskning finns olika kriterier att behandla 

enligt Bryman och Bell (2017). Reliabilitet och Validitet är viktiga kriterier för att bedöma en 

undersöknings kvalitet, men är dock vanligare inom kvantitativa undersökningar. Bryman 

och Bell (2017) anför att vissa kvalitativa forskare anser att begreppen är mindre lämpliga för 

bedömning av kvalitativa studier, då begreppen förutsätter att det är möjligt att komma fram 

till en absolut bild av sanningen. Lincoln och Guba (1985 se Bryman & Bell 2017) 

presenterar alternativa kriterier för att bedöma och analysera kvalitet i kvalitativa 

undersökningar vilka är trovärdighet samt äkthet. Dessa kommer ligga till grund för 

granskning av gällande studie.  

 

Lincoln och Guba (1985 se Bryman & Bell 2017) formulerar olika delkriterier gällande 

trovärdighet. Det första är tillförlitlighet, för att ta hänsyn till detta kriterium ska forskarna 

utföra undersökningen i enlighet med existerande regler (Bryman & Bell, 2017). Dessutom 

menar Bryman samt Bell (2017) att resultat bör rapporteras till dem som studerats för att 

säkerställa att forskaren uppfattat den sociala verkligheten korrekt, genom så kallad 

deltagarvalidering. Åberopande existerande regler har väletablerad forskningslitteratur 

använts som riktlinje för studien. Vidare har riktlinjer från handledaren vägts in och följts. 

Dock har studien inte lyckats med att genomföra så kallad deltagarvalidering, till följd av 

tidsbrist. Överförbarhet är ett annat delkriterium vilket Lincoln och Guba (1985 se Bryman & 

Bell 2017) beskriver som huruvida resultaten är överförbara till en annan miljö eller kontext 

alternativt vid en senare tidpunkt, i förhållande till studiens djup. Genom att eftersträva 
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fylliga redogörelse och djup i undersökningen, har studien aspirerat till att skapa möjligheter 

för överförbarhet.  

 

Det som Lincoln och Guba (1985 se Bryman & Bell 2017) formulerar som motsvarigheten 

till reliabiliteten inom kvantitativ forskning är pålitlighet. Begreppet pålitlighet syftar till att 

forskarna har ett granskande synsätt. Vilket betyder att dem redogör för alla faser av 

forskningsprocessen på ett fullständigt och tillgängligt sätt, på så sätt att det möjliggör för 

granskning (Bryman & Bell, 2017). Undersökningen aspirerar att uppnå pålitlighet genom 

tillämpning av transparens i forskningsprocessen. Konfirmering är det fjärde begreppet 

berörande trovärdighet (Bryman & Bell, 2017). Konfirmering kan benämnas som bekräftelse. 

Bryman och Bell (2017) uttrycker att begreppet innebär att forskaren syftar till att agera i god 

tro, med insikt i att det i samhällsenlig forskning inte finns fullständig objektivitet. Bryman 

och Bell (2017) menar att det är viktigt att det ska framgå att forskaren inte avsiktligen 

påverkat utförandet och slutsatser genom exempelvis personliga värderingar. Utgångsläget 

under denna undersökning har varit att åsidosätta egna värderingar, åsikter och hypoteser för 

att hävda konfirmering.   

 

Äkthet är den andra delen av Lincoln och Gubas alternativa tolkningsmodell. Äkthet består 

av olika kriterier som väcker mer generella frågor menar Lincoln och Guba (1985 se Bryman 

& Bell, 2017). Undersökningen ska ge en tillräcklig rättvis bild av olika åsikter samt 

uppfattningar som finns hos deltagarna som har studerats (Lincoln & Guba 1985 se Bryman, 

& Bell 2017). Gällande denna aspekt anses undersökningen ge en objektiv bild av hur 

deltagarna uppfattar den sociala verkligheten. Undersökningen presenterar enbart faktiska 

data, utan att manipulera, förkasta eller förändra resultatet. Där åsikter samt uppfattningar 

skiljer sig åt hos deltagarna har de olika synvinklarna presenterats. I undersökningen har även 

kriteriet ontologisk autenticitet berörts. Detta begrepp innebär enligt Lincoln, Guba (1985 se 

Bryman & Bell 2017) att deltagare i undersökningen får en större förståelse av sin sociala 

verklighet genom deltagande. Utifrån de olika områdena som undersökningen har behandlat 

rörande Personal Brands får deltagarna en uppfattning kring deras ställningstagande gentemot 

de personliga varumärkena, samt huruvida de upplever påverkan eller inte. Det bör 

poängteras att det är svårt för individen att vara självmedveten, då den sociala verkligheten är 

komplex. Lincoln, Guba (1985 se Bryman & Bell 2017) presenterar likaså begreppet 

Pedagogisk Autenticitet inom äkthet, som syftar till att deltagaren får förståelse för hur andra 

individer i miljön uppfattar saker och ting. Till följd av att studien genomförts i fokusgrupper, 
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har deltagarna fått möjlighet att ta del av tre till fyra andra deltagares åsikter och tankar vilket 

talar för att Pedagogisk Autenticitet har tillämpats, dock i mindre omfattning.  
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4. Empiri 

Empirikapitlet kommer att presentera resultaten från de fem olika fokusgrupperna. Empirin 

är uppdelad efter de sex bilder föreställande olika Personal Brands som användes som 

stimulusmaterial i studien. Vilka är Isabella Löwengrip, Zlatan Ibrahimovic, Fredrik Eklund, 

Kenza Zouiten, Jon Olsson samt Therese Lindgren. Studien har fokuserat på att samla in data 

för att öka förståelse kring deltagarnas attityder, kännedom, associationer samt identifikation 

kopplade till dessa bilder. För att studera inverkan på konsumentbeteendet. Avsnittet 

presenterar all data som är relevant gällande dessa områden.   

