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Sammanfattning 

Titel: Uppbyggnaden av ett personligt varumärke är en resa, inte en destination. En kvalitativ 

studie om personliga varumärken 

Författare: Jens Sjöberg & Robin Lotthagen 

Handledare: Carl-Axel Engdahl  

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att bygga kunskap om hur unga idrottare kan bygga sitt 

varumärke.  

 

Metod: För att besvara problemformuleringen har en kvalitativ studie har genomförts med en 

systematisk litteraturstudie som metodansats. Detta med avsikt att identifiera nyckelfaktorer 

för uppbyggnaden av ett starkt personligt varumärke som sedan ska kunna appliceras på unga 

idrottare.  

 

Empiri och analys: Empirin i denna studie bygger på tidigare forskning som sökts fram. 

Dessa har sedan utvärderats och analyserats med hjälp av teorier inom marknadsföring för att 

induktivt identifiera relevanta teman utifrån studiens syfte och problemformulering, genom 

jämförelse av den tidigare forskningen som kopplats ihop med självbiografierna.  

 

Slutsatser: Studien kommer fram till fem nyckelfaktorer som ska hjälpa den unga idrottaren 

vid uppbyggnaden av ett personligt varumärke, dessa är Identitet, Image, Trovärdighet, 

Strategi och reflektion. Dessa faktorer bildar en modell som är cirkulär och ska liknas vid ett 

kretslopp där resan är det viktiga, den tar inte slut. Studieförfattarna föreslår alternativa 

tillvägagångssätt för att göra denna studie och ger förslag till vidare forskning där man kan 

implementera den skapade modellen, Build Your Personal Brand, praktiskt med en ung 

idrottare för att se om den har förankring i praktiken och inte bara i teorin. 

 

Nyckelord: Personligt Varumärke, Marknadsföring, Idrott. 
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Abstract 

Title: Personal branding is a journey, not a destination. A qualitative study about personal 

branding. 

Authors: Jens Sjöberg & Robin Lotthagen 

Advisor: Carl-Axel Engdahl 

 

Purpose: The purpose of this study is to build knowledge about how young athletes can build 

their personal brand. 

 

Methodology: The study uses a qualitative approach in order to answer the research 

questions and the purpose of the study with a systematic literature review, to identify key 

factors for building a strong personal brand and apply these on a young athletes personal 

brand. 

 

Empiricism and analysis: The empirical results is based on the literature review of former 

research, which has been carefully evaluated and analyzed inductively from marketing 

theories to identify themes to serve the purpose and research questions of the study. The 

empirical results has been compared with autobiographies of known athletes. 

 

Findings: This study identifies five key factors within building your personal brand for a 

young athlete; identity, image, trust, strategy and reflection. These key factors create a 

circular model where the journey is most important, not the destination. The authors of this 

study suggest that new research can build upon the model and implement it on a young 

athlete where the findings could prove to be useful in practise, not only in theory. 

 

Keywords: Personal branding, Marketing, Sports 
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Begreppsdefinitioner 

Social media marketing, som förkortas till SMA, definieras som “användningen av social 

media för marknadsföringssyften” (Baines, Fill & Rosengren 2017, s. 469). 

 

Varumärken använder företag för att deras tjänst eller produkt ska få ett kännetecken och 

konsumenterna enkelt kan skilja deras vara eller tjänst från konkurrenternas (Patent och 

Registreringsverket 2019). 

 

Brand Ambassador är ett begrepp vilket kommer att definieras i denna uppsats som “Det 

personliga varumärket som företagen antingen använder för att nå ut till en specifik målgrupp 

eller att företagets och det personliga varumärket ska förknippas med varandra.”. 

 

Influencer marketing är en marknadsföringsstrategi som liknar det ovan nämnda samarbetet 

mellan företaget och dess brand ambassador, som blir företagets ansikte ut mot konsumenten.  

 

Identitet behandlas i denna uppsats som de värderingar en person innehar och hur personen i 

fråga lever efter dessa. 

 

Image är ett begrepp som innefattar andra personers uppfattningar om en annan individ. 
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1. Inledning  

Det inledande avsnittet avser att ge läsaren introduktion till ämnet, en bakgrund till varför 

denna uppsats är relevant idag. I detta avsnitt presenteras även uppsatsens huvudsakliga 

forskningsområde samt syftet med uppsatsen. 

 

För att bli en professionell idrottare krävs mycket inom de flesta sporter (Lagerblad, 2011).  

Förutom talang för idrotten behöver utövaren lägga otaliga mängder tid för att ta vara på och 

utveckla talangen, precis som vilken annan professionell karriär kräver. (Framtidsutveckling i 

Sverige u.å) Denna studie är utförd av två sport managers som dagligen arbetar med unga 

aspiranter som vill lyckas inom sin idrott och gemensamt för dem vi tränar är att de alla 

lägger ner oerhört mycket tid på sin idrott; tillsammans med studier motsvarar deras 

engagemang, tidsmässigt, mer än ett heltidsjobb då de går i skolan under dagtid och sedan 

spenderar ungefär fyra timmar i ishallen. Att hitta en sponsor som vill stötta en elitsatsning 

inom idrott kan innebära en väg för idrottaren att kunna fokusera hundra procent på sin idrott 

(Lynn Carlsson u.å). Julia Axelsson Svärd, volleybollspelare i Engelholm, menar att 

sponsringen ger möjlighet att redan dagen innan bortamatch anlända till orten för att sova på 

plats, för att de ska vara pigga och utvilade på matchdag (Bjäre Kraft u.å).  

 

Genom att undersöka tidigare studier om personliga varumärken syftar studien till att bidra 

till ny kunskap om hur en ung idrottare kan bygga ett personligt varumärke. Hur företag 

använder brand ambassadors i sin marknadsföring och vilka resultat som kan uppnås i 

samarbetet mellan idrottarens och företagets varumärke för att kunna hjälpa idrottare i 

vardagen vid sidan om det sportsliga. En idrottare som aktivt jobbar med sitt personliga 

varumärke som har en tydlig strategi kan nå stora framgångar, både utanför och på planen, 

som kommer redogöras nedan.  

 

Roger Federer är en världskänd tennisspelare som har haft stora framgångar på tennisplanen. 

Federer har satt rekordet för flest Grand Slam i singelspel för herrar, där hisnande 20 stycken 

titlar inkasseras och listan på rekord kan göras lång (Forbes 2018). Enligt The Forbes, som 

listar inkomster för välkända idrottare, tjänade Roger Federer cirka 120 miljoner kronor i 

prispengar på sitt tennisspel år 2018, men hans sponsorskap med välkända varumärken som 

Mercedes-Benz, Moët & Chandon, Barilla och Rolex med flera gav en extra inkomstkälla på 
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650 miljoner kronor under samma år (Binlot 2018). Kort därefter stod det klart för Federers 

nästa sponsorsamarbete. Uniqlo gick in med ett sponsorskap tillsammans med den välkände 

atleten, vilken gav Federer totalt cirka tre miljarder kronor över tio år. På en presskonferens 

förklarar Federer sitt beslut att ingå samarbetet då han gillar designen och det funktionella 

materialet som hjälper honom att prestera på planen. “If you look good, you feel good, you 

play good. I believe in that.” (Binlot 2018). Att funktionella och snygga kläder är någonting 

som Federer värdesätter på planen är uppenbart, att kontraktet gör honom väldigt mycket 

rikare kan vara en annan motivationsfaktor och det är uppenbart att idrotten och idrottare i en 

större utsträckning idag har helt andra möjligheter att tjäna pengar, i symbios med vinstdrivna 

globala företagen.  

 

Tidigare forskning, baserat på en analys av sponsoravtalen mellan Tiger Woods och Titlest, 

påvisar att även företagen tjänar på sponsorskapet. Derdenger (2018) menar att endast under 

de sista fem månaderna som Woods var kontrakterad, var företagets avkastning på 

sponsoravtalet 49% (Derdenger 2018, s. 132). När Tiger Woods sedan bytte sponsor till Nike, 

visade det sig i en annan studie att tio procent av totala intäkterna från företagets försäljning 

av golfbollar kunde attribueras till sponsorsamarbetet. Studien visar att denna intäktsökning 

berott på att företaget kunnat sätta ett premiumpris på golfbollarna som ökade med 2,5 

procent, tack vare samarbetet med Tiger Woods. Nike investerade 181 miljoner dollar i 

Woods, och på endast golfbollsförsäljningen i USA, fick de tillbaka mer än hälften av den 

stora investeringen (Chung, Derdenger & Sirnivasan 2013, s. 271). 

 

En studie gjord i Nederländerna av Henseler, Wilson och Westberg (2011) visar att högt 

uppsatta personer, vars företag som har gått in i ett sponsorskap med ett idrottsvarumärke, 

upplever att deras varumärkes styrka ökar med sponsringssamarbeten. Forskningen pekar på 

en “win-win situation” som kan lyfta elitidrotten på allvar. I Axelsson Svärds fall, handlar 

sponsringen om att kunna finansiera hennes liv som idrottskvinna, medan Woods och 

Federers ambitioner med deras personliga varumärke och sponsorskap verkar handla om att 

bygga en förmögenhet, eller en pension då idrottskarriärer inte varar för evigt. Som tidigare 

nämnt, spenderar den aktiva elitidrottaren mycket tid på sitt utövande att denne förmodligen 

inte har tid till att jobba eller studera vilket är ytterligare en motivationsfaktor för denne att 

bygga sitt personliga varumärke för att kunna förverkliga sin dröm.  



7 

1.1 Bakgrund  

Fram till slutet på 1800-talet var idrott en beteckning för fysiska aktiviteter som främst hade 

motion som syfte men även där resultatbaserade mål kunde uppnås (Lindroth 2014, s. 131).  

Nationalencyklopedin skriver att idrotten var menad för amatörer där tävlingsmomenten 

skulle ske på samma villkor, alltså att ingen utövare fick ha idrotten som yrke. Enligt samma 

källa var detta synsätt det dominerande och normativa sättet att se på idrotten, år 1896 

betraktas som det år då den nya och “sportifierade” idrotten slog ut det tidigare amatöridealet.  

Lindroth (2014, s. 266 ff) menar att till “sportifieringen” tillhör två centrala begrepp, det 

första är kommersialisering som innebär att det finns ett ekonomiskt vinstintresse, idrotten 

blev då en affärsverksamhet. Det andra begreppet Lindroth (2014) tar upp är 

professionalisering, som beskriver utövarnas övergång från amatöridealet till att idrottarna 

kunde livnära sig på sitt idrottande. Övergången från de tidigare och mindre utvecklade 

idrottsformerna till den mer moderna tävlingsidrotten har sin grund i industrialiseringen där 

både industrialiseringens produktionssätt och tävlingsidrotten kan ses som resultatet av 

rationella vetenskapliga tankemönster där bland annat teknik och effektivitet drev 

utvecklingen framåt (NE u.å). 

 

Teknik och effektivitet drev inte bara idrotten framåt, utan även samhället, i och med 

digitaliseringen som enligt nationalencyklopedin innebär omvandlingen av information från 

analog till digital representation som syftar på det allmänna skiftet till ett digitalt 

informationssamhälle (NE u.å). Under år 2018 var de svenska medborgarnas 

internetanvändning hög, cirka 85% av Sveriges befolkning använde internet dagligen enligt 

figur 1 (SCB 2018). Teknologin medför även att företagen och idrotten nu agerar på en 

digital marknad, oavsett om deras produkt är digital eller inte, då kundgruppen nu även 

befinner sig på den digitala marknaden (Nielsen 2016). 
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Figur 1. Andel i procent som dagligen använder internet. 

 

Sociala medier ger individer och organisationer möjligheten att aktivt kommunicera med 

varandra genom bärbara, smartphones och surfplattor, statistik visar att nio av tio svenskar 

har en smartphone (Internetstiftelsen 2018). Baines, Fill och Rosengren menar att det har 

alltid varit centralt för marknadsföringen att förhålla sig till konsumenters beteenden samt 

interaktioner och genom social media har möjligheten för kommunikation blivit större där tid 

och rum är ett mindre hinder samt mer överskådlig för både konsumenterna och 

marknadsförarna. (Baines, Fill & Rosengren 2017, s. 457) Detta är klimatet som dagens 

företag bedriver sina verksamheter i, vilket är ett sätt för företag att sticka ut från mängden 

med hjälp av ett starkt varumärke (Resumé 2015). De som följer Game of Thrones fick under 

ett avsnitt se en take-away kaffemugg placerad på ett bord i den medeltida fantasyvärlden. 

Murray (2019) beskriver hur internet fullkomligt exploderade då tittarna kopplade muggen 

till en Starbucksmugg vilket inte passar in i den medeltida fantasyvärlden och publiciteten 

som företaget Starbucks fick är enligt experter värd upp mot två miljarder dollar (Murray 

2019). 

 

Enligt Portal, Abratt och Bendixens (2018) bör de företag som vill satsa på en långsiktighet i 

sitt varumärkesbyggande beakta trovärdigheten som en av de viktigaste aspekterna, vilket 

betyder att företagen alltid ska hålla det som de har lovat samtidigt som de gärna ska 

överprestera det som utlovats till konsumenten. Vidare menar samma studie är de 

varumärken som har lyckats de som uppfattas av konsumenterna som autentiska, äkta och de 
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som visar människoliknande egenskaper. Samma studie visar även att de varumärken som har 

lyckats är även de företag som är sanna mot sig själva och deras konsumenter, de är 

värderingsstyrda och levererar det som lovas. Utöver det är även resultatet en meningsfull 

relation mellan ett varumärke och deras konsumenter förtydligar författarna (Portal, Abratt & 

Bendixen 2018, s.12). 

 

Kommunikationsföretaget Magic Move (2017) redogör för Cohn och Wolfes årliga rapport 

om auktoritära varumärken. Skribenten förtydligar att rapporten visar att svenska 

konsumenter generellt har en negativ inställning till varumärken, det är endast sju 

procentenheter som anser att det går att lita på varumärken. Utöver det visar samma rapport 

att endast fem procentenheter anser att varumärken är öppna och ärliga men hela 88 

procentenheter menar att det är deras egna attityder gentemot varumärken påverkas om 

företagen är auktoritära eller inte. Magic Move (2017) menar även att ett starkt fungerade 

varumärke kan ses som en vaccination när företag ibland gör bort sig eller sviker sina löften, 

detta då det starka varumärket kan få fler chanser hos konsumenten trots skandaler eller 

liknande. Som ett exempel har företaget Ica klarat sig igenom flertalet köttskandaler, (Balksjö 

2007 ; Vidlund 2007) men trots detta fortsätter Ica att vara ett ledande varumärke inom 

livsmedel och ses som ett av de mest framgångsrika företaget i Sverige inom 

livsmedelshandeln (Söderlund 2017 ; Dagens Industri u.å). Ytterligare ett exempel Magic 

Move (2017) tar upp är företaget Volkswagens utsläppsskandal där det visade sig att 

företaget hade justerat mjukvaran i deras bilar att de skulle visa lägre utsläpp än vad bilarna 

faktiskt hade släppt ut. Denna skandal omfattade 11 miljoner bilar över hela världen och högt 

uppsatta politiker uttryckte stor oro för hela den tyska bilindustrins tidigare utmärkta rykte. 

(Thörnqvist, 2018) Men politikernas oro materialiserades inte, då företaget exempelvis 

passerade den tidigare världsledande biltillverkaren Toyota, och deras egen bilmodell Golf 

blev Sveriges mest köpta bil 2016 (Svenskverkstad 2017). Magic move (2017) belyser att 

både Volkswagen och Ica jobbade med krishantering men hade inte förtroendet från deras 

konsumenter funnits för dessa företag och dess varumärken hade detta inte varit möjligt. 

