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Sammanfattning 
Originaltitel: Livet som ett varumärke: En studie kring det personliga varumärket och synen på 

att vara sin egen marknadsförare. 

Institution:  Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns Högskola 

Författare: Mikaela Hållén och Emilia Klang 

Nyckelord: Varumärkesbyggande, personligt varumärkesbyggande, storytelling 

Översikt: Denna studie behandlar varumärkesbyggande på individnivå och har som syfte att 

undersöka vad ett personligt varumärke innebär, de fördelar som fås genom att 

aktivt arbeta med sitt personliga varumärke samt vilka strategier och metoder som 

används i utvecklingen av det. Därför har också en avgränsning i val av 

intervjupersoner gjorts till informanter som är insatta och aktiva i den personliga 

varumärkesprocessen i sitt dagliga liv. Uppsatsen bygger på en kvalitativ 

metodansats, sex personer som är verksamma inom varierande yrken har 

intervjuats med en önskan att generera information från olika perspektiv. 

Resultatet visar att ett personligt varumärke handlar om trovärdighet, genuinitet, 

och bilden du ger till andra. Studien visar att det personliga varumärket kan vara 

en konkurrensfördel gentemot andra arbetssökande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Abstract 
English title:  Life as a brand: A study of the personal brand and the perception of being your 

own marketer.  

School: School of Social Sciences, Södertörn University 

Authors: Mikaela Hållén och Emilia Klang 

Keywords: Branding, personal brand, storytelling 

Overview: This study deals with branding at an individual level and aims to explore what a 

personal brand means, what benefits that’s obtained by actively working with a 

personal brand, as well as the strategies and methods used in the development of 

it. It has also meant a restriction in choice of interviewees made to informants 

who are familiar with and active in the personal branding process in their daily 

life. The essay is based on a qualitative research approach; six people working in 

various occupations were interviewed by a desire to generate information from 

different perspectives. The result shows that a personal brand is all about 

credibility, authenticity, and the image you present to others. The study shows 

that the personal brand can be a competitive advantage to other job seekers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Begreppsdefinitioner 
För att underlätta läsningen sammanfattas här definitionen av följande begrepp: 
 

Branding 

Branding innefattar de aktiviteter som rör varumärkesbyggande. Ett namn, en symbol, en design, 

eller en kombination av dem, vilka syftar till att identifiera de varor eller tjänster ett företag 

erbjuder, samt att särskilja dem från andra säljare på marknaden.1  

 

Personal branding 

Förutsättningen för personal branding är att alla har ett personligt varumärke. Definitionen av ett 

personligt varumärke är ett namn och de värderingar som är kopplade till det; vi besitter själva 

makten att styra detta varumärke för att sticka ut bland mängden och vinna konkurrensfördelar.2 

 

Identitet 

En persons självbild, det vill säga medvetenhet om sig själv som unik individ och ens 

utmärkande egenskaper.3  

 

Image 

Konsumenters uppfattning av en produkt, ett varumärke eller en person, vilka i vissa fall inte 

stämmer överens med verkligheten. Ur marknadsföringssyfte är “bilden av vad det är” viktigare 

än “vad som faktiskt är”.4 

 

Storytelling 

Företag berättar en historia, vilken ger förståelse för företagets värderingar som är enkel att 

komma ihåg. Denna historia återberättas i olika sammanhang och drivkraften är att göra företaget 

unikt trots att dess produkter eller tjänster inte är det.5 I uppsatsförfattarnas mening går teorierna 

om storytelling även att applicera på det personliga varumärket.   

 

                                                
1 Marketingpower.com, 2014-05-09. 
2 Ifan D.H. Shepherd, s, 590. 2 Ifan D.H. Shepherd, s, 590. 
3 Ne.se, 2014-05-13. 
4 Marketingpower.com, 2014-05-09. 
5 Dennisdotter & Axenbrant, “Ett effektivt marknadsföringsgrepp”, s, 1-10. 



 

  

Sociala medier 

Sociala medier används som ett samlingsnamn och hänvisar i uppsatsen till interaktiva kanaler så 

som Facebook, LinkedIn, Youtube och Instagram.  
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1. Inledning 
I uppsatsens första avsnitt presenteras en kort introduktion till det valda ämnet, samt 

bakgrunden till hur teorier kring personligt varumärkesbyggande kommit till och utvecklats över 

tid. Uppsatsens syfte, problemområden, forskningsfrågor samt vilka avgränsningar som har 

gjorts kommer också att behandlas i detta avsnitt.   

 

– Vem är jag?  

Rent krasst är du ett varumärke. Ditt personliga varumärke. Personal branding har på senaste 

tiden blivit ordet på mångas läppar, inte minst i och med födseln av sociala medier, men också 

tack vare den konkurrensutsatta marknad som idag präglar vårt samhälle. Det gäller att även som 

enskild individ sticka ut bland mängden, för om tusentals människor besitter samma kunskap 

som du, vad gör dig speciell? 

 

Som begrepp sträcker sig ordet varumärke långt utanför sitt ursprung och innefattar idag allt från 

företag, länder, idrottsstjärnor till personliga individer.6 Varumärken har blivit så betydelsefulla i 

vår vardag att vi inte ens tänker på att de finns där.7 Att människor använder sig av dem som 

symboler för sin personliga framställning är inget nytt, men vad händer när vi vänder på steken 

och själva blir till ett varumärke? Den tekniska utvecklingen med sociala medier i åtanke, har 

gjort det möjligt för gemene man att vara sin egen marknadsförare i större utsträckning än 

tidigare.  

 

1.1 Bakgrund 
År 1997 lyfte Tom Peters, amerikansk författare inom företagsekonomi, fram ett förnyat begrepp 

inom branding, benämnt personal branding, i sin artikel “The Brand Called You”.8 Det var här 

startskottet gick för detta aktuella ämne. Peters hävdar att allt man gör och säger avspeglar vem 

man är som person, och att det bidrar till andras uppfattning av ens person.9 Oavsett vilken ålder 

man är i eller vilken yrkesbransch man befinner sig i måste man, enligt Peters, förstå vikten av 

                                                
6 Harris, Lisa & Rae, Allan, “Building a personal brand through social networking”,s, 16.  
7 Bengtsson, Anders & Östberg, Jacob “Märken och människor”, s, 5. 
8 Ifan D.H. Shepherd, s, 590. 
9 Peters, Tom, “The Brand Called You”. 
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det personliga varumärket. Idag värdesätts människor som förvaltar sina varumärken, trots att 

fenomenet är långt ifrån nytt. Det är dock först på senare tid, mycket tack vare sociala medier 

som fenomenet uppmärksammats allt mer.10 

 

Precis som Peters framhäver så plockar andra människor upp information om dig så fort de 

möter dig. Hur du är klädd, hur du talar och vad ditt kroppsspråk signalerar, gör att det direkt 

bildas en uppfattning om dig. Huruvida du låter någon annan styra bilden av dig eller helt enkelt 

väljer att göra det själv - är upp till dig. Gör du det däremot inte, kommer någon annan att göra 

det, enligt Harini Chari, marknadsföringsstrateg på American Chambers. På samma sätt som 

företag använder sig av storytelling för att berätta sin historia, berättar vi historien om oss själva 

och vad vi står för genom vårt personliga varumärke. Internet och sociala medier har haft en stor 

roll i utvecklingen av det personliga varumärket och dessutom fört med sig en våg av transparens 

och tvåvägskommunikation mellan företag och privatpersoner. Helt plötsligt kan man dra nytta 

av varandras varumärken. Vissa går till och med så långt som att påstå att det personliga 

varumärket i framtiden kommer ta över funktionen av ett CV, vilket kan stödjas av att många 

arbetsgivare granskar den arbetssökande på sociala medier, innan anställning sker.11  

 

1.2 Problemformulering  
Den litteratur som beskriver hur du ska bära dig åt för att bygga ditt personliga varumärke kan i 

vissa fall presentera en viss tvetydighet. Om alla bygger ett personligt varumärke efter samma 

strategier försvinner den unika framställningen som författarna ofta anmärker som en av de 

viktigaste faktorerna till framgång. När en strategi anammas av en majoritet försvinner den 

strategiska fördelen. Det personliga varumärket presenteras också som en garanti till din 

synlighet på marknaden men återigen finns det en brist i uttalandet eftersom det helt enkelt finns 

för många konkurrenter på en och samma marknad för att mer än ett fåtal ska kunna dela på en 

högre nivå av framgång.12  

 