4.1. Isabella Löwengrip 

Deltagarna i fokusgrupperna hade delade åsikter om vem Isabella Löwengrip är och vad hon 

förknippas med. Hälften av deltagarna beskrev henne som ”Blodinbella”, vilket är namnet på 

den blogg som blev startskottet på Isabellas karriär. Dock har majoriteten av deltagarna 

lämnat denna uppfattning av henne och beskriver henne istället som en ung affärskvinna som 

brinner för att andra kvinnor ska bli framgångsrika. 

 

“Hon visar att kvinnor kan också bli stora och framgångsrika entreprenörer.” (Elina, 2018) 

 

Respondenterna i fokusgrupperna förde skilda argument kring associationer samt attityder 

gentemot Isabella Löwengrip. Deltagarna som hade en positiv attityd uttryckte att de ser 

henne som en seriöst och framgångsrik kvinna inom affärsvärlden. Flertalet av deltagarna 

uppgav att Isabella idag driver flera lyckade företag. Varav en deltagare beskrev Isabella som 

“bolagsdrottning”, och menar att hon lyckats skapa flera resultatrika bolag och varumärken. 

Häften av deltagarna kände till att hon nyligen nominerades till mest framstående 

företagsamma kvinna i Veckan Affärer och uttryckte att hon har ett stort driv och uppmuntrar 

fler kvinnor till att våga bli framgångsrika inom affärsvärlden. Att hon är ett levande bevis på 

att kvinnor kan, likväl som män, bli stora och framgångsrika ekonomer och entreprenörer. 

Samtidigt som deltagarna beskrev henne som en företagsam kvinna, beskrevs hon som 

autentisk och personlig till följd av att hon delar med sig av privat information. De menade 

att hon utöver sitt professionella liv som influenser och hårt arbetande affärskvinna visar upp 

att hon även lever ett hyfsat normalt liv som ensamstående förälder med två barn. Därmed 
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uppgav deltagarna att hennes personlighet anses vara tilltalade och att hon framstår som 

ordentlig och självständig.  

 

“Jag är faktiskt lite skeptisk till henne. Jag är inte jätte insatt i henne så jag kan inte uttala mig 

jättemycket. Jag ifrågasätter inte alls hennes företagssida, där förstår jag att hon är otroligt proffsig 

och bra. Jag får skenet av att allt ska vara perfekt hos henne. Varenda bild hon lägger upp på 

instagram, ser exakt likadan ut. Hon står och är jätteglad känns inte alls naturlig på något sätt.” (Isa, 

2018) 

  

Deltagare som hade en mer negativ attityd gentemot Isabella Löwengrip var kritiska och 

ifrågasatte hennes personlighet. De uttryckte att en bild av en bortskämd och dubbelsidig 

person målats upp parallellt med den framgångsrika Isabella. En respondent framförde att 

Isabella gör allt för att få uppmärksamhet, vilket de menar syns i hennes sociala medier, där 

hon framställer sig som ständigt glad och visar upp perfekt liv. Vilket gör att hon uppfattas 

väldigt opersonlig och principfast. Andra menade dock att Isabella Löwengrips förmåga att 

uppfattas som principfast och perfekt kan var en fördel när det kommer till marknadsföring 

kring hennes egna produkter. Att den perfekta bilden medför att konsumenter uppfattar 

hennes produkter på samma sätt.  

  

“Jag strävar efter drivet som hon har, jag har inte samma driv men jag känner att det är något som 

inspirerar mig och som jag gärna tar efter. Men hennes produkter från LCC använder jag, men om 

hon gör reklam för något annat, sponsrar, då är det inget som jag direkt nappar på. Jag vet inte det 

känns som att det är hennes märke och därmed mer autentisk.” (Daniella, 2018) 

 

De deltagare som hade en positiv inställning och på något sätt identifierar sig med henne, 

exempelvis med ålder, framgång, yrkesval eller personlighet menade att de sannolikt kan 

tänka sig att köpa hennes produkter. Några få av dessa personer uppgav att de redan testat 

hennes produkter. De deltagare som uttryckte en negativ attityd var inte på något sätt 

intresserade av Isabellas egna produkter.  

 

Majoriteten av deltagarna uppgav att Isabellas produkter står för kvalité och tillhör en dyrare 

prisklass. Flera deltagare menade att hennes eget varumärke uppfattas som autentiskt och 

uppfattas som något som hon verkligen har jobbat med från grunden. Dock uttryckte flertalet 

av de positivt inställda deltagarna att om Isabella samarbetar med andra varumärken påverkas 
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inte deras köpbeteende i samma utsträckning som av hennes eget varumärke. Några få 

personer upplever Isabella som säljande och att hon inte presenterar sina egna åsikter fullt ut, 

exempelvis i samarbeten, utan att hon enbart gör samarbeten för att tjäna pengar.  

4.2 Zlatan Ibrahimovic 

“Vem känner inte igen Zlatan?” (Sandra, 2018) 

 

Fokusgrupperna beskrev Zlatan Ibrahimovic som en välkänd svensk, alla deltagarna uttryckte 

god kännedom gentemot honom. Dock varierade attityderna som fördes tydligt utifrån 

deltagarnas kön. Alla respondenter beskrev Zlatan som framgångsrik inom fotboll. 

Majoriteten hävdar dock att han på senaste tiden lagt sin fotbollskarriär lite åt sidan för att 

satsa på olika samarbeten med exempelvis med Volvo, Vitaminwell, Samsung och Bethard. 

Varför han idag syns mer på reklamfilmer istället för i fotbollssammanhang ifrågasattes av 

merparten av deltagarna, som uttryckte att hans identitet, som länge kretsat kring sporten 

sakta börjar försvinna. Samtliga deltagare beskrev att Zlatan har en tydlig personlighet då han 

framstår som arrogant och självbelåten och anses väldigt osvensk. De uttryckte att Zlatan 

gillar att ta för sig och flera menar att han inte drar sig för att slänga ut sig sarkastiska 

kommentarer i media. Vilket dem trots allt uttryckte att han har “mandat” till då han är så stor 

och framgångsrik både i Sverige och internationellt. Majoriteten av deltagarna av det 

kvinnliga könet uppgav att de har svårt att ha en positiv helhets attityd gentemot Zlatan och 

beskrev honom istället som dryg.  