 

Punkt PR akademi (2018) skriver om vikten om att välja rätt influencer till ett företag och 

betonar att det inte är antalet följare som bestämmer vilken influencer som är bäst för ditt 

företag. Enligt samma källa innebär Influencer Marketing långsiktighet där förtroende byggs 

upp långsiktigt och i slutändan ska konsumenten lita på influencerns omdöme innan ett beslut 

tas om köpet ska genomföras eller inte. Vidare beskriver Punkt PR beskriver att antalet 
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följare för en influencer enbart ska ses som en fingervisning för att enklare kunna veta vilka 

influencers som passar ditt varumärke bäst. Det är alltid profil, ämne, innehåll, trovärdighet 

och graden av engagemang som är det primära (PunktPR 2018).  

 

Denna studie syftar till att undersöka hur unga idrottare kan bygga sitt personliga varumärke, 

vilket utförs genom en kvalitativ studie som tar ansats i den tidigare forskningen med en 

litteraturstudie inom det givna ämnet. Ur ett vetenskapligt perspektiv bidrar denna kvalitativa 

studie till en sammanställning och analys av tidigare forskning om personligt 

varumärkesbyggande som ur ett induktivt forskningssätt ger förslag till hur den som har 

marknadsföring som yrke och för den inom idrotten som vill bygga ett starkt personligt 

varumärke kan gå tillväga. Med denna uppsats som underlag avser vi att kunna ge råd till 

främst idrottare men även hur gemene man ska bygga sitt personliga varumärke.  

1.2 Problemformulering  

Unga atleter som vill nå den absoluta elitnivån inom sin idrott lägger idag ner oerhört mycket 

tid på sin idrott, och tillsammans med studier motsvarar deras engagemang mer än ett 

heltidsjobb tidsmässigt. Att hitta en sponsor som vill stötta en elitsatsning inom idrotten kan 

innebära en väg för idrottaren att kunna fokusera till hundra procent på sin idrott, vilket idag 

krävs för att lyckas. Med detta som bakgrund identifieras ett antal frågeställningar som 

studien ska besvara; 

 

1) Hur bygger idrottare ett starkt personligt varumärke? 

2) Vilka delar är centrala i uppbyggnaden av det personliga varumärket? 

3) Behövs stora idrottsliga framgångar för ett starkt personligt varumärke inom 

idrotten? 

4) Vilka är riskerna i samarbetet mellan företaget och idrottarens varumärken?  

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att bygga kunskap om hur unga idrottare kan bygga sitt varumärke.  
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2. Metod  

Denna uppsats ämnar till att öka förståelsen kring ett personligt varumärkesbyggande. I 

detta avsnitt presenteras val av metod, urval, hur empiri samlats samt hur empirin 

bearbetats. 

2.1 Metodansats  

Peters (1997) tydliggör att varje individ bör bygga sitt egna varumärke för att göra karriär. 

Undersökningen har en kvalitativ metodansats där tidigare forskning, tidigare publicerade 

källor och annan tillgänglig data från både företagen och individens perspektiv undersökts då 

studien strävar efter en djupare förståelse av ämnet. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2012) är 

en kvalitativ metod är mer lämplig än en kvantitativ metod vid sökning av djupare förståelse. 

Vidare menar samma författare att en av anledningarna till att använda en kvalitativ metod i 

studien är då i dessa typer av studier är slutsatser svåra på förhand att prognostisera eftersom 

sammanhanget spelar en mer betydande roll (Justesen & Mik-Meyer 2012, s. 17 ff). 

 

En systematisk litteraturstudie har utförts i denna undersökning, vilket innebär att 

systematiskt söka, kritiskt granska och utefter det sammanställa litteratur för det valda ämnet. 

Detta har gjorts genom användning av data från tidigare empiriska studier, för att sedan 

applicera de på studiens frågeställningar utifrån syftet (Forsberg & Wengström 2016, s. 30). 

Den litteratur och data som samlats in bygger på vetenskapliga artiklar. Anledningen till att 

använda en systematisk litteraturstudie är för att det anses kunna presentera litteratur utan en 

partisk vinkel (Bryman & Bell 2013 s. 115). De källor som behandlats i uppsatsen består av 

peer-reviewed publicerade artiklar, rapporter och biografier som berör det valda 

ämnesområdet. Artiklarna beskriver vad ett varumärke är, vad som ger värde till ett 

varumärke samt hur uppbyggnaden av ett personlig varumärke i praktiken kan gå till. 

Biografierna beskriver däremot idrottarnas uppväxt och karriärer som har gett en intressant 

bild av hur deras miljö har format dem till vilka de är idag samt hur andra uppfattar dem.  

2.2 Litteratursökning  

Studien har vid sökning av litteratur använt sig av sökord, som utgjort grunden för 

litteratursökningen. Dessa sökord har tagits fram utifrån studiens problemformulering och 

syfte. Litteratursökningen är en datorbaserad sökning samt manuell sökning genom att 
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undersöka referenser till tidigare forskning (Forsberg & Wengström 2016, s. 63 ff). De 

databaser som har använts för denna studie är Discovery, Business Source Premium, Google 

Scholar, EBSCO Business Source Premium och Söderscholar. 

 

Den sökteknik som använts var trunkering, boolesk söklogik och sekundärsökningar, vilket är 

tre grundläggande söktekniker för att få fram litteratur menar Friberg (2017). Trunkering 

innefattar en sökning i akademiska databaser där alla böjningsformer av ett ord inkluderas 

med hjälp av att avsluta med “*”. Detta ger ett stort antal träffar och ett stort urval till 

uppsatsen. Därefter användes en boolesk söklogik där AND och OR är två operatorer för att 

få fram mer relevant litteratur. AND används för att koppla samma två sökord och genom att 

använda OR ger det träffar med endast en av dessa sökord. Genom att använda 

citationstecken innan och efter sökorden bidrar till att sökningen blir än mer relevant till 

sökorden genom att de exkluderar alla artiklar som inte har korrekt ordföljd. Den sista 

sökmetoden i studien innefattar är sekundärsökning vilket innebär att genom att hitta 

relevanta artiklar utifrån primärkällor som varit den sökmetod som gett denna uppsats mest 

relevant information (Friberg 2017, s.70 ff). 

 

Den första sökningen gjordes genom Google scholar med sökordet “Personal branding” för 

att ge uppsatsen en grund och för att ge en uppfattning om det valda uppsatsämnet. Denna 

sökning gav ungefär 400 000 träffar vilket indikerar på att det finns ett gediget antal 

litteraturkällor att utgå ifrån. För att sedan specificera sökningen och göra den mer relevant 

användes citationstecken före och efter sökordet vilket resulterade i 9 720 träffar. Därefter 

studerades titeln på 30 sidor, vilket innefattar 300 artiklar. De mest relevanta och intressanta 

titlarna valdes därefter ut enligt urvalet som redogörs för nedan, i avsnitt urval. 

Sammanfattningarna studerades i respektive artikel för att avgöra vilka som fortfarande var 

relevanta.  

 

Den andra sökningen gjordes på Söder Scholar vilket är Södertörns högskolas egna 

akademiska databas. Samma sökord användes och gav 868 träffar, varav många av artiklarna 

redan fanns med i sökningen som utfördes via Google scholar. Men ytterligare 24 artiklar 

studerades och lästes på samma sätt som tidigare. Den tredje sökningen gjordes via GIH:s 

biblioteks sökmotor, Discovery, med samma sökord som tidigare eftersom de gett tillräckligt 

många träffar på föregående sökmotorer. Dock tillades Peer Reviewed och Full text samt 

citationstecken före och efter sökordet. Detta gav runt 300 träffar, som resulterade i 17 nya 
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artiklar som lästes och därefter valdes de mest intressanta ut för uppsatsen. Den sista 

sökningen gjordes på EBSCO Business Source Premium som gav ungefär 380 träffar men 

resulterade inte i några nya val av artiklar. De som var intressanta var de redan utvalda från 

tidigare sökmotorer.  

2.3 Urval  

I en systematisk litteraturstudie sker urvalsprocessen i olika steg, ett av dem är att bestämma 

kriterier (Forsberg & Wengström 2016 s. 73). 

 

Kriterierna för litteraturen som vi har behandlat blev således; 

● Litteraturen kan besvara uppsatsen huvudsakliga forskningsområde. 

● Endast vetenskapliga artiklar som är peer reviewed. 

● Språket ska vara engelska som är ett universellt språk. 

 

Valet av kriterier motiveras i denna studie utefter försiktighetsprincipen och att det material 

som används redan är granskat av andra forskare inom samma område. Övriga kriterier som  

litteraturen skulle uppfylla valdes för att underlätta andra forskare att kunna granska studien. 

Anledningen till att studien inte avgränsar sig mer än med dessa kriterier är för att inte 

utesluta material som kan vara intressant för resultatet. Är kriterierna uppfyllda lästes 

materialet igenom av studieförfattarna, och om det sedan bidrar till att besvara studiens 

frågeställningar tas det med i studien. Eftersom studien behandlar tidigare forskning som 

gjorts inom näringslivet har självbiografier från tre kända idrottare använts som empiri för att 

komplettera den tidigare forskningen som gjorts på ämnet där stöd kan finnas om den tidigare 

forskningen även är applicerbar på idrottares personliga varumärken. Den primära 

anledningen till att urvalet begränsats till ett bekvämlighetsurval är då studien hade en 

tidsbegränsning, annars hade fler kunnat adderas till studien. Sammanlagt lästes åtta 

självbiografier (The Mauler (2016) ; Cristiano Ronaldo: Biografin (2016) ; De kallade mig 

Gud (2016) ; Jag är fotboll (2018) ; Svennis - Min Historia (2013) men en djupare analys 

skedde endast på tre av dem (Jag är Zlatan (2011) ; Beckham. (2002) ; Rekordmannen 

(1999)) på grund av ovan nämnda tidsbrist samt att majoriteten av de bortvalda 

självbiografierna beskrev karriärerna ur ett mer resultatbaserat perspektiv. De 

självbiografierna som analyserats djupare och ingår i empirin passade studien bra då de har 

ett mer personligt perspektiv. Idrottarna är eller har varit aktiva inom två av de största 
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lagidrotterna i Sverige (det vill säga fotboll och ishockey) och dessa självbiografier ger en 

relativt bred bild av hur skapandet av ett personligt varumärke kan gå till eftersom idrottarna 

har haft olika tillvägagångssätt.  

2.4 Bearbetning av empiri  

Bearbetningen av datainsamlingen ämnar att förenkla och utöka nyttan av den insamlade data 

som funnits i litteraturen. Enligt Denscombe (2009) följer bearbetningen av ett antal steg där 

två steg är extra viktigt, detta är tematisering och därefter jämföring av likheter och 

skillnader.  

 

Tematiseringen innebär att finna återkommande ord, meningar eller liknande för att 

tydliggöra och strukturera materialet i litteraturen. Detta gör det enklare för författaren att 

sedan föra en diskussion och slutsats. Efter detta steg bör en jämförelse ske av litteraturen, 

vilka likheter är genomgående och vad skiljer dem åt. Utifrån detta tydliggörs det olika 

uppfattningar som författarna har om ämnet, således ger det underlag för en bra 

slutdiskussion (Denscombe 2009 s. 136 ff). 

 

Denna studie började med en typ av tematisering redan under litteratursökandet eftersom 

endast de artiklar som klarade av kriterierna för urvalet valdes och dessutom användes 

samma sökord för att finna dessa. Efter att ha läst materialet valdes tillslut teman ut efter 

litteraturernas olika inriktningar. Dessa teman är det personliga varumärkets uppbyggnad 

(uppdelat i identitet, image och trovärdighet) samt det personliga varumärkets praktiska 

omfattning. I resultatet markerades de olika artiklarna med olika färger för att tydliggöra, 

förenkla och göra arbetet mer lättöverskådligt. Dock bör det tilläggas att inte alla artiklar 

perfekt passade in i dessa teman men ansågs ändå relevanta för arbetet och tillfört med viktigt 

material till studien. Efter detta gjordes en jämförelse mellan den tidigare forskningen och 

självbiografierna som studien analyserat vilket presenteras innan resultat för att kunna 

härleda uppkomsten av modellen som studien har resulterat i. Utöver detta har tidigare 

forskning som resulterat i modeller för uppbyggnad av ett personligt varumärke 

sammanställts för att göra det med lättöverskådligt för läsaren att se likheter och skillnader 

mellan modellerna, samt hur studien resulterat i BYPB-modellen.  
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2.5 Avgränsning 

 

Studien har avgränsats mot idrottares personliga varumärket, och mer specifikt unga idrottare 

som ska bygga personliga varumärken då de är i behov av sponsring för fortsatt elitsatsning 

inom sin idrott. 

 

3. Teori  

Under detta avsnitt kommer vi att ta upp relevanta modeller och teorier inom 

marknadsföring som framkom nödvändiga från problembakgrunden. 

 

3.1 Teoretiska referensramens relevans 

 

Problemformuleringen, som hänförts från bakgrunden, visar att konsumentbeteende och 

strategier för att nå ut till målgrupper identifierats som en central del i hur en idrottare 

använder sig av sitt personliga varumärke. Exempelvis använder Nike golfspelaren Tiger 

Woods för att vinna egna fördelar genom konsumenternas emotionella behov och framstå 

som en neutral källa (en icke organisatorisk källa) vilket fört studien i riktning mot The buyer 

behaviour school of thought. Inom denna skola behandlas bland annat “word of mouth” och 

“brand ambassadors”, vilka är kommunikationstekniker inom marknadsföring som innebär att 

företagens budskap förmedlas genom neutrala källor. Vidare har studiens bakgrund 

identifierat personliga varumärken som en del av företagens strategi inom marknadsföring 

och ett sätt för idrottare att finansiera en idrottskarriär ligger det i studiens intresse att 

behandla Peters (1997) teori om “personal brands” som belyser viktiga aspekter inom 

personliga varumärken och vad ett personligt varumärke är. Dessutom pekar studiens 

bakgrund mot PCDL-modellen eftersom den behandlar uppbyggnad av ett varumärke i 

konkurrensutsatta marknader. Detta eftersom att idrottarna inte bara konkurrerar mot 

varandra på planen utan även om sponsorsamarbeten utanför. 
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3.2 The buyer behaviour school of thought  

Under tidigt 50-tal, strax efter andra världskriget, ökade köpkraften och behovet från 

konsumenter som en konsekvens av att kvinnorna tvingades ta en större roll att försörja 

hushållen under kriget. Tidigare var det männen som arbetade och såg till att pengar kom in, 

men efterkrigstiden valde många kvinnor att fortsätta arbeta vilket ledde till att hushållen fick 

dubbla inkomstkällor med det ökade även köpkraften, då människor hade således mer pengar 

att spendera. Detta väckte intresse hos forskare inom marknadsföring och konsumentbeteende 

blev ett intressant ämne att undersöka. Det forskarna började studera var emotionella och 

irrationella psykologiska behov, sociala variabler som referensram samt att fenomenet “Word 

of Mouth” var det som påverkade konsumenterna mest av alla olika kommunikationsverktyg. 

Under 70-talet hade begreppet “brand loyalty” myntats vilket innebar att människor hade en 

preferens till olika varumärken och tenderade i att vara lojala mot varumärken som de 

tidigare upplevt som trovärdiga. Detta eftersom att människor var medvetna om att det alltid 

fanns en risk med att testa nya varumärken. Vidare kom forskarna fram till att det var tidigare 

erfarenheter och lärande över tid som förenklade val vid köpprocessen och att det var 

viktigare än information om produkten. Dessutom filtrerades information från fysiska 

produkter, sociala- och neutrala källor mindre än från kommersiella källor såsom reklam och 

säljinformation. Detta har lett till att exempelvis bilförsäljare låter konsumenten själv få testa 

bilen genom att få provköra den, då de använder människors emotionella behov som 

försäljningsteknik. Andra företag använder sig av personer som framstår som neutrala för att 

förmedla budskapet åt deras vägnar (Sheth, Gardner & Garrett 1988).  