Det kan också finnas konsekvenser för samhället om alla individer bokstavligt följer de strategier 

                                                
10 Lingham, Anna-Karin, “Visa ditt rätta jag: utveckla ditt personliga varumärke för att nå dina mål och skapa 
mervärde för andra”, s, 6, 110. 
11 Karriarguiden.se, 2014-05-15. 
12 Ifan D.H. Shepherd, s, 597-598. 
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om personlig marknadsföring som presenteras. Efter ett fåtal minuters sökning på Google med 

sökorden: personligt varumärke, dyker två nämnvärda konstateranden upp. Först ut: “Alla har ett 

personligt varumärke, vare sig vi vill det eller ej”13, nästa uttalande lyder: “Nätverka och 

kommunicera, syns du inte finns du inte”14. Dessa kan lätt misstolkas och konsekvensen kan bli 

att synlighet blir viktigare än kompetens. Risken finns också att man hittar på en eller flera 

önskvärda identiteter snarare än att förstärka sitt sanna jag.15 Samtidigt finns det en problematik i 

begreppsdefinitionen personligt varumärke. Ett varumärke uppfattas av många öron som 

någonting kommersiellt - en strategisk resurs för att generera vinst till ett företag.16 När detta 

demonstreras på individnivå sker en komplikation, för vem vill egentligen vara ett varumärke?     

 

1.3 Forskningsfrågor 
Studiens tre ledande frågeställningar är följande: 

 

– Vad innebär ett personligt varumärke? 

– Vilka fördelar kan genereras genom att arbeta med sitt personliga varumärke? 

– Vilka strategier och metoder används för att utveckla det personliga varumärket? 

 

1.4 Syfte  
Studiens syfte är att undersöka innebörden av ett personligt varumärke, vilka fördelar det 

innefattar samt hur det kan kommuniceras.  

 

1.5 Avgränsningar 
Författarna till uppsatsen har valt att avgränsa sig till fördelarna med det personliga varumärket 

på en professionell nivå, alltså vilka fördelar det kan generera i yrkeslivet att aktivt utveckla sitt 

personliga varumärke. Därför har också en avgränsning i val av intervjupersoner gjorts till 

informanter som är insatta och aktiva i den personliga varumärkesprocessen i sitt dagliga liv, 

samt bosatta i Sverige.   

 
                                                
13 Svenska.Yle.Fi, 2014-05-15. 
14 Far.se, 2014-05-15. 
15 Labrecque, I. Lauren et. al, “Online Personal Branding: Processes, Challenges, and Implications”, s, 39. 
16 Bengtsson & Östberg, s, 49.  
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2. Metod 
Detta kapitel behandlar studiens metod, där den kvalitativa metodansatsen behandlas och 

beskrivs. Det som beskrivs är hur studiens undersökning går till, brister med metodvalet, vilka 

respondenter undersökningen har samt studiens tillförlitlighet.  

 

2.1 Olika metoder 
Det finns två huvudinriktningar vid utförandet av forskningsundersökningar, den kvantitativa 

samt den kvalitativa metodreferensen. Den kvantitativa syftar till enkäter och statistik, där 

samband hittas genom siffror och variabler.17 Den kvantitativa forskningsansatsen fokuserar på 

att samla in en stor mängd data medan den kvalitativa fokuserar på en mindre mängd data. Den 

kvalitativa ansatsen syftar till intervjuer som genom dem kan skapa en förståelse för 

bakomliggande orsaker.18 Till denna studie har en kvalitativ metodansats valts då studien syftar 

till att öka förståelsen för ett fenomen genom intervjuer.   

 

2.2 Val av forskningsmetod 
Denna uppsats har en deduktiv ansats, där etablerade teorier gås igenom med hjälp av empirin 

för att se om de stämmer kring ämnet samt utifrån urvalet. 

 

Studiens frågeställningar avser innebörden av ett personligt varumärke, vilka strategier och 

metoder som används för att uttrycka det personliga varumärket samt fördelar som kan genereras 

med att utveckla ett personligt varumärke. För att besvara frågeställningarna är studien baserad 

på en kvalitativ metodansats, som lämpar sig bra då förståelse, insikt, uppfattningar och 

erfarenheter kring fenomenet prioriteras.19 Förklaringen bakom valet av en kvalitativ ansats 

framför en kvantitativ beror på att den sistnämnda undersökningsmetoden utelämnar möjligheten 

till en djupare förståelse av ämnet.20 Den kvalitativa intervjun är en kraftfull metod för att fånga 

erfarenheter och beteenden ur informanternas vardagsvärld, och genom en intervju kan de 

förmedla sin situation till andra.21 En kvantitativ ansats bidrar däremot med mer statistik än en 

                                                
17 Bryman, “Samhällsvetenskapliga metoder”, s, 85. 
18 Ibid, 297. 
19 Denscome, Martyn, “Forskningshandboken”, s. 232.  
20 Bell, Judith, “Introduktion till forskningsmetodik”, s, 24. 
21 Kvale, Steinar, “Den kvalitativa forskningsintervjun”, s 70.   
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kvalitativ, vilket kan vara en fördel i vissa undersökningar. Denna studies intresse ligger däremot 

i att analysera subjektiva frågor vilket underlättas om det finns utrymme för följdfrågor.22 

 

2.3 Val av intervjumetod 
Denna studie tillämpar semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att ett antal öppna frågor 

förberetts i en intervjuguide innan mötet med informanterna. Detta hindrar dock inte 

uppsatsförfattarna från att omstrukturera, utveckla eller lägga till frågor under intervjuns gång. 

De förberedda frågorna behöver inte komma i samma följd som intervjudesignen är formad. 

Fördelen med att använda en semistrukturerad form är ökad flexibilitet, då den tillåter 

anpassning efter respondentens svar.23 En respondent kan nämna något intressant för uppsatsen, 

som inte var planerat, vilket kan kräva en följdfråga för att utveckla svaret. För att undvika allt 

för censurerade svar skickades inte frågorna ut i förtid till intervjupersonerna, även om detta kan 

medföra att svaren inte blir fullt lika genomtänkta. Muntliga intervjuer ansikte mot ansikte har 

tillämpats med samtliga för att ge informanterna en möjlighet att utveckla varje svar 

djupgående.24 

 

2.4 Urval 
Studiens deltagande intervjupersoner baserades på ett bekvämlighetsurval med ett subjektivt 

urval. Personer med kunskap inom personligt varumärkesbyggande eftersöktes, och med en 

önskan att generera information från olika perspektiv är de valda intervjupersonerna verksamma 

inom varierande yrken. Samtliga har erfarenhet inom, eller anknytning till marknadsföring av det 

personliga varumärket, och är aktiva i processen att styrka eller bibehålla sitt personliga 

varumärke. Urvalsprocessen tog sin början med hjälp av sökmotorn Google, och genom 

sökorden personligt varumärke var det tre personer som utmärkte sig och dök upp; Pia 

Lanneberg, Anna-Karin Lingham och Karin Sandin, samtliga aktiva coacher, experter och 

författare inom personligt varumärkesbyggande. Att dessa tre dök upp bara genom sökorden 

personligt varumärke ansågs som intresseväckande då det i uppsatsförfattarnas ögon signalerar 

att personerna i fråga lyckats profilera sig själva och sina personliga varumärken på ett lyckat 

                                                
22 Bell, s, 158. 
23 Bryman & Bell, “Företagsekonomiska forskningsmetoder” s, 363-364. 
24 Bell, s, 140.  
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vis. Eftersom studien syftar till att undersöka innebörden, strategier och fördelar med det 

personliga varumärket anses det relevant att ha tre deltagande experter inom området för att 

fånga olika dimensioner av fenomenet. Resterande tre intervjupersoner i form av Joel 

Adolphson, Jonna Dagliden och Johan Magnusson återfanns i uppsatsförfattarnas närhet och 

valdes avsiktligt ut tack vare kompetens inom området. Det är av vikt att påpeka att det inte finns 

några fasta regler att följa, utan de personer som ingår i urvalet har medvetet valts för att de har 

något unikt att bidra med, när syftet är att gå på djupet av en speciell situation.25 Likaså finns det 

inte ett ultimat antal deltagare vid intervjuer, utan studiens syfte styr det rimliga antalet.26 Detta 

ger, enligt uppsatsförfattarnas bedömning, djup till studien då informanterna noga valdes ut efter 

kompetens och erfarenhet innan de tillfrågades. Sex intervjudeltagare ansågs vara lämpligt, då 

studiens syfte är att undersöka och öka förståelsen för fenomenet, samt agera komplement till 

befintlig teori. Studien ämnar alltså inte att finna skillnader intervjupersonerna emellan, utan att 

öka förståelsen för ämnet samt att finna tendenser i deras svar som stämmer överens, alternativt 

motsäger teorierna.  