 

“Han har kört sitt race genom hela sin karriär och han kan uppfattas som väldigt kaxig men det är på 

något sätt så han har blivit framgångsrik också” (Anton, 2018) 

 

Det manliga deltagarna framställde dock Zlatan som en kille som bär på mycket humor, då de 

upplever hans arrogans som skämtsam. En del ansåg att det är med hjälp av hans högmod och 

spydighet som han har lyckats bli så framgångsrik som han är idag, vilket visar på att han 

verkligen är sig själv, autentisk och inte påverkas av någon annan person. Utöver dessa 

associationer är större delen av deltagarna överens om att Zlatan har en särpräglad karaktär, 

vilket de menar är positivt.  
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Andra positiva egenskaper som majoriteten av deltagarna förknippade med Zlatan var hans 

entreprenörsanda. Samtliga deltagare yttrade att han har blivit Sveriges ansikte utåt. Alla 

framförde således att de vet hur Zlatan har blivit känd och uttrycker att hans livsresa är 

imponerande, att han har tagit sig från Rosengård till dit han är idag. Detta är något som 

majoriteten av deltagarna menade att de ser upp till och direkt kopplar till positiva egenskaper 

som driv och handlingskraftighet. Några deltagare menade att de kan känna en samhörighet 

till Zlatan utifrån nämnda egenskaper samtidigt som det uttryckte respekt gentemot honom. 

  

“Man har ju sett många reklamfilmer med honom nu. VitmainWell, gör han reklam, för sen är det 

hans egna klädmärke A-Z, sen har han väl köp in sig nu i Bethard, ett spelbolag, tror jag att han är 

delägare där.” (William, 2018) 

 

Fokusgrupperna sammankopplade Zlatan med många varumärken och inte enbart hans eget 

varumärke, A-Z. Större delen av deltagarna menade att de kan tänka sig influeras av Zlatan i 

sitt köpbeteende oavsett om det gäller hans egna produkter eller samarbeten, på grund av de 

positiva egenskaper som beskrevs. De uttryckte att hans omdöme är högt värderat speciellt 

när det kommer till sportrelaterade produkter och tjänster. Flera av deltagarna uppgav att de 

har köpt hans egna produkter som underkläder eller parfym, för att det är Zlatan som är 

varumärket. 

 

Samtidigt fanns det några få deltagare som uppgav att de inte var intresserade av Zlatans egna 

produkter. Dock nämnde dessa respondenter att samarbeten som han har med andra 

varumärke kan komma att bli intressanta, om produkten eller tjänsten i förväg är något som 

konsumenten vill ha. Ett exempel på detta menar en deltagare var vid köp av bil. Deltagaren 

framförde att det är logiskt att en konsument inte enbart köper en bil för att en specifik person 

marknadsför den. Men att om beslutet ligger på att köpa en viss typ av bil, i detta fall Volvo, 

kan Zlatans personlighet och samarbete med varumärket påverka till köp. 

4.3 Fredrik Eklund 

Fokusgrupperna identifierade Fredrik Eklund som en svensk framgångsrik fastighetsmäklare 

och skådespelare bosatt i New York. Alla deltagare uppgav att de associerar Fredrik med 

hans bror Sigge Eklund, som beskrevs som en svensk författare, internetentreprenör, 
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”podcastare” samt Tv-producent. Flertalet uttryckte att Fredrik troligtvis är en person som är 

mer omtalad i Amerika än i Sverige.  

 

“Jag har lite svårt att tolka honom, eftersom hans program känns väldigt amerikanskt. Det 

känns som allt är regisserat i det minsta detalj som att någon har sagt till Eklund att vara 

sådär!” (William, 2018) 

 

Respondenterna som visste vem Fredrik var associerade honom till två tv-program, Million 

Dollar Listing samt Toppmäklaren. Där de beskrev att han är en av huvudpersonerna som 

ägnar sig åt lägenhetsförsäljning i New York eller Sverige. Deltagarna som uppgav att de sett 

eller kände till programmen beskrev Fredrik som excentrisk, egenkär och opålitlig. Flertalet 

deltagare angav att de upplevde hans karaktär som något påklistrad, vilket gjorde det svårt att 

se genuinitet i hans personlighet. Samtidigt beskrevs Fredrik som kärleksfull, driftig, 

underhållande, energisk samt autentisk av flertalet kvinnor i grupperna. Beroende på vilka 

associationer individerna hade gentemot Fredrik påverkades huruvida deras attityder 

gentemot honom är positiva eller negativa. 

 

Det fanns en låg kännedom gällande produkter kopplade till Fredrik, några få deltagare 

påpekade att han bland annat har lanserat ett vin, vid namn ”High Kick”. Dock uppgav 

deltagarna att de har svårt att känna en samhörighet till Fredriks personlighet och att de 

istället influeras av andra faktorer om de skulle köpa en produkt associerad till honom. Som 

exempelvis produktens specifikationer eller av att någon de känner rekommenderat 

produkterna. Utifrån att kännedomen om Fredrik generellt var låg hos deltagarna i studien 

menade majoriteten att de inte ser att han skulle kunna påverka eller influera dem i deras 

köpbeteende.  

4.4 Kenza Zouiten 

Kenza beskrevs i fokusgruppsintervjuerna som en svensk ”bloggerska”, modell och 

entreprenör som blev framgångsrik genom sin blogg som hon startade i sin ungdom. 

Deltagarna uttryckte att de var medvetna om att hon gjort flera samarbeten med olika 

varumärken, som Jofama, Guldfynd och Puma. Några av deltagarna uttryckte att hon på 

senare tid utvecklats till en framgångsrik entreprenör och är grundaren för modevarumärket 

Ivyrevel. Det fanns en mer ingående kännedom hos hälften av de kvinnliga deltagarna. Dock 



 26 

fanns en lägre kännedom hos de andra kvinnliga deltagarna, som beskrev Kenza som 

bloggare. Majoriteten manliga deltagare hade näst intill ingen kännedom alls.  