3.3 Word of Mouth  

Word of mouth marketing (WoMM) är en medveten professionell strategi från företag som 

innebär att konsumenter ska påverka andra konsumenter att köpa deras varor genom att 

sprida attityder om produkten. I folkmun är strategin även känd som “social media 

marketing”, virtuell marknadsföring eller “buzz”. Detta fenomen går ut på att konsumenterna 

själva är de som kommer marknadsföra företagets produkter, vilket både kan ge positiv eller 

negativ effekt beroende på vilken preferens konsumenten har. Med stöd från avsnittet ovan 

har olika företag även valt att betala personer, även kallade “brand ambassadors”, som ska 

framstå som neutrala för att antingen nå ut till en specifik målgrupp eller att företagets och 

personens varumärken ska förknippas med varandra. På det sättet kan uppfattningen om 

varumärket stärkas om detta görs på ett effektivt sätt. Något annat som social media 
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marketing har som styrka är dess tillgänglighet, räckvidd och transparens mot konsumenterna 

vilket har gjort att marknadsförare blivit ännu mer intresserade av att använda denna typ av 

marknadsföringsstrategi (Kozinets, de Valck, Wojnicki & Wilner 2010 s. 71). 

 

WoM kommunikationer ser budskap och mening som oföränderligt samt förvaltar budskapen 

och gör dem till marknadsföringsbudskap som är mer trovärdiga, relevanta och rena för 

konsumenten. Om företag ska lyckas med WoM kommunikation måste översättningen från 

ett marknadsföringsbudskap som har intention att öka intäkter till ett budskap som publiken 

anser åtråvärt, ett budskap som stärker relationer mellan grupper och anses vara socialt 

relevant. En brand ambassadors primära uppgift blir då att förmedla 

marknadsföringsbudskapet på ett trovärdigt sätt genom sitt rykte, sina relationer och sitt språk 

till sin publik (Kozinets et al. s. 83). I en studie gjord av Nekmat, Gower, Zhou och Metzger 

(2019) undersöks trovärdigheten av ett budskap som blir förmedlat av brand ambassadors 

(personliga källor) kontra organisationskällor. Studien visar att konsumenten upplever en 

högre trovärdighet när budskapet är förmedlat från en personlig källa på sociala medier 

samtidigt som det är en mycket högre sannolikhet att mottagaren engagerar/aktiverar sig och 

kommenterar eller “gillar” budskapet om det kommer från en personlig källa (Nekmat et al, 

2019).  

3.4 Personal Brand  

Thomas J. Peters är en amerikansk författare inom ämnet business management och var den 

som introducerade uttrycket personligt varumärke. I artikeln “The brand called you” (Peters 

1997) förtydligar han att världen har utvecklats, allt och alla har ett eget varumärke. 

Människor bildar sig uppfattningar av en annan person genom att enbart analysera klädval 

eller val av kaffemärke. Om en person exempelvis går runt med en Starbucksmugg på stan 

bildar sig många uppfattningen att denne sympatiserar med Starbucks. Vidare menar Peters 

(1997) att detta gör att varje individ blir ett varumärke eftersom personer som aldrig pratat 

med personen i fråga redan får förutfattade meningar om denne, då varumärken är starkt 

kopplade till vissa egenskaper och värderingar. Musante, Milne och McDonald (1999) har 

forskat vidare om varumärken och sport, närmare bestämt om det finns en bild inom en viss 

sport som kan passa ett visst varumärke. Deras studie visar att ett varumärke vars 

personlighet liknar sportens identitet och kärna ses av konsumenter som en bra matchning. 
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Rekommendationen är att synas i de sporter som har egenskaper som företaget vill att deras 

varumärke ska uppfattas ha.   

 

Peters (1997) uppfattning är att alla som vill lyckas inom sin yrkesbransch måste vara 

medveten om detta; “It’s time for me — and you — to take a lesson from the big brands, a 

lesson that’s true for anyone who’s interested in what it takes to stand out and prosper in the 

new world of work.” (Peters, 1997). Författaren fortsätter sin argumentation med att 

förtydliga hur ålder, position eller bransch är sekundärt, men även att alla är sin egna VD och 

det är var och ens primära uppgift att marknadsföra sig själv som ett eget varumärke.  

 

Vidare diskuterar Peters (1997) att människor inte ska se sig som en anställd i ett företag eller 

beskriva sig som en position på ett anställningsbevis. De är mycket mer än det, människor är 

lika mycket ett varumärke precis som stora företag exempelvis Nike, Coca-cola, Pepsi eller 

liknande. Författaren nämner att den som idag börjar tänka på detta och anammar det i sin 

vardag har en betydligt större chans att lyckas i näringslivet. Dessutom påverkar alla beslut 

ens personliga varumärke och därför bör alla tänka på följderna av besluten. Det vill säga vad 

de använder för kläder och vad de väljer att göra på sin fritid. Den viktigaste aspekten för 

personliga varumärken enligt Peters (1997) är “word of mouth marketing”, där nätverket av 

vänner, kollegor, klienter och kunder är de viktigaste ur marknadsföringsperspektiv och hur 

de uppfattar dig som person blir avgörande för hur starkt ditt personliga varumärke kan bli.  

3.5 PCDL-modellen  

PCDL-modellen är en välkänd modell som används vid uppbyggande av ett varumärke i en 

konkurrensutsatt marknad och utgår från fyra centrala delar som presenteras nedan och i 

Figur 2. 

 

Figur 2. PCDL-modellens fyra delar. 
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Den första delen är “Positioning the brand”, där konsumentens uppfattning om varumärket 

byggs upp. Det är viktigt att konsumenten uppfattar ditt varumärke som unikt och att det står 

ut från konkurrenterna, samt att det möter konsumentens behov och förväntningar. Önskad 

effekt är att positionering av varumärket på sättet som du önskar att din specifika konsument 

ska uppfatta varumärket. Varumärkets position är en del av varumärkets identitet, ett 

välpositionerat varumärke blir konkurrenskraftigt då det även associeras med positiva 

egenskaper som bra service eller en bra produkt. Förstår marknadsförare hur de kan 

kombinera ett varumärke med andra individer för att öka medvetenheten om varumärket kan 

de skapa en bra positionering i konsumentens uppfattning (Ghodeswar 2008, s. 6). 

 

Den andra delen “Communicating the brand massage” innefattar att företaget sätter mål för 

hur det ska kommunicera sitt varumärke. Här inkluderas vilket typ av budskap som ska nå ut, 

vad som gör ditt varumärke speciellt och teman som är attraktiva för din målgrupp. 

Marknadsföring som är kreativt utförd kan lättare nå ut genom bruset och lyfta fram en 

produkt eller tjänst, således bygga en stark position på den utvalda marknaden. Utmaningen 

för företag som bygger varumärken är att bli uppmärksammade, ihågkomna, kunna ändra 

uppfattningar hos konsumenter och förstärka attityder samt skapa djupa kundrelationer. De 

största kanalerna för att kommunicera ut ett företags budskap är via reklam, direkt 

marknadsföring, rea, sponsorskap, donationer, PR, internet och integrerande 

varumärkeskommunikation, förtydligar Ghodeswar (2008, s.6f). Framgångsrika varumärken 

byggs genom kreativa repetitioner av olika teman i olika typer av kanaler, och ett 

känslomässigt budskap resulterar i en känslomässig relation till kunderna.  

 

“Delivering the brand performance” är den tredje delen där företaget ska undersöka 

varumärkets påverkan på marknaden. Förbättringar av varumärket kan mätas genom till 

exempel försäljning, varumärkeskännedom eller liknande. Denna del av modellen används 

för att utvärdera effekten av företagets marknadsföringskampanjer och hur det påverkar 

konsumenterna. Detta innefattar såväl “brand loyalty”, och om sådan kan påvisas bidrar det 

då även till att varumärket sprids via positiv “word of mouth” (Ghodeswar 2008, s. 7). 

 

Den sista delen “leveraging the brand equity” berör företagets varumärkesstrategi. Genom att 

sammanfoga ett varumärke till andra skapas nya associationer för både individer och 

varumärken, genom detta kan företaget öka i popularitet inom marknaden. Med hjälp av 
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denna strategi kan företaget även differentiera varumärket från konkurrenterna, om detta 

används på fel sätt eller går fel kan det skada varumärkets trovärdighet (Ghodeswar 2008, s.7 

f).  

3.6 Brand Ambassador  

Det finns många olika vägar att bygga upp ett starkt varumärke på, en av de senaste trenderna 

är fenomenet brand ambassadors, som förklarats kort tidigare. Företags vars målgrupp är 

konsumenter exempelvis företag som Sony och Microsoft har varit pionjärer med 

användningen av brand ambassadors för att marknadsföra sina produkter och tjänster. En 

brand ambassador kan ses som distributör som ökar trovärdigheten till en produkt eller tjänst 

genom word of mouth till deras egna nätverk. De kan även få tillgång till målgrupper som 

vanliga koordinatorer inte kan, detta genom deras sociala- och yrkesroll (Andersson & 

Ekman 2009 s. 41 ff). 

 

Vidare kan en brand ambassador ses som ett verktyg för att fånga kundens förtroende, där 

hen spelar en stor roll i varumärkets och produktens marknadsföring samt i de aktiviteter 

företaget gör mot kunderna. Det gäller att välja rätt person som passar in med företagets 

varumärke eftersom människor kan förknippa dessa personer till företaget. Om det är en 

kändis med hög status brukar samarbetet oftast bidra till en positiv effekt på 

marknadsföringen, men självklart behöver detta kännas trovärdigt gentemot kunden. 

Anledningen till att använda en brand ambassador är för att få företagets varumärke att växa 

och att det ska ge en affärsmässig ökning. Deras nyckeluppgift är att få kunden att skapa en 

uppfattning eller måla upp en dröm om att behovet av produkten behövs. Detta kan 

exempelvis göras genom att de demonstrerar en trend som ökar i popularitet för marknaden 

för att nå ut till det förväntade kundsegmentet (Maheshwari 2009, s. 104 f).  

 

4. Tidigare forskning  

Under detta avsnitt presenteras tidigare forskning gjorts på området som sökordet “Personal 

branding” genererats, som kan besvara studiens problemformuleringar och syfte och 

presenteras under rubriker som namngetts utefter de teman som studien identifierat under 

litteratursökningen och genomgången av litteraturen.  
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4.1 Personliga varumärkets uppbyggnad  

4.1.1 Identitet & Image  

Forskare inom ämnet personliga varumärken är inte enade om när människor bör starta med 

personligt varumärkesbyggande, dock menar många att du bör vara medveten om effekterna 

redan i tidig ålder. I artikeln “Personal branding through social media” diskuterar Petruca 

(2016) om Jim Josephs tankar kring personliga varumärken och att det faktiskt påbörjas redan 

vid födseln, det vill säga att ditt personliga varumärke påbörjas dagen då du föds och 

tilldelats ett namn. En annan aspekt som författaren belyser är Dalla- Caminas tankar 

angående personliga varumärken, som menar att den viktigaste frågan att ställa dig själv är 

vad vill du bli ihågkommen för. Diskussionen fortsätter sedan där författaren menar att ett 

personligt varumärke är mer än en jobbtitel. Personliga varumärken handlar inte enbart om 

vad du gör, utan snarare varför du gör det, hur du gör det och för vem du gör det för. Det går 

att skilja två personer åt genom att fråga dem vad de jobbar med. Den ena personen kommer 

att svara enbart med sin jobbtitel, exempelvis byggarbetare, den andra personen med ett 

starkare personligt varumärke kommer istället, på ett relevant sätt, förklara vad är hen gör 

praktiskt. Alltså kommer hen att beskriva det unika med sin arbetsroll (Petruca 2016, s. 389).  

 

Petruca (2016) redogör viktiga aspekter i skapandet av ett trovärdigt personligt varumärke. 

För det första behöver du skapa en bild av hur du vill att andra ska uppfatta ditt varumärke 

och utefter det hitta en strategi om hur du ska bygga upp det. Det andra är att du måste vara 

medveten om din digitala närvaro eftersom i dagens samhälle är det där varumärketskapandet 

sker som mest. Den tredje aspekten Petruca (2016) diskuterar är hur allt du delar, både online 

och offline måste ha en mening eftersom varje delad information status eller bild bidrar till 

ditt personliga varumärke. Den fjärde och sista aspekten är att associeras med andra starka 

varumärken, vilket stärker din egen identitet. Att associeras med ett starkt varumärke kan 

således leda till att ditt personliga varumärke får ett lyft. Vidare menar författaren att sociala 

medier är ämnat för personliga varumärken och att olika sociala plattformar passar olika 

typer av människor bättre. Exempelvis fungerar Instagram bättre för människor som uttrycker 

sig genom bild och symboler, medan de som kan kommunicera bättre genom skrift använder 

sig av Twitter. Sociala medier har gjort det enkelt för vilken person som helst som har en 

telefon eller tillgång till internet att koppla upp sig och dela information bilder, videos eller 

intressen. På det sättet ökar chansen att bygga upp ett starkt personligt varumärke. Däremot 
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behöver ändå människor besitta talang eller utveckla färdigheter inom detta (Petruca 2016, s, 

390).  

 

För att kunna vara framgångsrik med ditt personliga varumärke genom sociala medier bör du 

ha en konsekvent strategi om hur varumärket ska framställas. Namnet, färgen, stilen och 

tonen är varumärkesaspekter som måste användas för alla konton på de olika kanalerna. 

Genom detta blir varumärket mer lättidentifierat och således kan konsumenterna känna igen 

varumärket när de ser antingen färgen eller stilen. Genom att använda samma profilbild på 

samtliga plattformar blir det även lättare för konsumenterna att känna igen ditt varumärke. 

Petruca (2016) diskuterar Kevans undersökning om aktivitet på sociala medier och hur 

aktivitet är väsentligt om du har avseende att få mer inflytande och fler följare. Genom att 

vara aktiv, blir ditt personliga varumärke exponerat och det hjälper en person att få en 

position som skapar auktoritet i den bransch som är intressant. Dessutom menar författaren 

att många arbetsgivare kommer att kolla på dina sociala medier, med andra ord studera ditt 

personliga varumärke. Några arbetsgivare kan till och med, beroende på vilket jobb du söker, 

efterfråga Facebook eller något annat socialt mediakonto. Vilket utgör för en annan bra 

anledning att ta hand om din egen image och identitet på social medier eftersom det kan 

öppna upp nya affärsmöjligheter eller samarbeten (Petruca 2016, s. 391). 

 

Michelle Gander (2014) skriver i artikeln “ Managing your personal brand” att det är viktigt 

för alla människor att vara medvetna om att alla har ett eget varumärke. Enligt Gander (2014) 

behöver var och en kunna hantera sitt personliga varumärke för att försäkra sig om att göra 

karriär. Vidare menar författaren att ditt personliga varumärke visar vad du är utöver ditt 

personliga CV. Många människor har studerat vidare på universitet och gått ut med höga 

betyg, men människor behöver något som differentierar dem från någon annan. Därför är det 

väsentligt hur andra människor uppfattar en och hur det går att påverka denna uppfattning 

genom att tillämpa strategier om att skapa trovärdighet. Således måste ett personligt 

varumärke byggas upp på sanningen om ens personlighet, styrkor och vad som gör jobbet 

inspirerande, förtydligar Gander (2014). 

 

Vidare anser Gander (2014) att utgångspunkten för att bygga ett personligt varumärke är att 

reflektera över vilka signaler ditt nuvarande varumärke sänder ut, eftersom när du reflekterar 

över något övergår det till ett konstaterande. Författaren beskriver detta förhållande som 

“reflection-on-action” som innebär att du omvärderar den handling du utför och hur du kan 
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utvärdera hur effektivt det var och hur du ska gå tillväga om situationen uppstår igen. I 

utvärderingen ges du tillfälle för att reflektera över vad du hade kunnat förändra för att få ett 

annat resultat. Detta skapar enligt författaren en bättre självmedvetenhet som förminskar de 

teoretiska-praktiska förhållandet. Det vill säga hur du tror att du agerar kontra hur du faktiskt 

agerar (Gander 2014, s.100). 