 

Nedan presenteras intervjupersonerna samt deras relevans för studien:  

 

Joel Adolphson, en av tre killar bakom YouTube-kanalen I Just Want To Be Cool. I skrivande 

stund är kanalen Sveriges största med svenskt tal. Vid tiden för denna uppsats har de 351 645 

prenumeranter och sammanlagt har deras filmklipp visats över 35 miljoner gånger. YouTube-

kanalen laddas två gånger i månaden med humorsketcher och 2013 sände gruppen även en 

humorserie på SVT Play. Adolphson medverkar regelbundet i intervjuer och är, förutom 

YouTube, aktiv på Instagram och Twitter. Adolphson kontaktades då en informant som byggt ett 

personligt varumärke via sociala medier eftersträvades och hans framgång på YouTube 

motiverar detta val. Att få en förståelse kring strategisk utveckling för att bygga ett personligt 

varumärke eftersträvades. 

 

Jonna Dagliden, frilansjournalist specialiserad på livsstilstrender inom design, arkitektur och 

mode. I skrivande stund arbetar hon som featureredaktör på tidsskriften Plaza Kvinna, men har 

också titlar som Monocle, Wallpaper och Los Angeles Times på sitt CV. I rollen som journalist 
                                                
25 Denscome, Martyn, s, 251.  
26 Kvale, Steiner & Brinkmann, Sved, “Den kvalitativa forskningsintervjun”, s, 144.  
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tolkar och skapar Dagliden återkommande en uppfattning om personer hon sedan skriver om, 

och på så sätt bidrar till framställningen av dessa individers personliga varumärken. Dagliden 

kan således komma med värdefulla observationer kring det personliga varumärket, då jobbet som 

en journalist ofta är ett konkurrensutsatt arbete där unikhet eftersträvas, vilket motiverar detta 

val. 

 

Pia Lanneberg, certifierad affärscoach och utbildare med inriktning på ledarskap, 

kommunikation och konsten att utveckla starka personliga varumärken. Lanneberg har tidigare 

arbetat med företag som Swedbank, Lindahls advokatbyrå och Roche för att nämna några. Hon 

är grundare till pr- och utbildningsföretaget Personal Branding Academy som hjälper människor 

och företag att utveckla och marknadsföra sina varumärken. Med 20 års erfarenhet i branschen är 

Lanneberg en värdefull kontakt för denna studie och kommer bidra mycket utifrån hennes 

arbetslivserfarenheter. 

 

Anna-Karin Lingham, utbildad civilekonom med inriktning mot marknadsföring. Lingham har 

många års erfarenhet av varumärkesutveckling och föreläser inom ämnet. Lingham är också 

varumärkeskonsult, inspiratör, och har skrivit boken “Visa ditt rätta jag: utveckla ditt personliga 

varumärke för att nå dina mål och skapa mervärde för andra” (2013). Nämnda bok presenterades 

i studiens teoridel och en intervju med Lingham bidrog till ökad förståelse samt fördjupning i 

ämnet personligt varumärke. Hennes arbetslivserfarenheter motiverar valet till deltagandet i 

studien.  

 

Johan Magnusson, redaktör och webbredaktör för tidningstitlarna Plaza Kvinna och Plaza 

Magazine. Under kvällstid agerar han DJ och är klubbarrangör för bland annat F12 Terrassen. 

Magnusson har i flera års tid drivit bloggen Johans modeblogg och har därmed insiktsfulla 

erfarenheter när det kommer till att profilera sig själv online. Han kan på detta sätt ge en inblick i 

hur processen för varumärkesbyggande på personlig nivå ser ut via sociala medier och motiverar 

därmed deltagandet i denna studie.  

 

Karin Sandin, livsstilscoach, entreprenör, bloggare, samt grundare av företaget Your Professional 

Reputation tillsammans med Per Frykman, som Sandin också skrivit böckerna “Du - ett 
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varumärke” (2010) och “Ditt professionella rykte” (2011) tillsammans med. Sandin träffar 

återkommande kunder som vill få hjälp med att finna sitt personliga varumärke, och arbetar 

tillsammans med Frykman efter en egenkomponerad modell för att möjliggöra detta. Sandins 

medverkan i studien bidrar till relevant information för hur man går tillväga i praktiken för att 

bygga ett personligt varumärke, då hennes erfarenheter kommer vara till stor hjälp i studien. 

 

2.5 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna ägde rum på olika platser och vid olika tidpunkter under 2014. Intervjun med Pia 

Lanneberg ägde rum på hennes kontor i Stockholm den 24:e april. Jonna Dagliden intervjuades 

på café Hava Java i närheten av Plaza Publishings huvudkontor i Stockholm den 7:e maj. Karin 

Sandin intervjuades den 9:e maj på Hilton Hotel Slussen. Joel Adolphson intervjuades även han 

den 9:e maj, i sitt hem i Täby och Anna-Karin Lingham intervjuades den 13:e maj på sitt kontor 

på Götgatan i Stockholm. Till sist intervjuades Johan Magnusson på Plaza Publishings 

huvudkontor den 14:e maj. Samtliga intervjuer inleddes med en kort presentation av uppsatsens 

utformning och syfte. Alla intervjuer spelades in för att kunna fokusera på deltagarens berättelse 

och få samtalet flytande, och efter genomförda intervjuer transkriberades svaren. 

 

2.6 Reliabilitet 
Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma 

resultat under olika tillfällen men vid samma val av metod.27 Denna studie bygger på 

semistrukturerade intervjuer vars genomförande har dokumenterats, något som ökar studiens 

reliabilitet. Det är alltså möjligt att vid upprepande försök ställa samma frågor till samma 

intervjupersoner. Dock måste man ha i åtanke att de intervjuade kan leverera olika svar beroende 

på dag, humör eller annan påverkan, vilket i sin tur kan försämra undersökningens reliabilitet. 

 

Vid kvalitativa intervjuer ansikte mot ansikte finns också möjligheten att informanterna påverkas 

av forskaren i sina svar, och levererar svar utifrån vad informanten tror att forskaren vill höra. 

För att förhindra detta har de intervjuade fått möjligheten att läsa igenom sina svar som 

presenteras i empiridelen och därmed haft chans att godkänna sina förklaringar. Det finns dock 

en risk i att informanterna kan ha en vinklad bild av ämnet, som i sin tur kan sänka reliabiliteten. 
                                                
27 Bryman & Bell, s, 94. 
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Att ha intervjupersoner som är mer kritiska till det undersökta ämnet skulle öka reliabiliteten, 

något som studien inte har. Alltså finns en rad faktorer som kan påverka svaren.28 

Uppsatsförfattarna har däremot haft ambitionen att vara så objektiva som möjligt och inte låta 

personliga åsikter prägla samtalet i intervjun. Som nämnts tidigare ägde intervjuerna rum ansikte 

mot ansikte, Bryman och Bell påpekar styrkan i ett personligt möte då det möjliggör för öppna 

svar. Nackdelen är däremot den tid som krävs för att lyssna av de presenterade svaren samt att 

bilda den grundfakta som är användbar.29  

 

2.7 Validitet 
Validitet syftar till att beskriva hur forskare observerar, identifierar eller mäter det man avser att 

mäta30, samt i hur stor utsträckning man kan lita på de presenterade slutsatserna.31 Ett flertal 

forskare ifrågasätter validitetens roll inom den kvalitativa forskningen, eftersom mätning inte är 

det som en kvalitativ forskningsansats strävar efter.32 Däremot så framhäver uppsatsen hur 

insamling av data har gått till samt hur informationen har observerats. Enligt Sapsford & Judd 

ska de resultat och belägg som en undersökning leder fram till att utgöra starkt stöd för de 

tolkningar som görs.33  

 

Informanterna anses som mycket kunniga rörande uppsatsens ämne och anses därför kunna bidra 

till att forskningsfrågorna besvaras med erfarenhet, kunnande samt tillförlitlighet. Däremot kan 

studiens resultat bli svårapplicerat på hela ämnet, då detta enbart är ett fåtal personers åsikter. 