 

“Jag älskar Kenza och tycker jättemycket om henne, verkligen. Hon är verkligen en sån som bjuder 

mycket på sig själv och har den skönaste personligheten. Hon är inte riktigt som andra Influencers 

som är ytliga och så.” (Isa, 2018) 

  

Deltagarna som hade en positiv attityd gentemot Kenza uppgav att de känner till henne väl, 

beskriver henne som väldigt autentisk. De menade att hon är öppen med sitt privatliv. Dessa 

deltagare beskrev henne som humoristisk och rolig då hon skämtar mycket på sociala 

plattformar, vilket i sin tur leder till att hon uppfattas som genuin, rolig och avslappnad. 

 

Majoriteten av deltagarna framförde positiva associationer gentemot Kenza. Bland annat 

beskrevs hon som äkta och ärlig, vilket var egenskaper som värderades högt av deltagarna, 

vilket bidrog till att hälften av de kvinnliga deltagarna uppgav att hon influerar deras 

köpbeteende. Även om respondenterna uttalade att hennes eget klädvarumärke Ivyrevel inte 

var det första de associerade med henne så ansågs hon vara en person med ett starkt 

personligt varumärke, som aktivt influerar via sin blogg och sociala medier.  

 

Ett fåtal av deltagarna uttryckte att de gärna köper produkter från varumärken Kenza 

samarbetar med, där hennes pågående samarbetet med PUMA kom på tal. Dessa deltagare 

beskrev att de kan identifiera sig med hennes klädstil. Det framgick även att Kenza är en 

förebild och som de vill efterlikna. Om hon skulle rekommendera en produkt till dessa 

respondenter skulle deras beteende influeras eftersom hon uppfattas som pålitlig och genuin. 

Samma deltagare uppgav att de redan köpt produkter från hennes klädvarumärke Ivyrevel.  

4.5 Jon Olsson 

“Jon upplevs som autentisk, jag upplever honom som att han är sig själv för att han har inget att 

förlora. Jon har inte samma press som andra kända personer eftersom han har gjort ett varumärke 

utifrån något han är bra på, som skidåkning” (Sonja, 2018) 

 

Jon beskrevs av deltagarna som glad, härlig och positiv. Han associerades till sitt tidigare 

yrke som skidåkare, trots detta uppgav majoriteten av deltagaren att han bäst beskrivs som 
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influenser och Youtuber. Jon skildrades som en målmedveten “jetsetter” som reser runt och 

lever livet. Respondenterna framförde att de förknippar honom med sportbilar samt 

varumärket Red Bull. Majoriteten uppgav att de har en positiv attityd gentemot honom till 

följd av att han upplevs som en livsnjutare, som inte har något att förlora samt som en 

äventyrlig person.  

 

“Där, är kungen av kungarna. Han lever livet man vill leva. The adventurer!” (Alexander, 2018) 

 

Övervägande del av de manliga deltagarna uppgav att de ser Jon som driven och autentisk. 

Därav uttryckte dessa deltagare att de gärna skulle köpa produkter från hans väskkollektion 

Douchebag alternativt att de redan köpt produkter från hans varumärke. Dessa personer 

uppgav att de litar på hans omdöme och gärna tar hans åsikter i beaktning vid ett köp till följd 

av hans driftighet. De associerade honom med flera bolag och således beskrevs han som 

företagsam. Den andra hälften av männen uppgav att de inte kände till Jon eller hans 

förehavanden och att han därför inte skulle kunna influera ett eventuellt köp. En deltagare 

ansåg att det gick att lita på Jons omdöme i fråga om sport trots att respondenten uppgav att 

han egentligen inte hade någon kunskap om Jon.   

 

 “Jon han vet jag knappt någonting om. Vet att han är tillsammans med Janni Delér ” (Frida, 2018) 

 

Största delen av de kvinnliga deltagarna hade en låg kännedom om Jon, två deltagare kände 

till honom på grund av hans relation med Janni Delér. Men uttryckte att det inte kunder 

specificera vad han ägnar sig åt. Ändå hävdade dessa deltagare att de har en positiv attityd 

gentemot honom som person då han upplevs som autentisk och seriös. Fyra kvinnliga 

deltagarna uppgav att de känner till honom och hans väskkollektion, då de har en manlig 

kontakt i sin närhet som gillar Jon. En annan kvinnlig deltagare beskriver honom som ung till 

sättet och menar att han inte har koll på läget, vilket motsäger övriga deltagares åsikter.  

4.6 Therese Lindgren 

Therese Lindgren beskrevs som en ”influenser” och som en av de största svenskarna på 

Youtube. Flera deltagare beskrev henne som vegan och menade att Therese framför allt 

förespråkar veganism vilket präglar hennes kanal. Dessa deltagare beskrev detta som något 
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positivt då det ger dem en bra känsla. Majoriteten förknippade Therese med hennes första 

bok, Ibland mår jag inte så bra, som behandlar psykisk ohälsa.  

 

“Hon är verkligen en bra förebild, som verkar vettig. Hon har fötterna på jorden.” (Chris, 2018) 

 

Alla kvinnliga deltagarna uppgav att de har en positiv attityd gentemot henne och beskrev 

Therese med ord som pålitlig, trovärdig, genuin och klok. De uttryckte att hon är en bra 

förebild för sin unga målgrupp då hon talar öppet om psykisk ohälsa och delar med sig av 

sina tankar på ett personligt plan. Tre deltagare yttrade att de kan identifiera sig med Therese 

angående psykisk ohälsa och var positiva till att hon talar öppet om det. Av de manliga 

deltagarna var kännedomen låg. De uppgav att de antingen inte alls visste vem Therese var, 

alternativt att de kände igen henne som någon form av ”Youtuber”, men hävdade att de 

egentligen inte visste något mer om henne. Ändå uppgav flera av dem att deras intryck av 

henne är positivt.  