 

I uppbyggnaden av ett trovärdigt personligt varumärke finns det studier som har utvecklat 

stegmodeller som ger dig ett verktyg för att kunna lyckas. McNally och Speak (2012) 

beskriver i boken Be Your Own Brand tre olika steg för att lyckas. Det första steget är att 

identifiera vilket område din kompetens är mest användbar i. Steg två är att undersöka dina 

värderingar och slutligen är steg tre att definiera din stil och ditt tillvägagångssätt (McNally 

& Speak 2012, s.63 ff). Utifrån denna utgångspunkt förklarar Gander (2014) vidare att 

varumärkesbyggande tar tid att utveckla och är en långsiktig process även om alla attribut är 

på plats. De mest framgångsrika personliga varumärken utvecklas ur ett resultat från en god 

kommunikation, en känsla av meningsfullhet och att det som varumärket står för är intakt 

över tid (Gander 2014, s.101).  

 

Liknande studier föreslår strategiska vägval till att bygga ett framgångsrikt personligt 

varumärke för unga och förklarar vikten av att göra detta från ett tidigt stadie i livet. 

Samtidigt som steg ett är att svara på frågor inom fem kategorier om vad du vill i livet. Dessa 

frågor handlar om ett långsiktigt mål, vision, värderingar, roller i arbetslivet och kortsiktiga 

mål. Efter detta börjar steg två som handlar om att lära känna dig själv, vilket leder till att du 

kan få bättre självförtroende och självsäkerhet. Det bästa sättet är att göra en SWOT-analys 

om ditt egna liv, det vill säga undersöka vilka styrkor, svagheter, hot och möjligheter som 

finns och kan tas tillvara på (Ilies 2018; Philbrick & Cleveland 2015). Detta leder till en 

högre självkännedom och steg tre blir enklare att påbörja, som är att finna det som gör dig 

unik och skapar en bättre position i karriären. Slutligen är det fjärde och sista steget att 

kommunicera ut detta genom dina sociala nätverk för att nå dina karriärsmål (Ilies 2018).  

 

Philbrick och Cleveland (2015) föreslår i deras steg ett, i likhet med Ilies (2018) förslag om 

SWOT-modellen, att reflektera över dig själv, vad som är viktigt att förmedla om dig själv, 

och vilka värderingar som är viktiga? Vad är dina passioner? Vad skiljer dig gentemot de 

andra inom och utanför ditt arbetsområde? Det andra steget som Philbrick och Cleveland 

(2015) belyser är att inse att du redan är ett eget varumärke, genom att se ditt privatliv som en 
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del och din arbetsposition som den andra. Därför bör du tänka på hur de sociala medierna 

framställs, vad ska du lägga upp där och ska det vara synligt för alla?  

 

Steg tre handlar om att skapa ett mantra, det vill säga ett kort, enkelt men ändå 

ihågkommande påstående som beskriver det som kan erbjudas. För att kunna utveckla detta 

argumenterar Philbrick och Cleveland (2015) för att du måste fastställa en emotionell 

lockelse eller attraktion, som kan återkopplas till din personlighet. Efter detta ska du kunna 

svara på frågorna; hur får du andra att känna sig? Hur tror du att andra skulle beskriva dig? 

Om du vill kunna konfirmera dina antaganden kan du ta hjälp av vänner, familj eller kollegor. 

Steg fyra, att bygga ett personligt varumärke, är det fysiska fotavtrycket du lämnar efter dig 

och detta berör ditt utseende och din arbetsplats. Således bildar människor en uppfattning om 

någon beroende på hur denne klär sig, vilken frisyr hen har och hur det ser ut på dennes 

eventuella arbetsplats. Genom att klä dig propert och agera utifrån ett professionellt sätt 

stärks ditt varumärke. Steg fem handlar om ditt digitala fotavtryck som innefattar sociala 

medier och hur din profil skiljer sig från mängden. Har du ett vanligt för- och efternamn kan 

du välja att lägga till ett mellannamn, för att sticka ut och skapa ett varumärkesnamn som 

hjälper till att bilda associationer, kännedom eller liknande. Sociala medier är ett lågkostnads 

alternativ som kan ge dig en stor räckvidd och ett feedbacksystem från dina följare. Att ha en 

direktkontakt där du är äkta och tillgänglig kan skapa stora fördelar till dig som vill bygga ett 

starkt personligt varumärke. Det sista och sjätte steget är hur du kommunicerar ut ditt 

varumärke vilket startar med din målgrupp. Det vill säga de personer som kan påverka din 

karriär. Det är viktigt att veta vilka du ska nå ut till för att kunna anpassa budskapet till dessa, 

det är även viktigt är att bilda en social kontakt med dina följare och ett nätverk för att kunna 

lyckas (Philbrick & Cleveland 2015). 

 

Däremot förtydligar Safitri (2017) att ett personligt varumärke ska genomgå samma process 

som en produkts varumärke, det vill säga att fokusera på en individs styrkor i ett valt segment 

och vad som gör individen unik. Processen genomgås av vad som författaren kallar tre faser 

precis som vanliga varumärken. Fas ett är att bestämma vilken personlig identitet som ska 

genomsyra varumärket, fas två är att aktivt kommunicera ut budskapet på sociala medier för 

att skapa en position på marknaden, och slutligen är fas tre att utveckla en varumärkesimage 

(Safitri 2017). Personliga varumärken handlar om differentiering av ditt varumärke gentemot 

dina konkurrenter för att visa vad som gör dig speciell och mer åtråvärd. Således är förmågan 
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att framhäva dina styrkor det viktigaste verktyget att säkerhetsställa kontroll över i din 

karriärutveckling och hur marknaden tar emot dig (Duffy & Hund 2015). 

 

Genom att ställa tre stycken frågor till dig själv menar Rangarajan, Gleb och Vandaveer 

(2017) att det går att minska det teoretisk-praktiska skillnader som finns om personliga 

varumärken. Dessa tre frågor är; vem är du? Vilka tre ord tror du att andra skulle beskriva dig 

med? Vem anser du att du är och hur tror du att andra uppfattar dig? Den sistnämnda frågan 

handlar till större del att jämföra dig själv det är även genom det sista steget skillnaderna ska 

minskas och förhoppningsvis stängas helt. Författarna beskriver att ett personligt varumärke 

och ett företags varumärke byggs upp på liknande sätt, dock skiljer det sig eftersom ett 

företags varumärke skapas genom efterfrågan medan ett personligt varumärke utvecklas och 

förändras över tid. Trots skillnaderna börjar varje varumärkesbyggande med samma 

utgångspunkt, nämligen en reflektion; vad är du bra på? Vad är dina värderar? Vilka 

erfarenheter har du? Vad är du mindre bra på? Dessa grundvärderingar och kompetenser är 

det som kan utveckla en vision och ett uppdrag. Det viktigaste är att leverera de kunderna 

förväntar sig av ett varumärke och det är det som skapar trovärdighet. Exempel på detta är 

hur Starbucks anställda behandlar kunder lika oavsett vem det är som jobbar och att kaffet 

smakar lika överallt i världen (Rangarajan, Gleb & Vandaveer 2017, s.658 f). Vidare menar 

författarna att undersökningen visar att det finns tendenser från deras intervjuer som visar att 

strategiska personliga varumärken där värderingar och kompetens matchar de organisationer 

och kunder efterfrågar kan löna sig. Författarna visar detta i en figur där de tar hänsyn till tre 

aspekter; (1) önskvärt personal brand, (2) nuvarande personal brand och (3) om den 

anställdes varumärke passar in. Dessa tre aspekter gör det möjligt för att analysera hur stor 

skillnaderna är. Efter detta kan du modifiera eller förändra din personliga varumärkesstrategi 

och slutligen applicera taktiska förändringar som gör att du passar bättre in i företaget 

(Rangarajan, Gleb & Vandaveer 2017, s. 660 ff). 

 

Lobpries, Bennet och Brison (2018) har utfört en studie vars syfte var att ta reda på vilka 

upplevda hinder kvinnliga elitidrottare möter vid uppbyggnaden av ett personligt varumärke. 

Författarna kom fram till två forskningsfrågor som de undersökte, vilka är; 

1. “Upplever kvinnliga elitidrottare genusrelaterade hinder när de ska skapa och 

kommunicera ut sitt varumärkes identitet?” 

2. “Upplever kvinnliga elitidrottare genusrelaterade orsaker som förhindrar deras 

kapacitet att bygga sitt brand equity?” (Lobpries, Bennet & Brison 2018, s. 5–7). 
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På fråga ett kunde forskningen påvisa att kvinnliga elitidrottare upplevde att de hade problem 

att bygga och kommunicera ut sitt varumärke då de inte är upplärda att vara kaxiga och 

självsäkra, utan de är lärda att prata i kollektiva termer och inte om sig själva. Kvinnliga 

elitidrottare anser även att vara feminin och attraktiv är grundläggande krav för att bygga ett 

personligt varumärke, då de tror att det kommer att premieras. På fråga nummer två upplever 

kvinnorna att de måste göra något mer än att bara vara bra på sin idrott för att bygga ett 

varumärke. De upplever även att kvinnlig idrott får lite uppmärksamhet och därav blir deras 

synlighet liten oavsett hur mycket de jobbar med sitt varumärke, samt att de inte är tränade 

till att bygga sitt varumärke utan behöver hjälp av någon för att bli synlig på marknaden 

(Lobpries, Bennet & Brison 2018, s. 10).  

4.1.2 Trovärdighet  

Under de senaste åren har många incidenter med inflytelserika personer inträffat vilket sätter 

varumärken i fokus för oetiska beteenden, vilket har resulterat i minskad varumärkestillit, 

både för det personliga varumärket och det organisatoriska varumärket. Detta sker oftast när 

det finns skiljaktigheter i det varumärket står för och vad de kommunicerar ut till 

konsumenterna (Eggars, O’Dwyer, Kraus, Vallaster & Güldenberg 2013). Ett exempel på 

detta är Tiger Woods otrohetsskandal, där sponsor valde att hoppa av samarbetet eftersom de 

ansåg att han inte längre var rätt person att figurera i företagens marknadsföringskampanjer. 

Incidenten ledde även till att Woods valde att ta en paus från golfen (Schori 2015). Något 

som däremot visat ha en positiv effekt på tillit och trovärdighet är autentiska varumärken. 

Portal, Abratt och Bendixen (2018) beskriver att autencitet har en direkt påverkan på 

utvecklingen av tillit för ett varumärke. Dessutom menar de att värme och kompetens är två 

egenskaper som delvis förmedlar relationen mellan varumärkets autencitet och varumärkets 

tillit. 

Idag ses autenciteten som en av de viktigaste faktorerna för att bygga ett varumärke och för 

att ses som autentiska bör organisationens värderingar vara i grund för alla beslut och 

åtaganden som görs. Eftersom varumärket måste kommunicera ut det som utlovas (Eggars et 

al 2013). Något att eftersträva är att varumärket ska vara mänskligt snarare än ett 

organisatoriskt, med andra ord ska det vara enkelt för konsumenterna att relatera till 

varumärket. Det finns socialpsykologisk forskning som understryker två dimensioner som 

ligger till grund för antaganden om andra personer, dessa två är värme och kompetens som 
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nämndes tidigare. Värme innefattar vilka intentioner personen har och på vilket sätt denne har 

förmågan att fullfölja dessa intentioner. Dessutom ingår egenskaper som exempelvis 

trovärdig, vänskaplig, vänlig medan kompetens innefattar intelligens, självsäkerhet, 

skicklighet eller liknande, Dessa två dimensioner påverkar och ger fördelar till egenintressen 

eller till andras intressen. Kompetens uppfyller dina egenintressen mer än vad värme gör. 

Vidare beskrivs tillit som antingen emotionell eller rationell, där det förstnämnda är när 

någon annans intresse är i fokus medan den sistnämnda är när det finns en tro på att någon 

kan klara av en viss uppgift (Portal, Abratt & Bendixen 2018, s.3 f).  

4.2 Personliga varumärkens praktiska omfattningar och strategier  

Cortsen (2013) menar att det finns tre olika aspekter som är beroende av varandra när 

idrottare bygger sitt personliga varumärke, dessa tre är personlighets-, produkts- och 

företagsnivå. Cortsen (2013) beskriver att ett personligt varumärke grundas i hur idrottaren är 

som person, vilken produkt och idrott idrottaren förknippas med, samt vilket företag denne 

samarbetar med. För att exemplifiera detta nämner Corsten (2013, s. 46) att basketproffset 

Michael Jordan “became the brand himself” eftersom Jordan menade att försäljningen av 

idrottsprodukter var direkt relaterat till hans idrottsliga prestationer och därmed fanns en 

tydlig association mellan deras varumärken. 

 

Mankevich, Holmström och McCarthy (2019) har i artikeln “Why Zlatan Ibrahimović is 

Bigger Than Manchester United: Investigating Digital Traces in Co-branding Processes on 

Social Media Platforms” undersökt hur effekterna av co-branding mellan en idrottares 

varumärke och en idrottsförenings varumärke. Blackett och Russel (2000) co-branding 

definierar som en gemensam förbättring av två varumärken genom en nära association av 

deras produkter eller tjänster. För att undersöka detta har författarna av artikeln analyserat 

deras interaktioner på Instagram. Resultatet visade att endast två procentenheter av 

användarna som interagerat med något av de två olika varumärkena interagerat på båda 

instagramprofilerna vilket tyder på att det är svårt med co-branding. Författarna har 

identifierat tre viktiga faktorer för att kunna ge en tydlig effekt. Tajming och sammanhang är 

den första som förklaras att en sammanhängande och välkoordinerad publicering föredras då 

co-branding i hög grad drar nytta av synergieffekterna av de olika varumärkenas publik. 

Personifiering är den andra faktorn, där de ser att det persondrivna varumärket på sociala 

medier engagerar publiken känslomässigt i en högre grad än vad företagsdrivna varumärken 
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gör. En anledning de betonar är att sociala medier ursprungligen är skapade för personlig 

användning och därav passar personliga varumärken. Anpassning till varandra i en 

varumärkeskombination är den tredje faktorn de identifierar och de föreslår tre stycken 

aktioner som varumärkena ska utföra för att varumärkeskombinationen ska bli effektiv. Som 

nämnts tidigare måste varumärkena koordinera sitt budskap tidsmässigt och planera detta. 

Sociala medier har en oerhört stor räckvidd men har inte den säkerhet som traditionella 

medier har i att kontrollera sitt budskap. För det andra ska varumärkena anpassa sig till 

varandras publik, där de gemensamt med taggar och liknande försöker driva publiken till 

båda plattformarna. Sist nämner det att det företagsdrivna varumärket borde satsa på att 

anpassa sig mer mot det personliga varumärket och efterlikna det i sitt budskap (Mankevich, 

Holmström & McCarthy 2019, s. 2729-2736). 

 

“Political influencers. A study of Donald Trump’s personal brand on Twitter and its impact 

on the media and users”, skriven av Perez-Curiel och Naharro (2018) undersöks det hur stor 

påverkan en person med ett starkt personligt varumärke kan ha på sina följare samt på media. 

Författarna har analyserat Donald Trumps twitterkonto, både under hans valkampanj samt de 

efterföljande 100 dagarna som vald president, där jämförelser har analyserats med vad han 

har twittrat om, som sedan har nått förstasidan på fyra av de största tidningarna i USA samt 

att de analyserat presidentens följares engagemang på hans twitterkonto. Forskarna kan se en 

tydlig bild vid analysering av resultatet där Trump påverkat media med hjälp av hans följare. 

De tweets som drar högst engagemang, är de ämnen som de traditionella medierna sedan 

skriver om. 

 

Det personliga varumärkets kommersiella kraft är något som Pihl (2013) har undersökt i 

studien “In the borderland between personal and corporate brands - the case of professional 

bloggers”. Syftet med studien är att undersöka processen där personliga varumärken 

materialiseras när individerna bakom varumärket startar ett företag och på så vis kapitaliserar 

på sitt personliga varumärke. Studien undersöker Blondinbella idag kallad Isabella 

Löwengrip, Kenza och Elin Kling, och författarna diskuterar exempel på hur de byggt sina 

varumärken och resan de gjort för att materialisera sina personliga varumärken till företag. 