Andra kunniga och erfarna informanter kring studiens ämne kan ha andra uppfattningar än de 

utvalda här, vilket leder till att generalisering blir svår att göra. En persons strategi för att 

utveckla det personliga varumärket kan skilja sig från en annans. För att få en mer heltäckande 

bild skulle det behövas fler informanter till undersökningen.  

 

2.8 Kritik mot vald metod 
En kritik som riktas mot kvalitativa metoder och intervjuer är att de till viss del kan bli för 
                                                
28 Bell, s.117. 
29 Bryman & Bell, s, 176-178.  
30 Bell, s.117.  
31 Borg, Elisabet & Westerlund, Joakim, “Statistik för beteendevetare”, s, 35.  
32 Bryman & Bell, s, 304.  
33 Jupp, Victor & Sapsford, Roger, “Data Collection and Analysis”, s, 1.  
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personliga och allt för målinriktade. I en kvalitativ undersökning är det, enligt Bryman och Belll, 

forskaren själv som är det viktigaste redskapet vid datainsamlingen eftersom hens intressen 

speglar det som observeras och registreras. Detta innebär att inriktningen hos olika forskare 

skiljer sig åt, olika företeelser är mer betydelsefulla för vissa än vad de är för andra. Till följd av 

att metoden är ostrukturerad blir undersökningen svårare att replikera.34 I syftet att få uppsatsens 

resultat så tillförlitligt som möjligt har författarna till uppsatsen gjort sitt yttersta för att inte 

överföra några personliga åsikter till informanterna eller påverkats av personliga intressen.  

 

En ytterligare anmärkning mot kvalitativa ansatser rör problematiken att slå fast hur forskaren 

burit sig åt för att motivera sina slutsatser.35 För att öka transparensen finns därför en tydlig 

motivation till varför de sex intervjupersonerna har tillfrågats. Dessutom har samtliga intervjuer 

spelats in, för att därefter transkriberas. Valet av en kvalitativ metod innebär en svårighet att 

generalisera studiens resultat till en större population, exempelvis en viss bransch eller ett visst 

område.36 Uppsatsförfattarna anser därför att detta bör tas i åtanke när studiens resultat granskas 

och omsätts i praktiken. Det kan även bli väldigt vinklade svar utifrån dessa informanter, då alla 

arbetar aktivt med studiens ämne, vilket kan bli ett problem för dess tillförlitlighet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 Bryman & Bell, s, 318-319.  
35 Ibid, s, 320-321. 
36 Bryman & Bell, s, 270.  



 

11  

 

3. Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel redogörs den teoretiska referensramen som legat till grund för studien. 

Inledningsvis presenteras teorier inom Branding, vars syfte är att ge en ökad förståelse för 

varumärkesbyggande, för att vidare påvisa hur dessa mynnar ut i teorier om Personal Branding. 

Därefter följer två teorier som fördjupar förståelsen för varumärkesbyggande på individnivå, 

vilka är Personal Branding Through Social Media och Labeling Theory. Avslutningsvis 

diskuteras teorier kring Storytelling. 

 

3.1 Branding  
American Marketing Associations formella definition av termen brand lyder följande: 

 
“A name, term, design, symbol, or any other feature that identifies one seller's good or service as 

distinct from those of other sellers.”37 

 

Ett varumärke skapas för att differentiera ett företags produkter och tjänster från konkurrerande 

företag. Det är till för att skapa mening och värden till konsumenter genom kulturella symboler, 

som konsumenterna i sin tur använder för att utveckla i sin identitetskonstruktion.38 Dock råder 

en del delade meningar om vad begreppet varumärke står för. I ett försök att kartlägga 

förklaringen till ordet branding skriver Bastos och J. Levy följande: 

 

“At the roof of all branding activity is the human desire to be someone of consequence, to create a 

personal and social identity, to present oneself as both like other people (e.g. to belong) and unlike 

other people (e.g. to stand out), and to have a good reputation.”39 

 

Bastos och J. Levy hävdar alltså att varumärkesbyggande handlar om att vara konsekvent, skapa 

en personlig profil och presentera varumärket på ett sätt som antingen sticker ut eller skapar 

tillhörighet för att vinna ett gott rykte. Vissa marknadsförare hävdar att marknadsföring som 

ämnesområde går mot en förändring, och begreppet som vi känner det idag kan komma att 

                                                
37 Marketingpower.com, 2014-05-09. 
38 Bengtsson & Östberg, s, 12.  
39 Bastos & J. Levy, “A History of the concept of branding: practice and theory”, s, 349. 
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behöva omformuleras. Två faktorer som påverkat detta är uppkomsten av sociala medier och att 

maktförskjutning förflyttats till konsumenter genom den nya transparensen som den digitala 

utvecklingen har medfört sig. Ökad transparens har öppnat upp för större granskning, men 

Barwise & Meehan påpekar dock att det är fel att tro att vi går in i en värld där traditionella 

marknadsföringsaktiviter och varumärken blir irrelevanta. De påstår snarare att det är mer 

angeläget nu än någonsin att utveckla och leverera starka varumärken genom sociala medier.40  

 

Som nämnts tidigare har människor en önskan att skapa en identitet med hjälp av varumärken, 

Bastos och J.Levy förklarar att tecken och symboler är väsentliga ingredienser i detta branding-

fenomen. En term, ett namn eller en bild är exempel på symboler, vilka besitter specifika 

konnotationer; förslag på tecken är en logga, en design eller en image, vilka varumärket stödjer 

sig på. Dessutom införlivar varumärken immateriella tillgångar såsom identitet, rykte, image och 

personlighet.41 Ju mer känt ett varumärke är desto bättre, förutsatt att uppfattningen av ett 

varumärke är positivt. Ett starkt varumärke har således hög varumärkeskännedom, men det 

innebär också att möjligheterna att undanhålla information blir mindre.42 Bastos och J. Levy 

fortsätter med att beskriva varumärken som laddade, där den kreativa utmaningen ligger i att 

locka till sig anhängare och medskapare, alltså inte bara köpare och användare.43 Ett varumärke 

är ett löfte som berättar vad konsumenten kan förvänta sig av ett företags produkter eller 

tjänster.44 Således, desto mer som levereras av löftet, desto starkare upplevs varumärket och 

förtroendet för det.45 Hur varumärket tas emot av omgivningen är ännu en faktor att ta hänsyn 

till, Bengtsson och Östberg förklarar att konsumenter besitter en makt genom deras förmåga att 

påverka och förändra ett varumärkes budskap.46 På så sätt deltar konsumenten i varumärkets 

kreation47, i värsta fall kan deras budskapsspridning till och med ske i en oönskad rikting vilket 

innebär att varumärket associeras till något annat än vad företaget själva försöker uttrycka.48 

  

                                                
40 Barwise, Patrick & Meehan, Séan, “The one thing you must get right when building a brand”, s, 80. 
41 Bastos & J. Levy, s, 349, 360. 
42 Parment, Anders, “Marknadsföring - kort och gott”, s, 123. 
43 Bastos & J. Levy, s, 360. 
44 Entrepreneur.com, 2014-05-08. 
45 Hines, Andy, “The personal brand in futures”, s, 2. 
46 Bengtsson & Östberg, s, 62-63. 
47 Hines, s, 2. 
48 Kaputa, Catherine, “UR a Brand! How Smart People Brand  Themselves for Business Success”, s, 8. 
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Bains et al. hävdar att branding hjälper konsumenter att identifiera de produkter och tjänster som 

tillgodoser deras behov, och framförallt utvecklar man genom branding ett förtroende till sina 

konsumenter. Författarna presenterar i Marketing (2011) en modell framtagen av Aaker (1997), 

som tillhandahåller ett medel för mätning av ett varumärke och beskriver fem olika dimensioner, 

Five Dimensions Of Brand Personality (hädanefter benämnd som Brand Personality model). 

Enligt dessa dimensioner aktiverar varumärken associationer i konsumenters tankar vilka ger 

dem skäl till att engagera sig, och etablera en relation till företagen.49 Således är det värdeorden 

som kopplas till varumärket som styr vilka personer som intresserar sig för det. I modellen nedan 

presenteras de fem dimensionerna; uppriktighet, spänning, kompetens, stil, samt robusthet, fritt 

översatt till svenska. 