 

“Hon är verkligen en förebild. Jag associera henne med många olika saker. Att hon är 

vegan, att hon kämpar för djurens rätt, hennes hudvårdsprodukter, hennes böcker och hennes 

youtubekanal.” (Sandra, 2018) 

 

Deltagarna som uttryckte att de hade en god kännedom gentemot Therese, förknippade henne 

med skönhetsprodukter, samarbete med CSS samt hennes eget skönhetsmärke, Indy Beauty. 

En deltagare uttalade att hon bär mycket smink och spelar in sminkvideos på Youtube. 

Majoriteten var tydliga med att Therese uppmuntrar sina följare att vara egna individer och 

göra sina egna val. Vilket de menade talar för att hon är en person med fötterna på jorden och 

därav framstår hon som en bra förebild. Flera deltagare uppgav att de gärna tar hennes råd 

inför ett köp men att de inte är intresserade av att köpa hennes egna produkter. En person 

anger att hon köpt hela Therese egna hudvårdsserie, på grund av de inte är animaliska.  

 

Trots att majoriteten av kvinnorna berättade att de upplevde Therese som genuin, upplevde 

två respondenter att hon vid flera tillfällen har motsagt sina egna värderingar eller att hon 

ägnat sig för mycket åt samarbeten, vilket i sin tur påverkat hennes trovärdighet.  
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5. Analys  

Kapitlet består utav tre underrubriker, kännedom, attityder och associationer samt 

identifikation. Dessa områden har under studien identifierats som viktiga faktorer 

beträffande konsumentbeteende. För att kunna besvara frågeställningen “Hur påverkas 

konsumentbeteendet av Personal Brands?” analyseras datainsamlingen från empirin 

gentemot de utvalda teorierna för att identifiera mönster och samband. 

5.1 Kännedom 

Kännedomen om ett varumärke har en stor inverkan på konsumenterna, vilket är något som 

studiens påpekar både teoretiskt och empiriskt. För att ett Personal Brand ska ha någon form 

av effekt på konsumentbeteendet påvisar resultatet från empirin att kännedom är en viktig 

aspekt. Det fanns stora skillnader i hur deltagarnas beteende influerades utifrån om det fanns 

en låg eller hög kännedom om ett Personal Brand. 

  

Där deltagarna hade en bristande eller ingen kännedom alls gentemot ett Personal Brand, 

uttrycktes det inte något intresse över att utforska vad det personliga varumärket hade att 

erbjuda. Vilket går att stödja med Montoya och Vandeheys (2002) påstående att Personal 

Brands i högsta grad påverkas av den omedelbara uppfattningen som influerar individen. 

Montoya och Vandehey (2002) menar att Personal Branding är vad individen åstadkommer i 

mottagarens psyke som påverkas av den omedelbara uppfattningen, den automatiska reaktion 

som sker vid ett möte mellan individer. Likaså visade majoriteten av individerna med låg 

kännedom inget intresse i att ta del av information om varumärket från de andra deltagarna i 

fokusgruppen. Vilket tyder på att deltagarnas attityder gentemot ett Personal Brand färgas 

starkt av historiska intryck. Vilket är något som även Kotler och Armstrong (2008) uttrycker i 

deras teori om Psykologiska faktorer, där lärande innebär att konsumenter skapar egna 

attityder och åsikter gentemot ett varumärke och dess produkter, vilka baseras på tidigare 

erfarenheter och därför inte nödvändigtvis på äkta kunskap. Studien visar att om en individ 

inte är intresserad av ett Personal Brand, präglas konsumentbeteendet av förmodan att 

varumärket inte har något att erbjuda individen. Vilket gör det svårare för varumärket att 

fånga individernas intresse i framtiden. Kapferers (2012) menar att om ett varumärke inte 

lyckas skapa kännedom kan följden vara negativa effekter på konsumentens köpbeteende. 

Det sammanlagda intrycket av intervjuerna tyder dock på att låg kännedom inte 
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nödvändigtvis behöver betyda att deltagarna automatiskt har en negativ inställning till det 

personliga varumärket eller förkastar varumärket. I flera fall fanns det en positiv inställning 

gentemot varumärket, trots låg kännedom, dock ansågs inställningen inte vara avgörande för 

att influera ett köpbeslut.  

 

Resultatet visar att där en god kännedom var djupt rotad gentemot ett Personal Brand 

uttrycktes ett större intresse samt medvetenhet gällande erbjudanden från varumärket. Vilket 

tyder på att varumärket har lyckats med att skapa en tillvaro i konsumentens minne och 

möjliggjort att individen kan identifiera sig med varumärket. Aaker och McLoughlin (2007) 

samt Kapferer (2012) stödjer detta i sina argument. Deltagarna ställningstagande kring 

attityder och associationer gentemot ett visst Personal Brand baserades i helhet på deras 

initiala kännedom men även på information de tog del av under fokusgruppssessionerna från 

de andra deltagarna. Vilket stödjer teorin om att ett varumärke med positiva uttryck kan 

skapa en lojal kundbas som presenterar varumärket vidare i sin sociala krets.  

5.2 Attityder och Associationer 

Attityder och associationer som individerna argumenterade för i den aktuella studien, visades 

sig gå hand i hand då deltagarna som hade positiva attityder gentemot varumärket även 

uttryckte gynnsamt inställda associationer. När varumärket lyckas framkalla kundnöjdhet 

ökar sannolikheten för återköp förklarar Kotler och Armstrong (2008). Forskarna poängterar 

att konsumenten genom lärande och agerande skapar egna åsikter och attityder som kommer 

att influera köpbeteendet. Att lojala kunder i sin tur kommer dra till sig nya kunder till 

varumärket eftersom de bär på en positiv attityd gentemot varumärket visades sig tydligt i 

studien. Deltagare som uppgav att de var gynnsamt inställda till ett Personal Brand och hade 

influerats till köp, talade även gott om varumärket till övriga respondenter i gruppen. Vissa i 

gruppen upplevdes mer mottagliga för denna typ av information än andra.    