De kommer bland annat fram till att ett starkt personligt varumärke kan ge 

konkurrenskraftiga fördelar för individer som satsar på en entreprenörskapskarriär. Tidigt i 

deras karriär handlade deras bloggande och synliga aktiviteter om det vardagliga livet, där 
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personliga erfarenheter och personlighetsdrag visades upp till publiken och integrerades i 

deras personliga varumärke. Genom att bloggerskorna ständigt var medvetena om sina 

personliga varumärken, integrerade dem sedan sina sponsorrelaterade aktiviteter som 

genererade pengar in i varumärkena. Studien visar att en av fördelarna är att de personliga 

egenskaperna i det personliga varumärket verkade kunna överföras på ett smärtfritt sätt till 

det nya, företagsvarumärket, utan att det personliga varumärket tappade trovärdigheten trots 

att inläggen inte var lika personliga. Elin Klings personliga varumärke byggdes till skillnad 

från Blondinbella och Kenzas varumärken utifrån en professionell anställning som modell. 

Ett problem med att utgå från en anställning kan vara att det tillkommer restriktioner för hur 

en anställd får agera (Pihl 2013, s. 123 ff). 

 

Idag jobbar många företag med CSR för att framstå som etiska och för att visa att de har 

värderingarna på rätt sida. I en studie gjord av Singh, Iglesias och Batista-Foguet (2012) 

studeras företagens investeringar i CSR-projekt med målet att se vilka effekter detta hade 

både på deras varumärken och på företagets produktförsäljning. I studien får respondenterna 

svara på om de upplever företagets varumärke som etiskt och utefter det mätte varumärkets 

trovärdighet och varumärkeslojalitet. Resultatet visar att CSR-investeringarna både hade 

positiva effekter för deras varumärke och för försäljningen. Upplevs varumärket som etiskt 

har det positiva effekter på varumärkets trovärdighet, och därav lojaliteten mot varumärket. 

Försäljningen borde enligt denna studie även gynnas genom mer nöjda och återkommande 

kunder som gör framtida köp (Singh, Iglesias & Batista-Foguet 2012, s. 547).  

 

Eftersom den tidigare forskningen om varumärken och trovärdighet till största del utförts på 

personer och företag i näringslivet och inte enbart på idrottslag och idrottare kompletteras 

detta av studien genom självbiografier från idrottare i kapitlet nedan, som sedan kommer att 

jämföras med den tidigare forskningen och teorierna. 

 

5. Självbiografier  

Under detta kapitel presenteras tre stycken självbiografier från kända idrottare där denna 

studie har plockat ut relevant information om hur deras personliga varumärke byggts och 

hur det uppfattas.  
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Som en känd person krävs en noga planering av kommunikationen för att publiken inte ska få 

en negativ bild eller tappa intresse av dig som person. Fotbollsspelaren David Beckham 

jobbade på ett speciellt sätt där han inte gav ut för mycket information, men inte heller för 

lite. Cashmore (2002) menar att det beskrivs som en delikat balansgång, där för lite eller för 

mycket kommunikation kan få konsekvenser för ditt varumärke. Beckham som en fysisk 

person är inte lätt att nå, endast en liten inre cirkel av vänner och familj har den förmånen, 

medan fansen får nöja sig med att se honom i tidningen, på tv, eller på internet. Detta gör att 

han blir tillgänglig som ett varumärke, men ändå otillgänglig eftersom Beckham inte är 

personlig i sin kommunikation. Några idrottare har byggt sitt varumärke genom att faktiskt ta 

ställning i frågor som kan dela en publik, ett exempel är Mohammed Ali som har en ikonisk 

status som idrottsman och person. Det som Beckham kommunicerar ut är ofta från hans 

image, det handlar om mode, tatueringar och frisyrer, medans hans personliga åsikter om till 

exempel krig eller politik lämnas osagt. Med Beckhams strategi, där endast ytliga frågor 

kommuniceras, blir han en person, en råvara, som en stor publik gillar att konsumera 

(Cashmore 2002, s. 156 f). Allt detta kan uppfattas av publiken som oäkta eller icke 

trovärdigt, men vad Beckham och andra idrottare har till sin fördel är istället deras idrott. 

Matcherna som spelas live avgörs inte på förhand, utan på den arenan krävs prestation för att 

nå framgång. Detta gör enligt Cashmore (2002) att idrottarna blir mer trovärdiga, bakom det 

uppenbarligen tillverkade varumärket finns en äkta, annan person, som är en fotbollsspelare. 

Varför är Beckham en person som blir uppmärksammad i media? Cashmore (2002) menar att 

det inte är på grund av hans idrottsliga framgångar, utan på grund av att han är en ikon i 

dagens samhälle där saker som; märken, kändisar, skvaller, självmedvetenhet och 

uppmärksamhet värdesätts. Det är fansen, media, publik och skribenter som skapar Beckham, 

inte han själv (Cashmore 2002, s. 5). Hade Beckham blivit den superkändis han är om han 

inte varit en bra fotbollsspelare? Nej. Om han inte hade signat för Manchester United, utan 

istället en lite mindre klubb? Nej. Författaren menar att Manchester United var en klubb som 

aktivt byggde sitt varumärke som världens största klubb och i det arbetet blev Beckham en 

viktig pusselbit. Det globala fönstret som Manchester United bidrog med gav en stor medial 

uppmärksamhet för Beckham och utan den hade det nog inte blivit som det blev för Beckham 

(Cashmore 2002, s. 6 f). 

 

Jonas “Rekordmannen” Bergqvist är en ishockeyspelare som var aktiv som proffs under åren 

1981-1999 (eliteprospects u.å). Bergqvist kallas för Rekordmannen då han slog rekordet i det 

svenska landslaget i flest antal spelade matcher, 268 stycken. Med en lång karriär som 
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varvats med spel i Nordamerika, världens bästa liga NHL, spel i Leksand och andra 

europeiska klubbar kunde det tänkas att Jonas var en person som kanske var kaxig och 

självsäker, men hans självbiografi berättar en annan historia. När rekordet var slaget, (under 

en VM-turnering som Sverige vann) var det en fåordig Jonas som mötte pressen och publiken 

på hemmaplan. “Det är stort för oss att vinna VM-Guld, men att så många är här och hyllar 

oss är ännu större” säger Bergqvist på scen. Inte ett ord om sig själv eller sitt rekord… 

(Bergqvist & Marklund 1999, s. 211). I hans självbiografi beskrivs barndomen som en viktig 

del i hur hans karriär och personlighet växt fram. Med hans syskon var det alltid tävling och 

han fick lära sig att visa sin bästa sida. Bergqvist menar att det härdade honom och var en 

nyttig pusselbit i vägen mot eliten. Hockeyspelaren beskriver också om hur han under en 

arbetsdag tillverkat 903 galgar, och han fick därefter betalt av sin far enligt 

överenskommelse, nio kronor och tre öre. Att avrunda uppåt kanske hade varit brukligt, men i 

hemmet som han växte upp var det ärlighet och rättvisa som gällde, vilket han menar har 

varit en viktig del av hans synsätt på livet. Bergqvists föräldrar gick igenom en skilsmässa 

som tog hårt på honom, och när hans pappa försvann ur bilden blev hans förebilder hämtade 

från Rögles A-Lag och de spelare som fanns i landslaget, samt hans äldre syskon (Bergqvist 

& Marklund 1999, s. 14 ff) 

Niclas Andersson, reporter på Expressen, skriver att det som lockar mest med Jonas 

Bergqvist är att han är en direkt motpol gentemot de annars lockande kontroversiella 

idrottsmännen. “Han är killen som det bara inte går att tycka illa om” (Bergqvist & Marklund 

1999, s. 221). Han säger att han är en seriös, ärlig samt trevlig människa och är en 

kvalitetsstämpel på de gamla lagidrottsidealen. Hans pappa beskriver honom som arbetsvillig, 

pratglad och ambitiös. Hans äldre bror Christer, beskriver honom som orädd och ingen som 

gnäller, en person som alltid ställer upp. Storebror Stefan menar att Jonas ofta ville stå i 

centrum, sjungandes och pratandes och han var en riktig “kämpe”. Leif Boork, den första 

förbundskapten som tog ut honom till landslaget, ger en bild av en laglojal idrottare som 

alltid gav sitt yttersta och som var en stämningshöjare i laget. Boork säger även att Bergqvist 

är “[..] en fantastisk PR-man för svensk ishockey, han besitter stor verbal förmåga, kryddat 

med ett fint uppträdande. Det finns inget negativt att säga om honom”. Peo Carlsson, en vän 

från ishockey, stämmer in med Leif Boork och menar att Bergqvist som profil i Leksands IF 

har gjort mycket god PR för klubben och samhället. Lasse Granqvist från Radiosporten 

menar att Jonas är en varm människa som brydde sig om sin omgivning, och att hans 

räckvidd därefter sträckte sig långt utanför ishockeyrinken (Bergqvist & Marklund 1999, s. 

221-235). 



32 

 

Zlatan räknas som en av världens bästa fotbollsspelare och som en av Sveriges största 

idrottsmän genom alla tider. Trots detta har hans karriär inte alltid pekat rakt uppåt, utan den 

har kantats av ständiga motgångar i hans uppväxt. Han beskriver sin uppväxt som tuff där han 

inte fått speciellt mycket uppmärksamhet av sina föräldrar. Mamman ägnade all energi åt att 

se till att det fanns mat på bordet och pappan var till största delen frånvarande, vilket lärde 

honom att vara självständig (Ibrahimovic & Lagerkrantz 2012, s. 68). Zlatan växte upp i 

Rosengård där ungdomarna tvingas ta till med en tuff och aggressiv attityd för att hävda sig, 

de backade inte för någon. Han och hans kompisar spenderade mycket tid åt stölder och han 

hade ett stort intresse av att stjäla cyklar. Fotbollsproffset berättar själv om en gång när han 

såg en schysst cykel som var gul och hade en massa lådor på sig, efter ett tag kollade han vad 

som fanns i och upptäckte att det var postcykeln och valde därmed att lämna den eftersom 

han inte ville sno andras post (Ibrahimovic & Lagerkrantz 2012, s.83).  

 

Vidare beskriver Zlatan hur det kändes som att han inte passade in i det svenska 

idrottssamhället eftersom han varken hade intresse eller viljan att ta efter de svenska 

idrottsmännen. Istället riktade han blickarna mot Mohammed Ali, Ronaldinho och Ronaldo. 

Den förstnämnda var en av hans största förebilder och han tog efter hans attityd, bland annat 

tankesätt “I am the greatest” (Ibrahimovic & Lagerkrantz 2012, s.79). Från den dagen visste 

Zlatan att han aldrig skulle bli som alla andra svenska idrottare, alltså att prestera och säga 

saker som passar in i normen. Utan han skulle vara stöddig och bli bäst (Ibrahimovic & 

Lagerkrantz 2012, s. 84). Zlatan accepterade att han var annorlunda och började känna sig 

trygg i det. Detta skedde efter att han börjat spela för Malmö FF och när de var ute på resor 

eller när de skulle handla kläder, mat eller liknande och de andra hade några tusen i 

fickpengar och han hade ungefär tjugo kronor med sig. Då valde Zlatan att säga att han inte 

hade ett öre och att han var fattig istället för att säga att allt han hade var tjugo kronor, 

eftersom det var coolare att inte ha något alls än att ha lite. På den vägen var det, Zlatan hade 

skapat sig en filosofi och en image som han trivdes med (Ibrahimovic & Lagerkrantz 2012, 

s.94). “Jag kör min egen stil. Jag skiter i vad folk tycker och har aldrig trivts bland 

ordningsmän”- Zlatan (Ibrahimovic & Lagerkrantz 2012 s.56). 

 

Många har beskrivit Zlatans agent Milo som en “Bad image” men det finns ingen han litar 

mer på och kan verkligen två “dåliga varumärken” bli en succé? I Zlatan och Milos fall 

verkar det som detta (Ibrahimovic & Lagerkrantz 2012, s.62). När Zlatan förlovade sig med 
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Mia Olhage frågade en reporter vad hon skulle få i present, Zlatan svarade frågande “Present? 

Hon fick ju Zlatan? “Vilket beskrivs som någon han valde att säga eftersom det var i stil med 

hans media image (Ibrahimovic & Lagerkrantz 2012, s.137).  

 

6. Bearbetning av empiri  

Under detta avsnitt förs en jämförelse mellan den tidigare forskningen gjord på personliga 

varumärken och idrottarnas personliga varumärken från självbiografierna för att få fram 

studiens resultat. 

6.1 Presentation av den empiriska jämförelsen  

6.1.1 Identitet  

Från dagen du föddes och gavs ett namn blev du ditt egna varumärke, frågan är; när började 

du tänka på hur andra uppfattar dig? Detta är forskarna relativ oense om, trots det menar de 

att ju tidigare arbetet och utformningen startar desto bättre, eftersom varumärkesskapande 

och trovärdighet inte byggs över en natt. Det är en process som pågår över en livstid. Det 

essentiella med att bygga upp sitt personliga varumärke är att reflektera över sig själv, vilka 

signaler ditt nuvarande varumärke sänder ut och om detta är hur du vill framstå. Detta 

inkluderar att reflektera över, vad du gör, varför du gör det och vem du gör det för (Petruca 

2016). Det finns skillnader i hur andra uppfattar ett varumärke och det är dels din identitet 

som gör att denna skillnad kan minskas. Genom att reflektera över vad ett val eller en 

handling kan få för konsekvenser går det att förutspå vilken uppfattning konsumenten 

kommer att ha av varumärket. Med andra ord reagerar konsumenterna positivt eller negativt 

till dina handlingar. Blir reaktionerna positiva och det är vad som förutsågs ligger varumärket 

antingen i linje med eller överträffat konsumenternas förväntningar. Om reaktionerna 

däremot är negativa bör en analys genomföras av vilka signaler varumärket sänder ut och om 

varumärket verkligen levererar det som utlovas (Gander 2014).  

 

Ett annat sätt att arbeta med identitet är att identifiera vilken kompetens du har och hur du ska 

använda den på bästa sätt. Inom vilka arbetsområden framhäver du bäst dina färdigheter och 

kunskaper. Vilka värderingar är viktiga för dig och hur säkerställer varumärket dessa? 

Oavsett vilken situation som uppstår är det viktigt att varumärket alltid lever upp till 
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värderingarna och inte går ifrån dessa för mycket, då detta kan skada trovärdigheten i 

varumärket. Genom att undersöka vad varumärket signalerar just nu och jämföra det med hur 

varumärket vill framstå skapas en självmedvetenhet. Detta kan exempelvis göras genom att 

du som varumärkesägare reflekterar över hur du skulle vilja att andra uppfattar dig. För att 

kunna göra detta behöver du ha insikt i dina kompetenser, din personlighet och få klarhet 

över hur din egna situation ser ut. Efter detta går det att nyttja personer i din omgivning som 

har daglig kontakt med varumärket och som skulle kunna vara familj, vänner eller kollegor 

för att få en bild av hur de uppfattar ditt personliga varumärke. Det viktiga är att jämföra 

andras uppfattningar av ditt personliga varumärke och få bekräftelse om dessa 

överensstämmer med det som du uppfattar som identiteten hos ditt varumärke (McNelly & 

Speak (2012) ; Rangarajan, Gleb & Vandaveer (2017) ; Petruca (2016). 

 

Vid analyseringen av Zlatans självbiografi går det att förstå att Zlatan hade en bra 

självuppfattning redan i tonåren. Han visste att han inte var som alla andra i hans skola och 

fotbollslaget. Detta gjorde att han inte försökte vara någon han inte var eller inte kände sig 

bekväm i att vara. Även om andra på den tiden uppfattade honom och hans varumärke som 

något negativt visade det sig ändå fungera eftersom han hade kompetenta personer i hans 

närhet som såg hans potential. Att Zlatan valde att gå sin egna väg gjorde att han stack ut från 

mängden vilket har sina fördelar om det görs på rätt sätt (Ibrahimovic & Lagerkrantz 2012).  