 

 

 
Figur 1. Brand Personality model (Aaker, 1997, sid. 316). 

 

Aakers studie visade exempelvis att nyhetskanalen CNN förknippas med kompetens, och därmed 

uppfattades varumärket som pålitligt, intelligent och framgångsrikt. För att göra varumärket så 

tydligt som möjligt gäller det att hitta en dimension som stämmer överens med företaget och de 
                                                
49 Baines et al. “Marketing”, s, 315-316. 
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associationer de vill förknippas med.50 Modellen är ämnad för företagsledda varumärken, men i 

studien avser modellen användas för att undersöka hur dessa dimensioner stämmer överens med 

det personliga varumärket, och om någon del är viktigare kring utvecklandet av det personliga 

varumärket?  

 

3.1.1 Personal Branding 
Idag är varumärkesbyggande inte längre enbart till för storföretag eller produkter som finns i 

butikshyllan, i det nya århundradet är allt ett varumärke.51 Premissen för ett personligt varumärke 

är att alla har kraften att vara sitt eget varumärke, och utöver detta tillkommer uppgiften att vara 

sin egen marknadsförare.52 Det personliga varumärket är den tanke som uppkommer när någon 

tänker på dig, och bör således vara positiv och representera vad du står för. Det personliga 

varumärket är följaktligen inte hur du uppfattar det personligen, utan hur andra uppfattar det, 

samt de värderingar och förmågor som andra förknippar med dig.53 Författaren Julie Fuimano 

nämner vikten av att utvärdera sig själv och sina önskemål. Hon tillägger att man ska fundera 

över hur man vill uppfattas av andra och därefter bestämma vilka egenskaper som upplevs bäst 

för en själv.54 Återigen är det en viktig förutsättning att förstå att ens personliga varumärke 

existerar i medvetandet hos andra och att personligt varumärkesbyggande till stor del handlar om 

den publik man har.55 Peters stärker påståendet med att påpeka att ett personligt varumärke är en 

pragmatisk och kommersiell idé, likt vilket företags varumärke som helst.56   

 

Marknadsföringskonsulten Chris Brogan hävdar att ett starkt personligt varumärke är en mix av 

rykte, förtroende, uppmärksamhet och utförande. 

 
“A personal brand gives you the ability to stand out in a sea of similar products. In essence, 

you’re marketing yourself as something different than the rest of the pack.”57 

 

                                                
50 Ibid, s, 314-316. 
51 Arruda, William, “An Introduction to personal branding: A revolution in the way we manage our careers”, s, 4. 
52 Labrecque, I. Lauren et. al, s, 39.  
53 Montoya, Peter & Vandehey, Tim, “The brand called you”, s, 2. 
54 Fuimano, Julie, “The Brand Called You”. 
55 Bence, Brenda, “The Top 10 Secrets to Mastering Your Personal Brand”. 
56 Peters, Tom, “Reinventing Work The Brand You 50”, s, 18. 
57 Brogan, Chris, “Personal Brand for the Business Professional”, s, 2.  
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Brogan fortsätter med att lyfta anledningar till att marknadsföra sig själv, som exempelvis att bli 

ihågkommen, sticka ut eller få visa sin kreativa sida. Valet beror på dig, dina mål och den 

bakgrund du har. Att utveckla sitt personliga varumärke handlar alltså inte om att spela en roll 

utan att visa upp sitt sanna jag.58 Därmed blir det extra viktigt att tydligt kommunicera det unika 

löfte och värde som din personlighet har att erbjuda.59 Processen för personlig marknadsföring 

bör, enligt William Arruda, följa tre faser. Först ska man som individ rannsaka sig själv för att 

upptäcka utmärkande egenskaper, så som unika värden och kompetenser. Utifrån dessa attribut 

ska personen sedan konstruera ett övertygande ”personligt varumärkesuttalande”, för att slutligen 

skapa en strategi som synliggör budskapet för omgivningen.60 

 

För att skapa en röd tråd mellan vem du är och hur andra uppfattar dig beskriver författaren och 

varumärkeskonsulten Anna-Karin Lingham, en modell som består av tre delar: identitet, image 

och profilering. För att minska avståndet eller olikheter mellan din image och identitet förklarar 

Lingham att man måste profilera sig, det vill säga utöva aktiviteter som baseras på ens identitet 

som i sin tur påverkar ens image. Lingham stärker att det handlar om de aktiviteter som du är bra 

på. Profilering är enligt Lingham bron mellan image och identitet och utmärker sig i hur du klär 

dig, vilket yrke du har, samt hur du kommunicerar med andra. Lingham nämner att det blir 

lättare att utveckla ytliga attribut om man vet vem man är och var man är på väg. Dessutom 

hävdar hon att budskapet blir genuint, trovärdigt och långsiktigt om man lyckas bygga sitt 

personliga varumärke inifrån och ut. Vid sidan av ens image finns något som Lingham hänvisar 

till som brus, vilket innefattar förutfattade meningar och andra störningsmoment - något som 

påverkar omgivningens bild av en individ, men som är svårare att styra över.61 

                                                
58 Brogan, s, 2. 
59 Arruda, William, “How to Build the Brand Called You in an Online era”, 6-7. 
60 Ifan, D.H. Shepherd, s, 590-591.  
61 Lingham, s, 16-17. 
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Figur 2. Resan mot ett starkare varumärke; identitet, image och profilering (Lingham, sid. 16). 

 

Linghams modell är av vikt för studien som ämnar undersöka hur man marknadsför sig själv, det 

vill säga profileringsmetoder, samt för att titta på hur och om man påverkas av det så kallade 

bruset, alltså andras möjlighet att påverka det personliga varumärket.  

 

Teorier för personligt varumärke är viktiga för studien då vi utifrån dessa kan analysera 

uppsatsens kvalitativa data och se hur pass väl de överensstämmer med studiens teoretiska 

referensram. Även olika strategier för att uppnå ett framgångsrikt personligt varumärke skall 

undersökas utefter dessa teorier. 

 

3.2 Personal Branding Through Social Media 
Ur ett kommunikationsperspektiv ses sociala medier som viktigt för studien. För att 

kommunicera och strategiskt bygga sitt personliga varumärke markerar Harris och Rae sociala 

medier som banbrytande. Harris och Rae poängterar att karriärutveckling allt mer handlar om att 

förstå hur dagens nätverk fungerar och hur användningen av ny teknik kan bygga personliga 

varumärken. Kanaler som LinkedIn, Facebook, Twitter och YouTube har förenklat processen för 

hur man förmedlar budskapet om sig själv.62 Den som har tid och kompetens att hantera sitt 

personliga varumärke och aktivt delta i det uppkopplade samhället kommer få tillgång till nya 

karriärmöjligheter. Väljer man att avstå finns risken att man hamnar efter eller går miste om 

                                                
62 Harris & Rae, s, 17. 
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möjligheterna. I modellen nedan presenteras de nyckelverktyg som finns tillgängliga för att 

förbättra sitt personliga varumärke. 

 

 
Figur 3. Hur man förbättrar ett personligt varumärke genom socialt nätverkande (Harris & Rae). 

 

Harris och Rae fokuserar på följande tre punkter för att belysa möjligheterna att bygga sitt 

personliga varumärke online63: 

 

1. Personlig blogg 

En blogg kan antingen vara fristående eller integrerad på en hemsida. Det som särskiljer en blogg 

är att den är interaktiv, uppdateras ofta och skrivs på ett berättande sätt. Bloggar tillåter ett 

personligt varumärke att förbättras genom möjligheten att uppvisa kunskap inom 

specialistfrågor. Dessutom ger den möjligheter för individens “story” att berättas på ett 

spännande och innovativt sätt. En så kallad “nätverkseffekt” kan uppstå då andra kommenterar 

eller länkar till ett blogginlägg vilket i sin tur genererar trafik till bloggen.64 

                                                
63 Harris & Rae, s, 18. 
64 Ibid, s, 18. 
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2. LinkedIn 

Med över 30 miljoner medlemmar världen över har LinkedIn blivit ett viktigt verktyg i sökandet 

efter jobb. Genom att aktivt uppdatera sin LinkedIn-profil ökar sannolikheten att fler kommer se 

profilen. Att regelbundet lägga till nya kontakter och uppdatera sitt profilinnehåll bidrar också till 

ökad synlighet på sökmotorer så som Google. En LinkedIn-profil har numera blivit en 

förutsättning för många rekryterare att gå vidare från en ansökan till en intervju. En komplett 

profil visar minst tre vittnesmål från tidigare arbetsgivare och innehåller fullständiga uppgifter 

om en persons anställning, tillhörighet och utbildningsbakgrund.65 

 

3. Twitter 

Twitter är en plattform för micro-bloggande som offentliggörs av korta meddelanden under 140 

tecken. Tjänsten tillåter användare att följa andra användare och motta deras 

meddelandeuppdateringar. Genom meddelanden, eller en så kallad “tweet” kan man 

marknadsföra sig själv eller sin verksamhet. En “tweet” kan innehålla länkar, foton, videor eller 

rekommendationer till ett specifikt blogginlägg. När det gäller att skapa ett personligt varumärke 

på Twitter ger plattformen möjlighet att påvisa kunskap, bra förbindelser och personlighet. 