 

Empirin visade att deltagarna som hade positiva attityder gentemot ett visst Personal Brand, 

och beskrev det personliga varumärket som autentiskt eller äkta var mer benägna att influeras 

av det personliga varumärket. Vilket även ges uttryck för i Montoya och Vandeheys (2002) 

resonemang att människan är i behov av att känna tillit för att känna att ett köp är rätt. 

Deltagarna poängterade att Personal Brands som utstrålar tillförlitlighet, trovärdighet samt 

upplevs som seriösa är mer attraktiva. Något annat som deltagarna uttryckte i studien var att 
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Personal Brands uppfattades mer autentiska och äkta än traditionella varumärken. Eftersom 

det är en person som står bakom sitt eget varumärke. Att personligheten reflekteras i 

varumärket gör att varumärkets centrala värderingar, kärnidentiteten tydligt framförs, vilket 

Uggla (2015) menar i sin tur framtvingar attityder.  

 

Även om positiva egenskaper förekom hos Personal Brands fanns det deltagare som uppgav 

att de inte influerades tillräckligt för att de skulle påverkas till köp. Vissa personlighetsdrag 

ifrågasattes även av deltagare, där beteende kopplat till egenskaperna uppfattades som 

avvikande. Ett tydligt exempel i studien var när ett Personal Brand ursprungligen uppfattades 

av deltagarna som äkta och trovärdigt men där varumärket ifrågasattes då personen bakom 

även hade uttryckt åsikter och värderingar som skadat tilltron till varumärket. Tilliten 

gentemot det personliga varumärket fanns därmed inte att tillgå. Detta går att förena med den 

emotionella påverkan ett Personal Brand har på en konsument. Montoya och Vandehey 

(2002) uttrycker att den emotionella påverkan, som äkthet, trovärdighet och tillförlitlighet är 

viktiga element för ett Personal Brand och avgör om köpbeteendet påverkas positiv eller 

negativt.  

 

Baines, Fill och Rosengren (2017) framhåller att målet med ett varumärke är att skapa 

värderingar som konsumenten ser som meningsfulla, för att generera positiva uppfattningar 

och känslor hos konsumenten. I studien påvisades att deltagarna som hade en negativ attityd 

gentemot ett Personal Brand uttryckte att varumärket präglades av negativa egenskaper 

såsom motsägande eller lögnaktig. Deltagarna hävdade att de aldrig skulle påverkas till köp 

av dessa varumärken. Vilket stämmer överens med Baines, Fill, Rosengren (2017) tolkning 

om att varumärken även hjälper konsumenter att sålla bort erbjudanden som inte anses 

relevanta utifrån deras egna preferenser.  

 

De associationer som deltagarna formulerade i förhållande till studiens stimulusmaterial 

kunde identifieras med de olika attributen som tillåter konsumenten att relatera till 

varumärket och knyta an. Vilket vi kan återfinna i Aaker och McLoughlin (2007) Brand 

Equity modell. Det uttrycktes emotionella attribut, där ett Personal Brand anspelade på 

deltagarnas känslor. Eftersom deltagarna uttalade att användning av produkter kopplade till 

ett Personal Brand skapade olika känslor. Känslorna som de uppgav var bland annat att de 

kände sig vackra, idealiska, äventyrliga samt atletiska. Det gick att se funktionella attribut hos 

deltagarna, där några av deltagarna uttryckte en dragning till specifika funktioner hos 
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produkter associerade med ett Personal Brand. Flera av deltagarna uppgav att de använder, 

eller har använt produkter från något Personal Brand, dock uttryckte flera tydligt att det 

enbart var till följd av att produkternas egenskaper uppskattades. Det som i högsta grad var 

förekommande i studien var självuttryckande attribut, deltagarna upplevde att de kunde 

identifiera specifika egenskaper som personen bakom varumärket bar på. Aakers (2009) 

tankar beträffande attribut återfinns i studiens resultat och kan vara förklaringen till varför 

deltagarna som hade en positiv attityd gentemot ett Personal Brand visade större benägenhet 

till att influeras i sitt beteende, än de individer som hade negativ en attityd.  

 

Något som deltagarna ansåg viktigt var huruvida ett Personal Brand uttryckte ett konsekvent 

budskap, i allt från samarbeten till egna produkter och värderingar. Detta får stöd i Repetition 

som Montoya och Vandehey (2002) förespråkar som ett viktigt element för ett personligt 

varumärke. Förmågan hos personen bakom ett Personal Brand, att uttrycka ett konsekvent 

budskap som påverkar de känslor en konsument utvecklar gentemot varumärket (Montoya & 

Vandehey, 2002). I empirin yttrade deltagarna att Personal Brands som var inkonsekventa i 

sitt budskap således uppfattades som mindre trovärdiga, opålitliga eller falska. Där positiva 

associationer till varumärket fanns uttryckte majoritet av deltagarna att de var mer benägna 

att köpa en produkt som var utvecklad av ett Personal Brand. Det var en tydlig distinktion när 

samarbeten istället kom på tal.  Samarbeten upplevdes mer kommersiella, där syftet enbart 

var att tjäna pengar. Vilket resulterade i att dessa värdeerbjudanden ansågs mindre tilltalande 

och genuina som de som kom från ett Personal Brand.  