 

I Beckhams fall använde han sig, förutom av sina fotbollsfärdigheter, av sitt utseende när han 

byggde sitt varumärke. Eftersom många uppfattade honom som attraktiv valde han att 

använda mode, sina relationer, frisyrer och tatueringar till att framställa sig som ett 

varumärke. Kombinationen mellan hans status som fotbollsspelare och det personliga 

varumärket skapade en superstjärna som många företag vill samarbeta med (Cashmore 2002).  

 

Dessa två idrottare är exempel på hur viktig identiteten är för att skapa ett starkt personligt 

varumärke. Är du säker i dig själv och står fast i dina värderingar är det svårt för andra att 

ifrågasätta de beslut du fattar, i synnerlighet om dessa värderingar är i linje med de normer 

samhället skapat.  

6.1.2 Image  

Andra personers uppfattningar av ett personligt varumärke styrs ofta av associationer av 

andra varumärken, detta kan bero på att varumärken ofta är djupt förankrade med olika 
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värderingar, riktade mot olika typer av konsumentgrupper eller liknande. Många människor 

förknippar vissa varumärken till olika typer av individer och det är ofta de varumärken som 

är starkast. Anledningen till att människor skapar egna förutfattade meningar om andra är det 

som gjort att det personliga varumärket fått mycket fokus de senaste två decennierna, vilket 

är i likhet med det som Peters (1997) presenterat i sin artikel. 

 

Imagen spelar alltså en betydande roll i ett personligt varumärke eftersom andra bildar en 

uppfattning om dig utefter din egna framställning av dig själv. Varumärkesbyggande är inte 

en fast destination utan handlar till stor del om att tolka och förstå signalerna som sänds ut till 

omgivningen och hur signalerna uppfattas. Att kunna justera eller förändra dessa kan ge 

fördelar för ditt personliga varumärke i framtiden. Exempelvis var Beckham en pionjär för 

idrottare inom detta, han bytte ofta klädstilar, hårfrisyrer och valde att tatuera sin kropp. Han 

gifte sig med popstjärnan Victoria Adams, idag Victoria Beckham, vilket kan koppla ihop två 

starka personliga varumärken som i sin tur resulterade i att de båda fick stor publicitet. Ett 

sponsorskap kan göra att ett starkt varumärke och en stark personlighet stärker den 

övergripande imagen och kan även bidra till att varumärkets värde ökar. Detta diskuterar 

även Musante, Milne och McDonald (1999) när de talar om co-branding, det vill säga hur två 

varumärken stärker varandra. 

 

Däremot använder Zlatan inte samma strategi som Beckham, utan har istället använt sin 

personlighet för att framhäva sin image i sin kommunikation. Som nämnts tidigare har Zlatan 

aktiv valt att utmana normer, vilket har resulterat i att hans image och identitet ligger i linje 

med varandra eftersom det som associeras med de karaktärsdrag Zlatan vill framhäva. Den 

kaxiga Rosengårdskillen som erövrat världen och inte undviker några konflikter, inte ens när 

en av de bästa tränarna och spelarna i världen är emot honom.  

 

Jonas “Rekordmannen” Bergqvist, till skillnad från Beckham och Zlatan, använder sig av det 

gamla lagidrottsidealet. Han är en arbetsmyra som sätter laget före jaget och är omtyckt av de 

flesta och som helst tonar ned sina egna insatser för att istället framhäva andra. Detta gjorde 

han när han satte rekordet i antal landskamper för det svenska landslaget, istället för att prata 

om sitt eget rekord, ville han istället fokusera på att ge tillbaka till publiken och lagets fina 

prestationer (Bergqvist & Marklund 1999). För att styrka detta skriver Corsten (2013) om 

Reeboks samarbete med Venus Williams, enligt Reeboks marknadschef fanns det ingen 

person som var bättre lämpad att representera deras produkter och varumärke. Han var dock 
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tydlig med att det inte var tennisspelaren som skulle stå i fokus, utan snarare den person 

Williams var utanför planen, en som inspirerar och är en förebild för andra.  

 

Gemensamt för dessa idrottare är att deras identitet eller självmedvetenheten om identiteten, 

är fastställd i deras personligheter. De budskap de vill sända ut till allmänheten är även det 

som de tar emot. Precis som Rangarajan, Gleb och Vandaveer (2017) betonar i deras studie 

då författarna menar att gapet mellan identiteten och imagen är litet i alla dessa fall, vilket gör 

att trovärdigheten kring dessa idrottare är hög. Du som ung idrottare och är i din linda med att 

bygga upp ditt varumärke och reflekterar över din image kan med fördel tänka en extra gång 

vilken image som passar vilka företag. Olika företag söker olika personligheter och har olika 

agendor med sina sponsorsamarbeten. Beroende på vilken image företaget vill utstråla väljs 

den person som associeras bäst till företagets identitet. Detta kan styrkas med Reeboks 

marknadschef beskrev Venus Williams som den personlighet som var mest fördelaktig för 

Reeboks varumärke (Corsten 2013). I denna studie har det redogjorts för hur olika 

personligheter hos idrottarna i stor utsträckning liknar de ideal som de sporter de utövar 

strävar efter men även företagens ideal och mål med sponsorskapet och hur det har en 

koppling till den utstrålade imagen från idrottaren och sporten. Vad många företag jobbar 

med i deras varumärkesbyggande är CSR och att framstå som samhällsfrämjande 

organisationer, en identitet och image som påvisar det goda i det personliga varumärket hos 

idrottaren har alltså en efterfrågad egenskap som kan vara en god grund att bygga sin image 

kring.  

6.1.3 Trovärdighet  

Trovärdighetsfaktorn i ditt personliga varumärke kan kopplas till det som i PCDL-modellen 

kallas för “Delivering the brand performance”. Enligt PCDL-modellen är det under detta steg 

konsumenterna bildar uppfattning om ditt varumärke baserat på det som varumärket 

levererar. Kan ditt varumärke leva upp till det som utlovas? (Ghodeswar, 2008). Då både 

Peters (1997) samt McNally och Speak (2002) menar att trovärdighet är en såpass viktig 

faktor i ditt personliga varumärke blir det en central del i det som du måste leverera. Med ditt 

varumärke kommer du att bli förknippad till vissa egenskaper, ageranden, personlighetsdrag 

eller liknande. Kan du inte leva upp det trovärdigt kommer du inte att möta de förväntningar 

som samarbetspartners och konsumenter förväntar sig. I självbiografin Jonas Bergkvist 

Rekordmannen (Bergqvist & Marklund 1999) kan det tydligt avläsas hur Jonas Bergqvists 

varumärke uppfattas av personer som har en direkt eller indirekt koppling till honom. Slående 
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var att han var genuint omtyckt av alla, han levererade alltid det som förväntades av honom i 

form av vänlighet, ödmjukhet och professionalitet både på och utanför planen. Detta är ett 

typexempel på när ett personligt varumärke blir trovärdigt. Bergqvist har hittat sin identitet 

och levererar utefter de värderingar och personlighetsdrag han har, vilket skapar en 

trovärdighet hos publiken. 

 

Autentiska varumärken är något som visat sig haft en positiv effekt på tillit och trovärdighet. 

Portal, Abratt och Bendixen (2018) skriver att autencitet har en direkt påverkan på 

utvecklingen av tillit för ett varumärke. Dessutom menar författarna att värme och kompetens 

är två egenskaper som delvis förmedlar relationen mellan varumärkes autencitet och 

varumärkes tillit. Ett varumärke som är värderingsstyrt, människoliknande och levererar 

utefter det har en stor chans att skapa meningsfulla relationer med sina konsumenter. Petruca 

(2016) menar att digitaliseringen har medfört att mycket av det personliga 

varumärkesbyggandet sker på sociala medier och på sociala medier är ett budskap som 

levererats från en personlig källa mer trovärdigt och har en större chans till att få publiken att 

bli engagerad än de budskap från organisatoriska varumärken, vilket förtydligas av Nekmat 

med flera (2019), Kozinets med flera (2010), Sheth, Gardner och Garrett (1988), Andersson 

och Ekman (2009) samt Mankevich, Holmström och McCarthy (2019). Med detta som stöd 

påvisas vikten av trovärdigheten även hos det personliga varumärket, då det är en av 

styrkorna som det personliga varumärket innehar och bör jobba utefter.  

6.1.4 Strategi  

När du har byggt ditt personliga varumärke, är det viktigt att välja en strategi för hur du ska 

kommunicera och hur du kan använda den. Det är viktigt att du gör ditt val utefter hur du är 

som person och hur ditt personliga varumärke ser ut. Vilket var det som Woods, Roger 

Federer, Beckham och Zlatan kunde göra med hjälp av sina starka varumärke att attrahera 

samarbeten med sponsorer som i gengäld gav dem ekonomisk ersättning. Andra möjligheter 

kan vara att starta upp ett eget företag precis som Kenza, Blondinbella och Elin Klang, där du 

utnyttjar den publik och målgrupp som ditt personliga varumärke redan har. Enligt 

Ghodeswar (2008) och PCDL-Modellen är en av utmaningarna i skapandet av ett varumärke 

att bli ihågkommen, och med det menar de att du ska stå ut i mängden, bli uppmärksammad, 

kunna ändra konsumenternas uppfattningar, förstärka attityder och skapa djupa 

kundrelationer. Tidigare modeller som har skapats för att utveckla ett personligt varumärke 

har behandlat detta som ett steg i det personliga varumärkesbyggandet (se tabell 2; steg 3). 
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Vikten av detta är stor, men i denna studie läggs fokus på varumärkets strategi, och hur det 

ska levereras utefter dina konsumenters förväntningar, i linje med trovärdigheten i 

varumärket. 

 

Kan du identifiera vilken eller vilka utmaningar som du har och vad du vill uppnå kan du 

bygga en strategi utefter dessa utmaningar och mål. Som en professionell idrottare eller känd 

person har du en stor fördel i att detta ger dig ett fönster och strålkastarljus som andra inte får, 

detta kan du även utnyttja för att nå ut med ditt budskap. Ghodeswar (2008) menar dock att 

du ska vara försiktig med vilka varumärken du väljer att samarbeta med, då vissa samarbeten 

kan skada trovärdigheten i ditt varumärke om något skulle gå fel. En annan nackdel med den 

offentlighet som det innebär med att vara en känd idrottare är att du bör undvika vissa 

beteenden eller uttalanden om ämnen som kan uppfattas som negativa då ständigt har ögon på 

dig och med det ökar din chans att bli uppmärksammad negativt, vilket kan påverka din 

image och trovärdighet. Det framgår tydligt i David Beckhams biografi att han just av denna 

anledning, aktivt jobbat med att inte uttala sig om känsliga ämnen eller delat med sig av 

personliga åsikter till sin publik (Cashmore 2002). 

 

En ung idrottare som ännu inte är en offentlig person, har inte de strålkastarljus på sig som 

exemplet ovan med Beckham. Problemet du kan bemöta som ung idrottare är att du faktiskt 

inte har den räckvidd som ditt varumärke och kan därav inte ha samma strategi. Till unga 

idrottare rekommenderas istället, linje med det Peters (1997) anser, att använda sig av en 

Word of Mouth strategi som kan vara en av de viktigaste strategierna inom personliga 

varumärken. Genom att hela tiden agera utefter din identitet och image mot de som står dig 

närmast och ditt nätverk, som kan vara tränare, föreningsanställda, lagkamrater, sportchefer, 

scouter, agenter och supportrar, bygger du ett bra rykte som kommer att kunna hjälpa dig i 

karriären, både innan och efter ett eventuellt genombrott. 

 

Tidigare forskning visar på att du kan använda ditt personliga varumärke för att skapa 

opinioner, vilket exempelvis kan vara en strategi. Donald Trump lyckades få sina åsikter och 

sin agenda att bli ett offentligt samtalsämne samt att bli tryckt i massmedia, genom detta fick 

Trump en stor spridning av hans sociala mediekanaler. Detta gav positiva effekter för den 

nuvarande presidenten i USA då hans hjärtefrågor ständigt blev aktuella i media (Pérez-

Curiel & Naharro 2018). Andra strategier för att få lönsamhet genom ditt personliga 

varumärke kan bland annat hittas hos bloggerskorna Kenza, Blondinbella (Isabella 
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Löwengrip) och Elin Klang. De har istället för att satsa på sponsorskap byggt egna företag, 

som på ett vis skapats utefter deras redan existerande målgrupp och lojala följare. Företagens 

varumärken har sedan integrerats med deras redan starka personliga varumärken för att få en 

direkt koppling till målgruppen och på så vis får de snabbt ut sina produkter på marknaden 

(Pihl, 2013). Detta är en trend som många idrottare applicerat under det senaste decenniet, 

Zlatan, Björn Borg, Cristiano Ronaldo och Annika Sörenstam är alla exempel på idrottare 

som förknippat sitt varumärke till andra produkter än enbart till sin kärnverksamhet.  

 

Ett varumärke som upplevs som etisk upplevs även som mer trovärdigt och vilket har en 

positiv effekt på varumärkeslojalitet och ett vanligt sätt för att få sitt varumärke att framstå 

som etiskt är att jobba med CSR (Sing, Iglesias & Batista-Foguet 2011, s. 547). Har det 

personliga varumärkets trovärdighet skadats eller om det finns behov av att jobba upp 

trovärdigheten kan CSR aktiviteter vara lönsamt. Ett exempel på hur detta som en strategi 

kan vara bra för det personliga varumärket är Annika Sörenstam. Corsten (2013) menar att 

Sörenstam aldrig hade fått den höga status endast genom sina idrottsliga prestationer, utan det 

var de aktiviteter hon utförde utöver golfen kombinerat med idrotten som lyfte henne 

ytterligaren en nivå. Genom detta blev Sörenstams personlighet och varumärke 

sammanlänkat vilket innebär att legitimiteten ökar. Eftersom idrottare i Sverige generellt sätt 

inte engagerar sig för samhället i stort kan engagemang inom detta skapa en konkurrensfördel 

gentemot andra idrottare, genom att fler samhällsinvånare kan uppskatta dina insatser som 

kan leda till ditt personliga varumärke blir starkare.  

6.1.5 Reflektion  

Studien har identifierat att reflektionen är det som är grundpelaren i personliga varumärken, 

sannolikt eftersom att denna faktor flyter ihop med övriga faktorer. Det är även reflektionen 

som gör BYPB-modellen till en cirkulär process, istället för olika steg. För den som vill 

bygga upp och bibehålla ett attraktivt och långsiktigt personligt varumärke bör ägna tid åt 

reflektion genomgående, därav bör en reflektion göras i alla delar av modellen.  

7. Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultatet av de artiklar som använts i uppsatsen, delar som syfte, 

resultat och slutsats från artiklarna har sammanställs i en tabell som finns tillgänglig i 

uppsatsens appendix och är färgkodad, där ljusblå är temat “Personliga varumärkets 
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uppbyggnad” och grönt är “Personliga varumärkets praktiska omfattning”. Utefter den 

empiriska jämförelsen mellan tidigare forskning, marknadsföringsteorier och 

självbiografierna redogörs en av studien framväxt modell för hur du bygger ditt personliga 

varumärke och hur en ung idrottare kan använda det. I första delen 7.1.1 presenteras en 

sammanställning och redogörelse av tidigare forskares egna stegmodeller. Efter detta i 7.1.2 

diskuteras och presenteras uppbyggnaden av BYPB-modellen och i avsnitt 7.1.3 redogörs hur 

en ung idrottare kan använda modellen.  

 

 

 

 

 

7.1.1 Sammanställning av tidigare modeller 

Tabell 2 - sammanställning av tidigare modeller i litteraturen 

 

Fem artiklar från den tidigare forskningen om personliga varumärken har skapat modeller 

som denna studie har granskat. Alla har likheten att författarna valt att bygga sina modeller 
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utefter steg eller så kallade faser. Utifrån tabell 2 kan det utläsas att steg ett inom personliga 

varumärken till stor del handlar om identitet, vilka värderingar är viktiga, vilka kompetenser 

och styrkor går att använda för att sticka ut från mängden samt vilken identitet ska genomsyra 

varumärket. Detta tydliggörs även i den tidigare forskningen att detta är grunden till att bygga 

varumärken och inte bara personliga (se tabell 2) utan även organisatoriska (Ghodeswar, 

2008). Under kapitel 6.1.1 om identitet framkommer det att både Zlatan och Beckham är 

självmedvetna och har en stark identitet, detta använder de sedan i uppbyggnaden av sitt 

personliga varumärke.  