Twitter ger också tillfälle till interaktion med likasinnade.66 

 

Uppsatsens författare väljer att delge ovanstående punkter för att öka förståelsen för sociala 

medier och hur de fungerar i praktiken, i och med att sociala medier tar allt större plats i 

människors vardag, både professionellt och privat.67 Genom kommunikationsmediernas 

utveckling har nya former av handling och interaktion samt nya former av sociala förhållanden 

skapats - former som är helt annorlunda interaktionen “ansikte mot ansikte”, som har varit 

rådande under större delen av den mänskliga historien.68 Genom att aktivt hantera sin närvaro på 

Internet kan man maximera möjligheterna att utveckla sitt varumärke i önskvärd riktning och här 

spelar även sökmotorn Google en viktig roll.69 Eftersom sociala medier är sammanlänkade med 

Google, bidrar det till att Internet blivit den mest effektiva kanal för spridningen av personliga 
                                                
65 Harris & Rae, s, 19.  
66 Ibid, s, 20.  
67 Lingham, s, 110.  
68 Thompson, B. John, “Medierna och moderniteten”, s, 107-108. 
69 Harris & Rae, s, 17.  
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varumärken.70 Att bli Googlad är, enligt Arruda, millenniets nya version av en referenskontroll. 

Med det sagt förklarar han att det inte längre är en lyx; det är ett krav att bygga och kontinuerligt 

hantera sin identitet online. Genom att hålla koll på sin profil online och vara konsekvent med 

sitt innehåll kan man undvika fallgropar och missuppfattningar.71 Dan Schawbel, författare inom 

Personal Branding, varnar dock för att gå med i allt för många sociala nätverk och menar att 

varje individ bör välja ett mindre antal kanaler som känns relevanta för just dem och deras 

område.72   

 

Studien ämnar undersöka vilka strategier som finns för att utveckla ett personligt varumärke, och 

i modellen Building The Personal Brand presenteras en rad olika verktyg som därmed är 

relevanta för studien. Vilka verktyg används i praktiken? Vilka läggs störst fokus på? Samt hur 

man använder sig av verktygen på ett framgångsrikt sätt för att särskilja sig? 

 

3.3 Labeling Theory 
Labeling Theory fokuserar inom sociologin på premissen att en individs identitet bestäms av 

vilka ord som används för att beskriva personen. Upprepande kritik kan ha en negativ påverkan 

på en individs självbild medan fortlöpande smicker medför det motsatta.73 Denna teori visar just 

hur viktigt det är med rätt ordval i framställningen av din person och därmed också ditt 

personliga varumärke. Att andra människor pratar gott om dig bidrar alltså till ökad trovärdighet 

inför andra, men också till en bättre självbild. Labeling Theory sträcker sig även så långt som till 

vilka kläder du bär.74 Fog och Budtz förklarar att ett par kängor från Timberland och en jacka 

från The North Face signalerar att du är en fridluftsmänniska.75 Teorin är viktig för studien då 

den påvisar hur viktig den personliga framställningen är, och extra viktig idag när alla har 

möjlighet att kommunicera sitt personliga varumärke digitalt. Den nya transparensen som sociala 

medier har frambringat gör att alla kan undersöka dig och ditt varumärke. Det har således också 

lett till att fler har möjlighet att påverka bilden av ditt varumärke genom kommentarer och 

delningar. På så sätt kan andra bidra till en positiv, men också en negativ bild, av det personliga 
                                                
70 Frykman, Per & Sandin, Karin, “Du - ett varumärke”, s, 31. 
71 Arruda, s, 6-8. 
72 Schawbel, Dan, “How to use social media for personal branding”, Techipedia.com.  
73 Wright, Colin, “Personal branding: the least you need to know”, s, 12-13. 
74 Ibid, s, 12-13. 
75 Fog, Klaus & Budtz, Christian, “Storytelling: Branding in practice”, s, 20. 
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varumärket.  

 

Hur stor vikt verbala och visuella attribut har när det kommer till den personliga framställning är 

något som studien ämnar undersöka. Hur mycket påverkar yttre attribut som kläder det 

personliga varumärket? Finns det ett aktivt agerade och en strategi i vilka visuella signaler man 

väljer att sända ut till sin omgivning?   

 

3.4 Storytelling 
Här uppmärksammas teorier inom storytelling då frågan om samma principer går att applicera på 

det personliga varumärket som på ett företags varumärke uppkommer - där en historia berättas 

för att bygga ett framgångsrikt varumärke. 

 

Det är inte ovanligt att en historia fungerar som en faktor till varför en produkt säljer, historier 

skapar nämligen starka kopplingar som överträffar logiska argument.76 Ett CV är ett exempel på 

storytelling på individnivå, där man berättar om sig själv, sina erfarenheter och kompetenser. Det 

gäller att särskilja sin historia från andra för att bli vald. 

 

Som begrepp har storytelling vunnit ett avgörande fotfäste i debatten om hur varumärken 

kommer formas i framtiden. Berättelser skiljer individer eller företag från varandra och genom 

dessa kan man kommunicera vem man är och varför man är speciell.77 Herskovitz och Crystal 

skriver i artikeln “The essential brand persona: storytelling and branding” att det viktigaste inom 

storytelling är att definiera en stark och lättidentifierad persona som förmedlar vad man står för 

och vad man gör, för att stärka det emotionella bandet till allmänheten. 

 
“When it comes to creating a powerful brand narrative, the persona - the articulated form of the 

brand’s character and personality - comes first”78 

 

Herskovitz och Crystal fortsätter med att förklara att ett varumärkes berättelse kan utan en 

igenkännbar, minnesvärd och övertygande persona riskerar att bli bortglömd. Något som stärker 

                                                
76 Frykman & Sandin, “Ditt professionella rykte”, s, 40.  
77 Fog & Budtz, s, 18. 
78 Herskovitz, Stephen & Crystal, Malcolm, “The essential brand persona: Storytelling and branding”, s, 21. 
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hur viktigt det är med personlighet för ett varumärke. Genom att skapa en persona i sin berättelse 

får allmänheten något att relatera till. Personan placeras i berättelser, vilket bidrar till att stärka 

associationerna till märket samt sprida dess budskap.79 Medan en persona kan leva och andas i en 

mängd olika berättelser menar författarna att personan själv måste vara stabil för att människor 

ska uppleva den som trovärdig och stark.80 Även Pine och Gilmore beskriver i sin text “The eight 

principles of strategic authenticity”, vikten av trovärdighet. Eftersom det finns otaligt många 

erbjudanden väljer den alltmer kritiska konsumenten att köpa eller inte köpa baserat på graden av 

äkthet som varumärket förmedlar. De påpekar också att det viktigaste kravet för att uppfattas 

som trovärdig är att vara sann mot sig själv.81 Herskovitz och Crystal förklarar att människor 

naturligt ansluter sig till och identifierar sig med personer vars ord och handlingar matchar.  

 

Likt ovanstående teorier stärks det i detta avsnitt hur viktigt det är att vara sann mot sig själv, och 

hur trovärdighet vinner i längden, något som tidigare nämnda författare inom personligt 

varumärkesbyggande alla är eniga om. Därför ämnas det undersökas om storytelling med fördel 

går att applicera på det personliga varumärket, gäller samma principer trots att det till skillnad 

från ett företags persona rör sig om riktiga människor?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
79 Herskovitz & Crystal, s, 21. 
80 Ibid, s, 23.  
81 Pine, B. Joseph & Gilmore, H. James, “The eight principles of strategic authenticity”, s, 35.  
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4. Empiri 
I detta avsnitt kommer den empiriskt insamlade data att presenteras, och relevanta delar från de 

sex intervjuerna med Joel Adolphson, Jonna Dagliden, Pia Lanneberg, Anna-Karin Lingham, 

Johan Magnusson och Karin Sandin lyfts fram. Empirin är uppdelad i fyra stycken: personligt 

varumärke, fördelar med ett personligt varumärke, hur man bygger ett personligt varumärke, 

samt personligt varumärke via sociala medier.  