 

Å andra sidan yttrade majoriteten av deltagarna som hade positiva associationer till ett 

Personal Brand, att de litar på omdömet hos personen bakom varumärket. Därav var de mer 

villiga att köpa produkter som personen rekommenderade eller marknadsförde. När det kom 

till varumärken som beskrevs om autentiska Personal Brands, uttryckte deltagarna att de 

troligtvis omedvetet influeras av samarbeten varumärket gör, även om samarbeten generellt 

beskrevs som mer kommersiella. Detta talar för vikten av en tydlig identitet hos ett Personal 

Brand. Uggla (2015) menar att varumärkets kärnidentitet är värderingar som inte ändras, och 

som hjälper varumärket att uttrycka ett värde till konsumenten. Montoya och Vandehey 

(2002) menar att människan är i behov av tillit för att känna att ett köp är rätt, vilket även kan 

färga beteendet. Med detta sagt är det sammanlagda intrycket av resultatet att deltagarna 

upplever samarbeten som positiva om de stödjer den redan existerande 

varumärkesidentiteten, om inte upplevs dem snarare negativa.   
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Vissa egenskaper ansåg deltagarna var både positiva och negativa. Exempelvis beskrivs ett 

specifikt Personal Brand som för principfast och perfekt. Det utlöste negativa emotionella 

åsikter och ogillande gentemot det personliga varumärket. Dock menade deltagarna att trots 

att det personliga varumärket ansågs negativt utifrån dessa egenskaper, kunde produkten 

gynnas positivt av samma egenskaper. Vilket tyder på att en negativ inställning till ett 

Personal Brand i vissa fall kan påverka köpbeteendet i en positiv riktning.   

5.3 Identifikation   

Enligt Kapferer (2012) köper inte konsumenter av ett varumärke enbart på grund av dess 

namn eller erbjudande. Associationerna som förknippas med varumärket ger möjlighet för 

konsumenten att känna samhörighet till varumärket som lägger grunden för identifikation. 

Med hjälp av att individer kan identifiera sig med varumärket skapas en relation mellan 

varumärke och konsument menar Aaker och McLoughlin (2007). Relationen kommer över 

tid att påverka konsumentbeteende och köpbeslut. Hur konsumenten väljer att identifiera sig 

med varumärket, kan skilja sig åt från fall till fall, då inget är rätt eller fel. Vilket tydligt 

kunde påvisas från deltagarnas diskussion i empirin. Flera av deltagarna ansåg att de delade 

egenskaper med personerna som visades i studiens stimulusmaterial. Egenskaper som var allt 

ifrån ålder, likartad bakgrund, livsstil, personlighet, mål eller värderingar. Detta bidrog till att 

deltagarna som nämnde dessa egenskaper öppnade upp för att känna en samhörighet med 

varumärket.  

  

Aaker och McLoughlin (2007) menar utifrån självuttryckande attribut att individer väljer 

varumärken till följd av att de kan uttrycka sin egen personlighet med hjälp av varumärket. 

Kotler och Armstrong (2008) framför dessutom att konsumenter väljer att göra ett försök att 

återskapa sin egen personlighet och karaktäristiska drag i varumärken eller varor de köper. 

Vilket återfinns i studiens resultat då flera deltagare menade att de identifierade sig med 

specifika karaktärsdrag som uppvisades av personen bakom varumärket, vilket i slutändan 

påverkat deras beteende på grund av att ett samband etablerats. 

  

Somliga deltagare yttrade att egenskaper som kom till uttryck hos vissa Personal Brands 

beundrades. Dock var dessa egenskaper något som deltagarna inte vid intervjutillfället besatt, 

men något de strävar efter att uppnå. Egenskaperna identifierades som målmedvetenhet, 
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uppfinningsrikedom och framgång. Att konsumenten vill identifiera sig med positiva 

egenskaper påvisas tydligt av Baines, Fill och Rosengren (2017). Forskarna menar att ett 

varumärke ger konsumenten en psykologisk försäkran, då varumärket hjälper människor att 

identifiera sig med olika produkter och på så sätt förbättras kvalitén på köpupplevelsen. 

Konsumenten skapar förväntningar om vad varumärket ska leverera. När varumärket svarar 

upp mot förväntningarna och uppfyller dessa återkommer kunden. Detta är något som även 

Aakers (2009) teori om Perceived Quality stödjer, som menar att en positiv upplevd kvalitet 

är en fördel för eventuella återköp. I studien uttrycktes förväntningar på personliga 

varumärken. Om förväntningar på exempelvis en produkt uppfylldes påtalade respondenten 

att de gärna skulle använda produkten igen. Vilket talar för att den upplevda kvaliteten ger 

förutsättningar för återköp.  

  

I ett fall i studien formulerades tvetydigheter gentemot den äkthet som deltagarna upplevde 

mot det personliga varumärket. Vilket deltagarna menade gjorde det svårt att kunna 

identifiera sig med varumärket. Det framkom att personen bakom varumärket från början 

uppfattades som genuin men att denne vid senare tillfällen motsagt sig själv. Vilket ledde till 

att egenskaper hos personen inte kunde betraktas som ärliga och därmed misslyckades 

varumärket med att skapa en grund för identifikation. Aaker (1996) beskriver vikten att 

bygga upp och underhålla varumärkesidentiteten och riktar sig bortom nuet. I exemplet ovan 

tycks det personliga varumärket ha misslyckats med att upprätthålla varumärkesidentiteten 

och istället underminerat identiteten. Khamis, Ang och Welling (2017) menar att detta är ett 

av de uppenbara problemen för Personal Brands. En annan av de bidragande faktorerna var 

att personen ägnade sig åt för många samarbeten och ändrade sin personlighet och 

värderingar därefter. Aaker (1996) menar att en varumärkesidentitet inte nödvändigtvis 

motsvarar vad varumärket egentligen är. Dock måste de unika associationer som varumärket 

aspirerar på tydligt stödjas. Därmed är det en viktig faktor att individen bakom varumärket 

bevarar de associationer som skapats och arbetar utifrån dessa.  

  

Dock måste det poängteras att konsumentens beteende enligt Kotler och Armstrong (2008) 

ändras över tid eftersom personer åldras och behoven förändras. Vilket innebär att det kan 

vara så att deltagaren själv har förändrats och därmed inte kan påverkas i termer av 

identifikation till ett Personal Brand över tid. Personal Brand uppnår förmänskligande av 

varumärket då hela varumärket är uppbyggt och baserat på en individ. Vilket i förlängningen 
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betyder att det å andra sidan är möjligt för ett Personal Brand att möta förändringar i behovet 

som kopplas till beteendet. 