 

När det gäller det nästa steget, steg två, finns det en del meningsskiljaktigheter hos författarna 

(se tabell 2). Bland annat menar McNelly och Speak (2002) samt Ilies (2018) att detta steg 

fortfarande berör identiteten och att finna sig själv, medan Philbrick och Cleveland (2015), 

Petruca (2016) och Safitri (2017) menar att medvetenheten om att handlingar och 

kommunikation ger konsekvenser för varumärket. Beroende på hur identiteten av varumärket 

kommuniceras ut och tas emot av mottagaren skapas attityder mot varumärket som kommer 

vara den image publiken associerar varumärket med, vilket även Peters (1997) belyser. Som 

det framkommer i avsnitt 6.1.2 om image visar det sig att även idrottarna jobbar med sin 

image. Bergqvist väljer till skillnad från Zlatan att tona ner sina egna framgångar och 

kommunicerar hellre ut det han står för som person som ett exempel. Det visar sig även i 

samma kapitel att Beckham använder sig av visuell kommunikation och image.  

 

Steg tre i tabell 2 visar att tidigare modeller betonar vikten av att kommunicera ut 

varumärkets styrkor, vad som gör varumärket unikt och hitta de faktorer som gör att 

varumärket skiljer sig från konkurrenterna. Petruca (2016) menar att driva en syftes styrd 

positionering, med inriktning på handlingarna och hur du genom dessa blir ditt personliga 

varumärke. De andra författarna istället lägger stor vikt på vilken image och vilket 

tillvägagångssätt varumärket bör utstråla, vilket kan ses vara i linje med föregående steg och 

stämma överens med vad som framkommer i kapitel 6.1.2 från idrottarnas självbiografier 

ovan nämnt. 

 

De resterande modeller i steg fyra fokuserar på varumärkesbyggande aktioner, vilket kan 

efterlikna olika strategier. Det är att stärka sitt eget varumärke med co-branding och en 

presentationstekniken av varumärket samt kommunikationen av varumärket som behandlas. 

Philbrick och Cleveland (2015) väljer att presentera fler än fyra steg, vilket går att se som ett 
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samlat steg precis som de andra författarna valt att göra. Som nämnt tidigare är dessa steg 

olika typer av strategier för hur positioneringen av varumärket ska gå till och vilken typ av 

media som är bäst anpassade för att nå ut till det valda segmentet. I kapitel 6.1.4 belyses 

idrottarnas olika strategier och det framkommer tydligt att de medvetet har olika 

tillvägagångssätt för att bygga sina personliga varumärken. 

 

7.1.2 Modellens uppbyggnad  

Resultatet av sammanställningen från de tidigare modellerna, tidigare forskning och 

litteraturen ger en bild av hur man kan bygger ett personligt varumärke inom idrotten och det 

är även detta som blev Build Your Personal Brand (BYPB) -modellens uppkomst. Modellen 

grundar sig i faktorer som framkommit under uppsatsen gång. Dessa faktorer är; identitet, 

image, trovärdighet, strategi och reflektion. Detta ska enligt modellen ses som en cirkulär 

process eftersom skapandet av ett personligt varumärke inte ska ha en början och ett slut, utan 

det är en resa utan slutmål. 

 

I figur 3 har en modell framställts av de faktorer som efter studiens sammanställning och 

jämförelse av empirin pekades ut som mest relevanta. Som nämnts ovan var alla tidigare 

modeller likvärdiga i det första steget när det gäller att skapa en identitet. I BYPB- modellen 

adderas dock en viktig faktor vilket är reflektion, ett steg som denna studien identifierar som 

grunden till att kunna utveckla och bibehålla ett attraktivt personligt varumärke. Reflektionen 

är det som startar processen och knyter ihop den, vilket också medför att modellen inte ses 

som “olika steg” som de tidigare modeller gjort. Där dessa modeller fungerat som en 

stegmodell där det finns en början ett slut, men i BYPB- modellen betraktas skapandet och 

bibehållandet av ett personligt varumärke som en pågående och cirkulär process. 

Reflektionen är därav en viktig beståndsdel för att säkerhetsställa att varumärket kan leverera 

den kvalité som utlovas. Vidare innehåller BYPB-modellen faktorn image, precis som 

tidigare modeller, detta för att det är en stor skillnad på vad varumärket vill associeras med 

och hur mottagaren faktiskt uppfattar varumärket. Det gäller för varje enskild person att se till 

att gapet mellan identitet och image är litet eller obefintligt för att varumärket ska uppfattas 

som trovärdigt, vilket även Rangarajan, Gleb och Vandaveer (2017, s. 660 ff) understryker i 

deras studie. 
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Som tidigare forskning visar är trovärdigheten hos ett varumärke en av de viktigaste 

egenskaperna, det vill säga att varumärket skapar tillit gentemot konsumenterna. 

Trovärdighet kopplas ihop med identiteten då kommunikationen bör ligga i linje med det som 

varumärket står för. Skulle detta inte överensstämma blir gapet mellan identitet och image 

stort, vilket gör att det personliga varumärket uppfattas som mindre trovärdigt. Efter att 

identiteten för varumärket är identifierat och gapet mellan identitet och image inte uppfattas 

av konsumenterna, ska en strategi utformas för att nå ut till nätverket. Detta görs efter de 

egenskaper som personen funnit som sina främsta styrkor, exempelvis genom en SWOT-

analys. De identifierade egenskaperna ska framhävas och sedan ska de mest lämpade 

kommunikationsverktygen användas för att nå ut till det de valda segmenten. För att sedan 

kunna reflektera över resultatet och för att kunna säkerhetsställa om rätt budskap förmedlas 

och om mottagaren tagit emot budskapet på det sätt som ämnats.  

 

 

 

 

Figur 3. Bulid Your Personal Brand, BYPB-Modellen. Utifrån teori-, tidigare forskning- och 

självbiografiavsnitten har denna studie grundat BYPB-Modellen med syfte att en idrottare 

strategiskt ska kunna bygga och kommunicera ut ditt personliga varumärke på bästa sätt.  
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7.1.3 Praktisk användning av BYPB-Modellen för en ung idrottare  

Då studiens syfte har fokuserat på hur en ung idrottare kan bygga sitt personliga varumärke 

ges det under detta avsnitt konkreta förslag till den unga idrottaren. Förslagen är applicerbara 

för den unga idrottaren och med stöd från tidigare forskning inom personliga varumärken 

som redan diskuterats kan dessa förslag stärka det personliga varumärket. 

 

Tabell 3. Hur en ung idrottare kan använda BYPB-Modellen. De fem delarna står som 

rubriker i detta avsnitt och förslag på hur unga idrottare kan använda modellen presenteras 

efter respektive rubrik. 

 

Under reflektion är det upp till den unga idrottaren att ställa frågor till sig själv som ger 

klarhet i varför den ska bygga ett personligt varumärke och hur den vill att varumärket ska se 

ut, samt tänka på att uppsatsens modell är cirkulär och att det är ett återkommande steg i 

byggnadsprocessen. I nästa steg bör den unga idrottaren med hjälp av en SWOT-analys 

analysera styrkor, svagheter, möjligheter och hot hos sig själv vilket bör kunna förse ett brett 

underlag om vem du är som person. Styrkorna som innehas är kärnan i ditt varumärke och 

ger det personliga varumärket en identitet, svagheterna kan bli möjligheter till förbättring av 

ditt varumärke. Genom din handling och kommunikation skapas en image kring varumärket 

och de som befinner sig i omgivningen kommer att få en uppfattning om vad ditt personliga 

varumärke står för. Du kan fråga närstående vänner och familj hur de uppfattar dig som 

person då deras bild av vad varumärket står för visar uppfattningen av din image som bör 

ligga i linje med kärnan, de positiva egenskaperna, för stärka ditt personliga varumärke. 

Identiteten och imagen i varumärket är det som utlovas av varumärket. Trovärdigheten ligger 

i kontinuitet, att hålla det som varumärket utlovar genom handling och kommunikation. Vid 

ageranden som inte ligger i linje med din image och identitet skadas trovärdigheten i 
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varumärket. Enligt tidigare forskning kan ditt personliga varumärke förmedlas med hjälp av 

Word of Mouth, denna strategi rekommenderas till unga idrottare enligt tidigare diskussion 

då strålkastarljuset ännu inte nått fram, eftersom du inte behöver vara en offentlig person 

Word of Mouth marketing. Ett fokus på att sprida ditt personliga varumärke i omgivningen 

och nätverket bygger en bra grund som hjälper dig i karriären idag och i framtiden vid ett 

eventuellt genombrott.  

8. Slutsats 

● Hur bygger idrottare ett starkt personligt varumärke? 

Studien har identifierat områden som identitet, image, trovärdighet, strategi och reflektion 

som viktiga och vanliga i uppbyggnad av ett personligt varumärke utifrån tidigare forskning. 

Vid jämförelsen av självbiografierna och den tidigare forskningen visar studien att idrottare 

har alla olika egenskaper och förutsättningar vilket gör att de bygger sina personliga 

varumärken genom olika strategier för att sticka ut från mängden. Vidare belyser studien 

vikten av att vara självmedveten och agera utefter sina värderingar. Även om värderingarna 

kan ifrågasättas ses ändå agerande utifrån dessa som autentiskt och trovärdigt. Idrottaren bör 

agera utefter sina styrkor i varumärket och kommunicera dem genom lämplig strategi. 

● Vilka delar är centrala i uppbyggnaden det personliga varumärket? 

Enligt denna studie är det identitet, image, trovärdighet, strategi och reflektion. Modellens 

uppbyggnad är istället för steg, ett kretslopp som går om och om igen vilket visats efter 

jämförelse och analys av den tidigare forskningen och självbiografierna. Att modellen är 

formad som ett kretslopp visar på vikten av att arbetet med det personliga varumärket är en 

ständigt pågående process, vilket även Trepanier & Gooch (2014, s.57) styrker “Remember, 

achieving and maintaining your personal brand is a journey, not a destination”.  

● Behöver idrottare stora idrottsliga framgångar för ett starkt personligt 

varumärke inom idrotten? 

Studien kan inte påvisa att endast starka idrottsprofiler kan bygga starka personliga 

varumärken. Stora idrottsliga framgångar hjälper inte dig när du ska jobba med de fem olika 

steg som finns i BYPB-Modellen, därav är den applicerbar för den ännu icke kända unga 

idrottaren. Däremot visar studien att stora idrottsliga framgångar leder till ett skyltfönster där 

du blir synlig, attraktiv och får stor uppmärksamhet. Beroende på idrottarens position kan den 

med fördel enligt denna studie anpassa deras egen strategi för det personliga varumärket. 

● Vad finns det för risker med att ingå samarbeten med ett annat varumärke? 
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Studien visar att samarbeten med andra varumärken är ett framgångsrikt sätt att bygga sitt 

personliga varumärke, eftersom association till starka varumärken också stärker ens egna 

varumärke. På samma sätt kan skandaler eller dylikt istället påverka det personliga 

varumärket negativt. Företag som ingår samarbeten med unga idrottare tar stora risker 

eftersom de unga idrottarna generellt tenderar att vara mer impulsiva och irrationella i deras 

beslutstaganden. Därför väljer många företag att satsa stora summor pengar på 

sponsringssamarbeten med äldre och mer etablerade idrottare istället. Mankevich, Holmström 

& McCarthy (2019) beskriver ett fall där Zlatan och Manchester Uniteds samarbete 

misslyckades trots att de är två starka varumärken. Anledning var att de skiljde sig för mycket 

i deras grundvärderingar vilket resulterade i en dålig spelarpresentation. Vikten av 

eftertänksamhet vid co-branding därav av största vikt. Om en varumärkespersonlighet inte 

liknar sportens identitet, kan en sådan sponsring skada ditt varumärkes image och 

trovärdighet. Detta förklarar även Eggars, O’Dwyer, Kraus, Vallaster och Güldenberg (2013) 

när ena partens agerande skadar bådas varumärke. 

 

9. Diskussion 

 

9.1 Metoddiskussion 

 

Kvalitativ forskning har fått kritik för att vara alltför subjektiva och med det menas att 

forskarens egna åsikter om vad som är viktigt och betydelsefullt lyser igenom forskningen 

(Bryman & Bell 2013, s. 416). För att stärka studiens trovärdighet har metodansatsen varit en 

systematisk litteraturstudie, vilket minskat öppningar för att studien endast skulle ha valt 

litteratur utefter egna uppfattningar. Dessutom tenderar replikerbarheten i en kvalitativ studie 

till att vara låg, mycket på grund av att grundproblemet sägs vara att forskarna bakom studien 

är subjektiva (Bryman & Bell 2013, s. 417). Denna studie har tidigare redovisat hur 

sökningen av litteratur fungerat vilket ger ett stöd för möjlig replikering, då andra forskare 

kan söka upp samma material och göra om studien. Dock bör det tilläggas att materialet som 

använts valts ut för att det är lämpligt för att besvara syftet och problemområdet i studien. 

Om andra väljer att skriva om liknande ämnen men undersöker andra områden skulle 
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litteraturen kunna tolkas på ett annorlunda sätt. Valet av att använda självbiografier har 

motiverats mer utförligt i metodavsnittet, men är ändå värt att nämna. Studien behandlar inte 

detta som forskning utan är ämnat att användas som ett komplement för att se hur 

framgångsrika idrottare byggt sina personliga varumärke. 

 

Denna studie har dock problematik med generaliserbarheten då kvalitativa studier i allmänhet 

inte kan representera en hel population. I denna studie råder det en viss osäkerhet om de 

tidigare studier som gjorts i exempelvis Indien (Safitri 2017), Sverige (Pihl 2013) eller 

Rumänien (Ilies 2018) är överförbara till personliga varumärken i andra länder och kulturer. 

Då denna studie baseras på tidigare studier, litteraturer och teorier påverkas 

generaliserbarheten av den empiri som använts. Efter att ha granskat de olika steg forskarna 

beskriver för att bygga sina unika personliga varumärken finns indikationer att de är ungefär 

snarlika varandra även om de flesta har olika förslag på hur strategin bör läggas upp, detta ses 

som positivt då liknande förslag kommit från olika källor från olika länder och kulturer. Att 

strategierna skiljer sig lite åt kan beror på det som tidigare nämnts om kulturer, det som 

fungerar i Sverige behöver inte vara det optimala i andra länder och vice versa.  

 

Studiens metodansats hade kunnat kompletteras med kvalitativa intervjuer där ett urval av 

framgångsrika idrottare hade kunnat bidra med trovärdig empiri som hade kunnat styrka eller 

säga emot studiens resultat. Vidare hade observationer av unga idrottare som utgår från de 

tidigare stegmodellerna vid deras uppbyggnad av personliga varumärken kunnat ge 

omfattande analysmaterial. Det som gör denna studie unik är sammanställningen av all 

tidigare forskning som sedan har analyserats med hjälp av marknadsföringsteorier och 

självbiografier för att bedöma dess relevans och tyngd.  

 

9.2 Slutdiskussion  

Detta avsnitt presenterar studiens slutord och ger förslag på vidare forskning. 

 

För att bygga ett personligt varumärke har studien identifierat fem nyckelfaktorer, Identitet, 

Image, Trovärdighet, Strategi och Reflektion samt diskuterat dess innebörd och gett förslag 

på hur den unge idrottaren utefter dessa kan bygga sitt personliga varumärke. Dessa fem 

centrala delar i det har resulterat i skapandet av BYPB-modellen och identifierats som viktiga 
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i hur en idrottare bygger ett starkt personligt varumärke. Stora idrottsframgångar ses inte som 

ett krav för att kunna bygga ett starkt personligt varumärke enligt denna studie, men det kan 

ge utrymme för större spridning. Viss risk identifieras i studien med att ingå samarbeten med 

personliga varumärken för både företagen och för det personliga varumärket.  