 

4.1 Personligt varumärke 
 

4.1.1 Joel Adolphson 
Adolphson refererar till sig själv på frågan vad ett personligt varumärke är för något; 

 
“Vi säljer en produkt till människor med våra ansikten utåt, vi är produkten, eller våra ansikten 

är produkten. Skulle det vara någon annans ansikten skulle inte produkten bli densamma, och 

därmed blir vårt varumärke högst personligt.”  

 

Adolphson fortsätter med att påpeka att nyckeln till framgång ligger i andra människors positiva 

inställning, och om människor inte hade gillat deras produkt, hade gruppen inte haft den position 

de har idag. “Synlighet är en del av YouTube”, säger Adolphson och förklarar att folk började 

känna igen honom på gatan efter att de fått sitt stora genomslag med kanalen I Just Want To Be 

Cool.  

 
“Om jag inte gillat synligheten hade jag ju lagt av då. Jag tycker det är det bästa som finns när 

folk känner igen en och säger “fan vad grym du är” [---] man ska inte skämmas över att vara 

glad för det man gör, eller att man kan ta åt sig av vad folk tycker.” 

 

Han menar att responsen och utbytet med publiken fungerar som en trigger, det motiverar honom 

till att producera mer och bättre material. “Folk blir väldigt glada när vi släpper nya saker; när de 

säger att de vill ha mer betyder det att de gillar det vi gör, och det ger ju såklart en kick”, säger 

Adolphson. 
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4.1.2 Jonna Dagliden 
När Dagliden ska ge sin tolkning av ett personligt varumärke svarar hon följande;  

 
“Jag tror att fenomenet har växt med den digitala generationen som tänker på det på ett helt 

annat sätt, de har växt upp med Facebook och Instagram, och är vana vid att man visar upp sig. 

För dem kommer tankarna på ett personligt varumärke naturligt, och jag upplever att många 

unga har en bild av att de kan leva på att bara vara ett varumärke.” 

 

Dagliden menar att det personliga varumärket är ett nytt sätt att profilera sig på, och att ha en bra 

utbildning räcker inte längre, man måste ha gjort mer för att profilera sig om man vill komma åt 

de eftertraktade jobben. Hon påpekar att den yngre generationen, till skillnad från den äldre, har 

växt upp med sociala medier och att de därför behärskar utvecklingen på ett helt annat sätt. Att 

samhället har förändrats och blivit mer individualistiskt, och att det i större utsträckning handlar 

om individen har också varit betydande för fenomenet, enligt Dagliden. Hon poängterar sedan att 

medvetenhet kring det personliga varumärket inte är en lätt övergående trend, utan en trend som 

är här för att stanna. Som exempel lyfter hon politiken, och hur fokus snarare hamnar på enstaka 

politiker snarare än partierna i stort. “Jag inser själv att det är viktigt att tänka på mitt personliga 

varumärke, kanske framförallt som frilansare, men för mig handlar det om vad jag gör och 

levererar”, säger Dagliden.      

 
“Förr var man kanske på ett och samma företag livet ut, men så ser det inte riktigt ut längre. Vi 

rör på oss, byter jobb och tröttnar snabbare. Det bidrar också till att det är upp till individen att 

fixa allt själv. Dessa faktorer har ökat det personliga varumärkes-tänket och kommer fortsätta att 

göra så.” 

 

Dagliden poängterar att hon ständigt gör medvetna val där hon fokuserar på vad hon vill göra i 

framtiden;  

 
“Idag tänker jag på framtiden och vilka steg jag tar, jag vill att mitt personliga varumärke tydligt 

ska beskriva vem jag är och vad jag brinner för. Mitt fokus ligger på det jag vill göra, och inte så 

mycket på att synas överallt. Personligen tror jag på att låta människor veta att man finns genom 

att agera.”  

 

“Trenden med varumärken som lyfter fram personligheter, visar hantverket och folk som ligger 
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bakom varumärket hänger tätt samman med den nya transparens som råder”, säger Dagliden. 

Hon syftar till hur Internet har gjort det möjligt för allmänheten att granska ett varumärke i allt 

större utsträckning. “Man vill möta personerna bakom företaget, det är det som känns genuint 

och äkta”, fortsätter hon. Trenden där stora företag vill vara små och lokala är påtaglig, och 

företag satsar mycket resurser på att knyta sig an rätt personer som på så sätt kan bidra till den 

“mindre” känslan, fortsätter hon resonera kring. Att företag samarbetar med exempelvis bloggare 

ser Dagliden mer som regel än undantag idag, och har blivit ett exempel på hur ett personligt 

varumärke kan generera nya arbetsmöjligheter menar Dagliden.   

När vi kommer in på Daglidens yrke och hur hon ständigt träffar individer med starka personliga 

varumärken säger hon följande;  

 
”Jag får ofta en insikt i att det bara är vanliga människor, och det personliga varumärket som en 

person har utåt sett kan ibland slås bort när man träffar dem [---] de som är mest intressanta är 

de som upplevs genuina.”   

 

4.1.3 Pia Lanneberg 
Intryck och avtryck lämnar man alltid, vi “säljer” oss själva bara genom att agera, menar 

Lanneberg, som delar upp ett personligt varumärke i två delar - funktionellt och emotionellt;  

 
“Först handlar det personliga varumärket om funktionella värden, som utbildning, och om en 

person har den kunskap som krävs. Det är grunden. Sen är det de emotionella värdena som styr 

och avgör om du blir vald.”  

 

Alltså handlar ditt personliga varumärke om dina egenskaper, styrkor, svagheter och mål påpekar 

Lanneberg. Hon menar också att man lätt kan tro att fenomenet är nytt, när det i själva verket 

alltid har funnits fast tidigare i form av ett rykte. ”Människor är komplexa och vi är mycket mer 

än vad vi väljer att lyfta fram till omvärlden, men ditt personliga varumärke mäter hur du 

uppfattas av din omgivning och då gäller det att ta kontroll över den uppfattningen”, uttrycker sig 

Lanneberg. Hon poängterar också att ett personligt varumärke inte handlar om att bli omtyckt av 

alla, utan av de som du vill ska uppskatta vad du gör. 

 

 



 

25  

4.1.4 Anna-Karin Lingham 
 

“Det personliga varumärket är det intryck vi ger andra människor. Vi kan inte bestämma över 

hur andra uppfattar oss, men vi kan påverka vårt varumärke genom att bli tydliga med vad vi 

tror på, står för och vart vi är på väg.” 

 

Lingham menar, likt Lanneberg, att ett personligt varumärke är det intryck vi ger andra och 

påpekar att man genom att aktivt arbeta med sitt personliga varumärke kan styra andras bild så 

att den matchar ens egna privata värderingar. Då blir det tydligt att du inte byggt upp en falsk 

fasad, förklarar hon. Lingham fortsätter med att poängtera att hon många gånger mött personer 

som upplever en negativ klang i ordet personligt varumärke. Hon förklarar att begreppet kan ge 

associationer till att man ska sälja sig själv som en produkt och att det är någonting ytligt och 

ickegenuint som människor inte vill förknippa sig med.  

 
“Alla vill inte gå med på att de har ett personligt varumärke för de gillar inte begreppet. Om jag 

frågar någon om de har ett personligt varumärke är det många som säger, “nej jag har inget.”, 

men om man omformulerar frågan till “vilket intryck tror du att du ger andra?” är det ingen som 

inte kan svara på det. Ingen kan säga “nej jag ger inget intryck.” Och det intryck du ger är också 

ditt personliga varumärke.” 

 

Lingham fortsätter med att förklara att hon i sitt yrke vill ge begreppet en bredare innebörd än 

den yrkesmässiga kopplingen till ett personligt varumärke. “Jag vill att folk ska förstå att det 

personliga varumärket inte enbart handlar om ytliga ting utan att det handlar om genuinitet”, 

säger Lingham.  