 

Kotler och Armstrong (2008) uttrycker att köpbeteende påverkas av flera faktorer. Däribland 

påvisar Kotler och Armstrong (2008) att sociala faktorer är starkt drivande, vilket kom till 

uttryck i fokusgrupperna. Det existerade en större ovilja att gå emot andras åsikter och tycken 

inom grupperna vilket var tydligare i vissa grupper än i andra. Deltagarna inväntade 

varandras uttalanden innan de själva valde att ta ställning, alternativt att deltagare ändrade 

sina åsikter för att hålla med gruppen. Detta innebär att deltagarna i flera fall kunde ha andra 

åsikter än de som kom till uttryck.  

 

Majoriteten av deltagarna var ifrågasättande till identifikation, då de uttryckligen kände att de 

inte kunde identifiera sig direkt med individerna i stimulusmaterialet, utöver uttalade 

specifika egenskaper. Att resultat i studien inte tydligt påvisar att individer väljer varumärken 

för att uttrycka sin personlighet, vilket Aaker och McLoughlin (2007) teorier hävdar, kan 

bero på att den egna uppfattningen av den sociala verkligheten inte nödvändigtvis behöver 

vara korrekt. Om en individ upplever att de har likheter med eller identifierar sig med ett 

Personal Brand kan denne få svårt att uttrycka detta i en grupp till följd av eventuellt 

grupptryck (Asch 1951 se Bryman & Bell 2017). Å andra sidan visar studien att deltagaren 

kunde känna en samhörighet till specifika egenskaper ett personligt varumärke uttrycker, 

vilket tyder på att valet ändå färgas av självuttryck.  
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6.  Slutdiskussion 

I kapitlet görs en ansats till att besvara studiens frågeställning utifrån de data som har 

samlats in. Slutsatsen grundar sig i att studien påvisar att konsumentbeteendet till viss del 

kan influeras av Personal Brands. För att läsaren ska få en förståelse kring slutsatsen 

motiveras den. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning i syfte att motivera 

läsarna till vidare studier.  

6.1 Slutsatser 

Avsikten med studien var att skapa förståelse för hur Personal Brands influerar 

konsumentbeteende, samt att försöka besvara frågeställningen ”Hur påverkas 

konsumentbeteendet av Personal Brands?” Resultatet visar att det går att identifiera fyra 

tydligt specifika områden som påverkar huruvida konsumenten influeras av personliga 

varumärken eller inte. Dessa aspekter är kännedom, attityder, associationer och 

identifikationer, vilka härstammar från välkända varumärkesteorier. Undersökningen påvisar 

dock att individer påverkas i olika utsträckning av Personal Brands beroende på i vilken 

omfattning de ovan nämnda aspekterna förekommer eller uppfylls.  

 

Kännedom om ett personligt varumärke är ett grundläggande element för konsumenten. Om 

kännedom är låg eller obefintligt är det enligt studiens resultat en liten chans att 

konsumentbeteendet influeras av det erbjudande som det personliga varumärket levererar, då 

närvaro saknas i konsumentens minne. Attityder och associationer är likaså element som 

studien påvisar som avgörande för huruvida en person är villiga att köpa en produkt som 

förknippas med ett Personal Brand. Om det finns positiva attityder eller associationer 

gentemot varumärket visar undersökningen på en större sannolikhet att konsumenten köper 

dessa produkter eller tjänster gentemot om attityden eller associationerna är negativa. Då en 

konsument tycks dras till ett Personal Brand med positivt uttryck.  

 

Studiens resultat visar på att identifikation mellan ett Personal Brand och konsumenten kan 

influera konsumentbeteendet. Konsumenter har enklare att knyta an till det varumärke som 

stämmer överens med deras personligheter, värderingar och erfarenheter. Personliga 

varumärken som konsumenten känner en stor samhörighet med kommer därmed betraktas i 

större utsträckning.  
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6.2 Förslag på vidare forskning 

Studien har påvisat en koppling mellan Personal Branding och konsumentbeteende. Dock är 

Personal Branding fortfarande ett outforskat område under ständigt utveckling. Med det sagt 

kan fortsatt forskning kring Personal Brands med fördel ske inom flera olika riktningar. För 

att öka förståelsen för fenomenet studeras djupare med fler och längre empiriska studier. 

Eftersom denna studie var ämnad att undersöka hur konsumenten upplever den sociala 

verkligheten, finns även intresse i att studera huruvida konsumentens uppfattning stämmer 

överens med det verkliga beteendet. Ett annat förslag är att undersöka hur Personal Brand och 

Celebrity Endorsement skiljer respektive kan komplettera varandra i förhållande till 

konsumentbeteende. 
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Bilaga 1 Intervjuguide för Fokusgrupper 12/4 2018 

Introduktion 

Hej, först och främst tack för att ni har tagit er tid idag för att ni deltar i denna fokusgrupp.   

 

Vi kommer under denna tid tillsammans att visa bilder på ett antal svenska personer. Vi vill 

att ni ska till varje bild diskutera fritt och öppet kring personen på bilden. Vi vill att ni ska 

tänka på era attityder, kännedom samt associationer kopplade till personen. Om ni kan 

identifiera er till personen på något sätt, exempelvis deras egenskaper samt om denna person 

påpekar ert köpbeteende eller köpbeslut kring produkter eller tjänster associerade med 

personen. Vi kommer under tiden gång om det behövs ställa frågor om vi har några 

funderingar eller oklarheter. Nu kör vi igång! 

 

För moderatorn  

Områden som inte får hoppas över: 

- Deltagarnas attityd gentemot personen på bilden. 

- Deltagarnas kännedom gentemot personen på bilden.  

- Associationer som deltagarna anses finns kring personen på bilden.  

- Om deltagarna identifierar sig med personen på bilden.  

- Om personen på bilden påverkar deltagarnas beteende vid köp.  
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