 

Som vidare forskning föreslår vi en praktisk implementering av BYPB för unga idrottare som 

ska bygga ett personligt varumärke och analysera empiriskt om modellen har förankring i 

verkligheten. Som avslutande ord, ett personligt varumärke är mer än en jobbtitel och det 

krävs ett aktivt arbete för att bibehålla detta. Uppbyggnaden av detta bör ses som en resa, inte 

en destination.  
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Appendix  

Artikelnamn Abstract Syfte Slutsats Keywords 

Personal 

branding 

through social 

media 

(Petruca, 2016) 

Since the personal 

brand concept 

became an 

attribute to more 

and more 

professionals, 

being able to 

create, promote 

and grow it 

through social 

media can be a 

very easy and 

handy way. The 

paper shows how 

social media helps 

and opens doors 

for personal 

branding and 

those who find out 

how to use it will 

enrich their succes 

through new 

career 

opportunities, 

partnerships and 

audience for their 

online work. The 

paper also shows 

how social media 

can be used in 

building and 

maintaining a 

strong personal 

brand.  

 The paper shows how 

social media helps and 

opens doors for 

personal branding and 

those who find out how 

to use it will enrich 

their succes through 

new career 

opportunities, 

partnerships and 

audience for their 

online work. The paper 

also shows how social 

media can be used in 

building and 

maintaining a strong 

personal brand.  

 

personal branding, 

social media, 

identity, reputation. 
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In the 

borderland 

between 

personal and 

corporate 

brands – the 

case of 

professional 

bloggers. 

(Pihl, 2013) 

This article shows 

how personal 

branding efforts 

can generate 

competitive 

advantages for 

individuals 

undertaking 

entrepreneurial 

ventures. 

 

This article seeks to 

explain how personal 

brands materialise in 

a process in which 

individuals engage in 

entrepreneurial 

ventures over time.  

Personal attributes 

appear to exhibit 

resilience when the 

personal brand 

becomes intertwined 

with sets of corporate 

brands.  

personal branding; 

personal brand; 

entrepreneurship; 

corporate branding; 

blogging  

 

Political 

influencers. A 

study of 

Donald 

Trump’s 

personal brand 

on Twitter and 

its impact on 

the media and 

users 

(Pérez-Curiel 

& Naharro, 

2018) 

Studies the impact 

of Trump’s tweets 

on the US 

reference press 

during the first 

100 days of his 

presidency 

The new political 

influencers are 

making a clean sweep 

of social networks 

and it is the media 

that reproduce an 

information model 

that, far from being 

grounded in 

transparency and 

quality, promotes a 

post- truth discourse, 

halfway between 

provocation and 

spectacle. 

The results confirm 

Trump’s empowerment 

on Twitter as both a 

main source of news 

and a political 

influencer as regards 

the media and the 

citizenry. 

Influencer, political 

communication, 

Trump, Twitter, the 

media, agenda 

setting, online 

users.  

 

Why Zlatan 

Ibrahimović is 

Bigger Than 

Manchester 

United: 

Investigating 

Digital Traces 

in Co-branding 

Processes on 

Social Media 

Platforms 

(Mankevich, 

V, Holmström, 

J, McCarthy,I 

P, 2019) 

We conducted a 

case study of co-

branding on 

Instagram 

involving the 

soccer club 

Manchester 

United and the 

soccer player 

Zlatan 

Ibrahimović. We 

demonstrated how 

the soccer club 

failed to capitalize 

on co-branding 

activity as 

measured through 

consolidating the 

audience, 

generating 

consistent 

emotional 

The purpose of this 

study is to examine 

the co- branding 

activity on social 

media platforms, 

particularly in regard 

to company-

employee 

relationship. 

Our case demonstrates 

clearly that not only are 

Manchester United 

unable to reap co- 

branding benefits from 

partnering with 

Ibrahimović – they are 

also unable to be 

sensitive towards what 

the opportunities and 

challenges in such co-

branding processes are. 

Branding and co-

branding activities, 

particularly in the 

context of firm- 

employee co-branding, 

requires a sensibility 

towards the dynamics 

of co-branding 

processes and the role 

that social media 

Zlatan Ibrahimović, 

Manchester United, 

social media, co-

branding, sports 

marketing, text 

analysis, emoticon 

analysis, instagram, 

sentiment analysis, 

emotional analysis 
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response, and 

creating a 

coherent message. 

platform plays in such 

processes. 

Economic 

Value of 

Celebrity 

Endorsements: 

Tiger Woods’ 

Impact on 

Sales of Nike 

Golf Balls. 

(Chung, 

Derdenger, 

Srinivasan, 

2013) 

In this paper, we 

quantify the 

economic worth 

of celebrity 

endorsements by 

studying the sales 

of endorsed 

products. 

In this paper, we 

address the 

fundamental question 

of whether celebrity 

endorsements lead to 

higher sales and thus 

are a profitable 

marketing strategy to 

implement. This is an 

especially pertinent 

question today given 

that celebrity 

endorsements have 

become an essential 

component of many 

firms’ promotional 

strategies. 

We find that there are 

substantial celebrity 

endorsement effects. 

From our structural 

model, we determine 

that endorsements not 

only induce consumers 

to switch brands, a 

business stealing effect, 

but also have a primary 

demand effect. We 

determine that from 

2000 to 2010, the Nike 

golf ball division 

reaped an additional 

profit of $103 million 

through the acquisition 

of 9.9 million in sales 

from Tiger Woods’ 

endorsement effect. 

Moreover, having Tiger 

Woods’ endorsement 

led to a price premium 

of roughly 2.5%. As a 

result, approximately 

57% of Nike’s 

investment in Woods’ 

$181 million 

endorsement deal was 

recovered just in U.S. 

golf ball sales alone. 

endorsements; 

competitive 

analysis; 

entertainment 

marketing  

 

Examining the 

impact of 

celebrity 

endorsements 

across 

consumer 

segments: an 

empirical study 

of Tiger 

Woods’ 

endorsement 

effect on golf 

This paper 

empirically 

examines whether 

endorsement 

effects differ 

across consumer 

types–expert vs. 

novice. The study 

uses aggregate 

sales data from the 

golf equipment 

industry covering 

One question that 

remains unanswered 

empirically is 

whether different 

consumer types are 

affected differently 

by celebrity 

endorsements? For 

example, do expert, 

high-skilled golfers 

have smaller or larger 

celebrity 

The study finds that 

Tiger Woods’ 

endorsement of Titleist 

woods had a greater 

effect in the off-course 

retail channel 

frequented by novice 

golfers than the on-

course channel 

frequented by experts. I 

determine that such an 

effect led to over 28 

Celebrity 

endorsements. 

Information 

asymmetry. 

TigerWoods 

.Regression 

discontinuity  
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equipment. 

(Derdenger, 

2018) 

two unique retail 

channels (on-

course and off-

course) to 

estimate 

endorsement 

effects for Tiger 

Woods. 

endorsement effects 

than novice, low-

skilled golfers? 

thousand more Titleist 

woods being sold and 

an additional $9.2 

million in revenue for 

the 9 months prior to 

Tiger Woods switching 

to endorse Nike apparel 

and equipment. I also 

determine that Tiger 

Woods’ endorsement 

led to over $500,000 in 

additional profit for 

each of the last 5 

months of his 

endorsement contract 

with Titleist, which 

provided a 49% Return 

on Investment from US 

sales of Titleist woods, 

putters, and irons. 

Lastly, I present 

preliminary evidence to 

explain a possible 

reason why the 

observed endorsement 

effects varied by 

consumer types—Tiger 

Woods’ endorsements 

were informative to 

consumers. 

Specifically, I find 

support indicating 

Tiger Woods’ 

endorsement was more 

informative to novice 

golfers than experts. 

How I perform 

is not enough: 

Exploring 

brand barriers 

faced by elite 

female 

athletes. 

(Lobpries, 

Bennet, Brison, 

2018) 

The purpose and 

results are 

presented and 

discussed.  

The purpose of this 

investigation was to 

examine the 

perceived barriers 

elite female athletes 

face attempting to 

create a personal 

brand.                                                                                                                          

Perceived barriers were 

identified in the brand 

building process, such 

as bold and assertive, 

attractiveness matters, 

performance is not 

enough, invisible and 

lacking, and proper 

brand management. 

Female athletes, 

brand barriers, 

personal brand, 

brand management 

Strategic 

personal 

branding–—

Unlike companies 

or products, 

individuals 

The challenge is to 

manage that brand 

strategically. We 

This investigation leads 

to our basic 

recommendation: 

Personal branding 

Self-branding 

Brand development 
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And how it 

pays off. Deva 

Rangarajan, 

Betsy D. Gelb, 

Amy 

Vandaveer 

(2017) 

possess intrinsic 

personal branding 

as a result of 

personality 

qualities, past 

experience and 

development, and 

communication 

with others—

whether they 

know it or not. In 

this sense, every 

person already has 

a personal brand 

of some kind. 

offer a process for 

doing so, beginning 

with self-analysis. 

Then we review 

published sources and 

summarize interviews 

about the personal 

brands of 33 U.S. and 

European sales 

executives and 

managers, salesforce 

members, and 

professionals who 

sell their own 

services. 

Follow a strategic self-

branding process based 

on one’s values and 

competencies, similar 

to the branding 

methods of companies 

and products, but with 

the understanding that 

personal branding will 

change as one’s career 

advances. 

Reputation 

management 

Social media 

reputation 

 

Managing your 

personal brand, 

Perspectives; 

Policy and 

Practise in 

Higher 

Education V 

(18:3) 

Gander, M. 

(2014) 

 

Everyone has a 

personal brand. To 

ensure success at 

work you need to 

manage your 

personal brand 

which is made up 

of your tangible 

and intangible 

attributes. 

This paper reviews 

the literature around 

personal branding, 

looks at some of the 

attributes and 

discusses ways you 

can reflect and begin 

to build your personal 

brand in a higher 

education context. 

Everyone can work on 

their personal brand. 

It’s important to be 

consistent, backing up 

the brand promise, 

again and again. The 

process is a long-term 

commitment, and you 

should not expect 

success over night. 

Personal branding, 

reputation, career 

development 

Personal 

branding 

through 

fashion 

blogging. 

Yuanita Safitri, 

(2017) 

The object of this 

research was 

Diana Rikasari's 

blog “Hot 

Chocolate and 

Mint”. She is one 

of prominent 

influence and 

fashion blogger 

from Indonesia. 

The research used 

the qualitative 

method with data 

collection by 

virtual 

observation. 

The objective of 

this research was to 

analyze personal 

branding 

development from 

personal brand 

identity, personal 

brand positioning, 

and personal brand 

assessment. 

This research finds 

out that Diana 

Rikasari success to 

make her personal 

identity by her blog 

profile and blog 

posting. Her 

positioning is clear as 

Indonesian modern 

woman. The personal 

brand assessment can 

be seen through the 

achievements and 

feedbacks on her blog 

post, both positive or 

negative. 

personal branding, 

fashion blogging, 

personal identity 
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Strategic 

personal 

branding for 

students and 

young 

professionals. 

Veronica Ilies, 

2018 

In a society 

dominated more 

than ever by a 

competitive 

environment, self-

development can 

play a key role in 

gaining the 

wanted job or 

internship 

program for 

students and 

young 

professional. 

Learning how one 

can develop a 

personal branding 

program in a 

strategic way is, in 

this context, an 

important 

acquisition. 

 The present study leads 

to the development of a 

simple model that 

young adults can use to 

create a personal 

branding process. 

Following some simple 

steps, young people 

aspiring to a successful 

professional life can 

have more 

opportunities and a 

better start in their 

professional activity. 

Personal 

branding, 

Strategic personal 

branding, Model,

 Students, Young 

professionals 

Personal 

Branding: 

Building Your 

Pathway to 

Professional 

Success. 

Philbrick & 

Cleveland 

2015 

 

Personal branding 

is an introspective 

process by which 

you define 

yourself 

professionally, 

and it can serve as 

your pathway to 

professional 

success. There are 

six steps to 

building your 

personal brand: 

(1) taking an 

introspective look, 

(2) understanding 

the brand that may 

already exist, (3) 

developing your 

personal brand 

mantra, (4) 

crafting your 

physical footprint, 

(5) creating your 

digital footprint, 

and (6) 

communicating 

your message. 

  Brand 

Management, 

Personal brand, 

Professional 

development 
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Your personal 

brand is a promise 

of value and 

performance, and 

it is necessary to 

meet the 

expectations of 

your audience. 

Effective brand 

management is a 

key component to 

maintaining a 

positive brand 

reputation. 

The role of 

brand 

authenticity in 

developing 

brand trust. 

Journal of 

Strategic 

Marketing. ss. 

1-16. 

Portal, S., 

Abratt, R., & 

Bendixen, M. 

(2018) 

 

Brands have come 

under the spotlight 

for unethical 

behaviour, 

resulting in 

decreased brand 

trust. Breakdowns 

in trust occur 

when the actions 

of brands differ 

from the promises 

and values 

communicated by 

them. Brand 

authenticity is 

considered to have 

a positive effect 

on brand trust. 

 

The purpose of this 

study is to investigate 

the role of brand 

authenticity in the 

development of brand 

trust. 

 

These findings have 

important implications 

for managers. To 

succeed, consumers 

have to trust their 

brands, and brands that 

are viewed by them as 

such are likely to be 

more successful than 

those that are not. 

Brand authenticity, 

brand trust, 

consumer research, 

consumer 

experience, 

corporate brands 

 

Annika 

Sörenstam – a 

hybrid personal 

sports brand. 

Sport, 

Business and 

Management: 

An 

International 

Journal, Vol. 3 

(1), ss. 37-62. 

Cortsen, K. 

(2013) 

Describing the 

study, from 

purpose, 

methodology, 

Findings & 

Practical 

implications 

The purpose of this 

article is to 

investigate sports 

branding at the 

personal level by 

focusing on the 

evolvement, growth 

and sustainability of 

the ANNIKA 

BRAND – an 

extension of Annika 

So¨renstam’s success 

on golf courses 

worldwide. 

 

This article presents 

personal sports 

branding as a hybrid 

phenomenon, which is 

dynamic by heart and 

part of a well-

coordinated process 

engaging several 

partners. 

 

Personal branding, 

Sports branding, 

Annika Sörenstam, 

Corporate social 

responsibility, 

Sponsorship. 

 

Does Having 

an Ethical 
This study 

analyzes the 

The recent rise in 

ethical consumerism 

The results suggest 

there is a positive 

Brand trust, 

Perceived 
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Brand Matter? 

The Influence 

of Consumer 

Perceived 

Ethicality on 

Trust, Affect 

and Loyalty, 

Singh, Iglesias 

och Batista-

Foguet (2011) 

 

relationship 

between perceived 

ethi- cality at a 

corporate level, 

and brand trust, 

brand affect and 

brand loyalty at a 

product level.  

 

has seen increasing 

numbers of corporate 

brands project a 

socially responsible 

and ethical image. 

But does having a 

corporate brand that 

is perceived to be 

ethical have any 

influence on outcome 

variables of interest 

for its product 

brands?  

 

relationship between 

perceived ethicality of 

a brand and both brand 

trust and brand affect. 

Brand affect also 

positively influences 

brand trust. Further, 

brand trust and brand 

affect both show a 

positive relation with 

brand loyalty.  

 

ethicality, 

Brand loyalty, 

Brand affection, 

Ethical brands , 

Structural 

equations 

modeling  

 

!OBS BOK! 

Be your own 

brand. 

McNally och 

Speak (2012) 

 

 How to build a 

powerful personal 

brand and case 

studies of individuals 

whose personal 

brands have changed 

the world. 

 

David McNally and 

Karl Speak show that 

developing a personal 

brand is not about 

constructing a 

contrived image. 

Rather, it is a process 

of discovering who you 

really are and what you 

aspire to be. 

 

 