 

4.1.5 Johan Magnusson 
Magnusson definierar ett personligt varumärke på följande sätt: 

 
“Det personliga varumärket handlar om allt som har med dig själv att göra, alla sidor av dig och 

hur du vill att andra ska uppfatta dig. Eller i alla fall en strävan att folk ska uppfatta dig som du 

vill att de ska göra.” 

 

Han fortsätter med att framhäva att det personliga varumärket är något de flesta tänker på, 

åtminstone emellanåt och att alla kan relatera till det, oavsett vilken karaktär man har. 
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Magnusson fortsätter; 

 
“Jag tror överlag att svensken inte är speciellt nöjd med sitt personliga varumärke, det är en rest 

från jantetiden och “du ska inte tro du är något”-tänket, men det håller på att suddas ut och hela 

grejen med sociala medier har ju visat att vem som helst, när som helst, hur som helst kan bygga 

sitt personliga varumärke.” 

 

Magnusson lyfter även fram en av funktionerna ett personligt varumärke kan ha över ett 

traditionellt CV; 

 
“Konkurrensen som råder idag kommer knappast att avta. Det är inte direkt arbetstagarens tider 

just nu, utan arbetsgivarens minst sagt. Och det är en utveckling som bara kommer att fortsätta. 

Du får jobb via dina kontakter, nästan helt uteslutande skulle jag säga. I alla fall inom min 

näringsgren.” 

 

Magnusson påpekar att företag inte har råd att ta in en person som inte funkar i organisationen, 

och att företaget behöver referenser, inte ett traditionellt CV. Vikten av det personliga 

varumärket kommer inte bli mindre om vi säger så, fortsätter han. “Jag märker också att 

medvetenheten kring det ökar, och ju mer medvetenheten ökar desto betydelsefullare blir det 

eftersom fler folk inser det”, säger Magnusson.  

 

4.1.6 Karin Sandin 
Sandin definierar ett personligt varumärke med “det som sägs om dig när du lämnar rummet” 

och gör en skillnad på personligt varumärke och ett professionellt rykte, där hon anser att det 

förstnämnda är mer sårbart, medan det sistnämnda är mer unikt och symboliserar din 

professionella kompetens. Sandin myntade begreppet professionellt rykte tillsammans med Per 

Frykman då de uppfattade att många fick dåliga associationer till begreppet personligt 

varumärke. Vem man är som person förändras med åren men har man ett varumärke är det 

samma hela tiden och detta kan bli jobbigt, förklarar hon.  

 

Sandin beskriver att ett professionellt rykte understryker skillnader hos personer; “även om man 

gått samma utbildning finns det saker som skiljer oss åt - man är individer”. Tidigare ansågs det 

viktigare att först ha alla kriterier för att sen “skvätta” på personlighetsdrag eller social 
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kompetens, men idag är det nästan tvärtom, menar Sandin. Hon menar att det finns nya 

subjektiva värden som avgör om man blir anställd eller inte, och att dessa värden 

uppmärksammas om man arbetar med sitt personliga varumärke.  

 
“Man kan skapa sig ett bra personligt varumärke om ens egen bild av sig själv stämmer överens 

med omgivningens. Man har tröttnat på det “påklistrade”, där alla ser lika ut, och gör samma 

saker - vi är så mycket mer än så.” 

 

4.2 Fördelar med ett personligt varumärke 
 

4.2.1 Joel Adolphson 
När frågan kring vilka fördelarna Adolphsons personliga varumärke har genererat är det en rad 

olika han lyfter upp. ”Tack vare vår YouTube-kanal fick vi en humorserie på SVT Play”, säger 

Adolphsons. “Vi gör något vi tycker är kul vilket lyste igenom, och det var därför SVT fick upp 

ögonen för oss”, fortsätter Adolphson. Nu har vi också fått stora sponsorer som exempelvis 

McDonald’s, vilket betyder att vi till hösten kommer kunna försörja oss på vårt intresse, 

producera fler videor, och därmed tillfredställa våra prenumeranter på en ny nivå, förklarar han. 

Adolphson utvecklar med att påvisa den förskjutning som har skett från företagen till 

konsumenterna;  

 
“Vi som tittar har nu gjort vår egen grej, det är tittarna som gör materialet och inte tvärt om. På 

TV är det stora produktionsbolag som gör material de tror vi vill se, men på YouTube är det vi 

tittare som gör det material vi själva vill se.” 

 

Adolphson beskriver att de hamnat i en guldposition där de själva kan välja vad de vill 

producera; de skriver manus, filmar och klipper materialet som till slut bildar en färdig produkt. 

De är sina egna chefer och har således ett personligt ansvar över slutresultatet, något som 

Adolphson ser som en fördel.  

 

4.2.2 Jonna Dagliden 
Dagliden nämner att förmånen med att aktivt utveckla sitt personliga varumärke är de 

jobbmöjligheter som kopplas till det. För Dagliden handlar nyttan av det personliga varumärket 
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inte om att synas så mycket som möjligt utan att få visa och lyfta fram sin kompetens i rätt 

sammanhang. “Nätverkande är en viktig del i utvecklingen av det personliga varumärket och 

fördelarna med att bygga upp ett stort kontaktnät kan vara många”, säger Dagliden.  

 
“Personligen tackar jag bara ja till jobb som stärker mitt varumärke positivt, och tackar nej till 

andra för att inte associeras med dem.” 

 

4.2.3 Pia Lanneberg 
 

“Anledningen till att det personliga varumärket blivit så pass viktigt som det är idag beror på 

den ökade konkurrensen vi har fått de senaste tio åren. Vi tävlar numera på en global arena där 

många kan samma saker.”  

 

Varumärken är kommunikativa personligheter som vi har användning av i professionella 

sammanhang, förklarar Lanneberg. Hon påpekar hur man tidigare kunde särskilja sig genom att 

kunna något som ingen annan kunde, språkkunskaper eller genom en specifik examen. “Idag är 

den yngre generationen välutbildad och därav blir det svårare att särskilja sig i mängden”, säger 

Lanneberg. “Kunskap är jätteviktigt såklart, det är basen, men det är inte det som kommer att 

göra att du blir vald”, fortsätter hon. 

 
“I och med att villkoren på stora företag har blivit tuffare, och varsling vanligare, är det viktigt 

att du har brandat dig internt på företaget, det är den avgörande faktorn som påverkar om du får 

stanna kvar.” 

 

En framgångsfaktor som Lanneberg lyfter fram med att aktivt arbeta på sitt personliga 

varumärke är att man får roligare uppdrag på sin arbetsplats: 

 
“Man måste vara VD i sitt eget bolag - JAG AB. Man måste ta kommandot, styra sin karriär och 

vara sin egen marknadsförare.” 

 

Ditt personliga varumärke hjälper dig att komma dit du vill i ditt yrkesliv och göra mer av det du 

tycker du är bra på och tycker är roligt. “Man får ett starkt självförtroende och man känner att 

man kan bidra till andras framgång”, fortsätter Lanneberg. 
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4.2.4 Anna- Karin Lingham 
Lingham menar på att fördelarna med att stärka sitt personliga varumärke bidrar till en rad 

faktorer som ökad självsäkerhet och bättre resultat; både på grund av att man får en inre kraft, 

men också för att omgivningen bemöter en därefter. “Jag märker på folk som jag arbetat med att 

deras motivation förändras, de går in i möten med en annan inställning”, säger Lingham. 

Utvecklingen av ett personligt varumärke kan generera är en stärkt självkänsla, delger hon.  

 
“Man blir tydligare med sig själv och vad man tror på [---] man sätter ner foten vid sina mål och 

det blir därmed lättare att ta beslut.”  

 

4.2.5 Johan Magnusson 
Magnusson pratar om en bättre självkänsla under diskussionen kring fördelarna med att aktivt 

arbeta med det personliga varumärket. Han poängterar även jobbfördelarna som följer, och 

delger att han startade sin blogg som 17-åring, då som ett tidsfördriv för att han var trött på 

skolan. Att bloggen skulle kunna leda honom till jobb “fanns inte på kartan”, berättar han. 

Ganska snabbt därefter blev han headhuntad av sajten Manolo.se och det var också då som 

Magnusson började inse att det kanske fanns en möjlighet i att vara sitt eget varumärke. När 

sidan bytte inriktning var det tidningen KING som hörde av sig och Johan flyttade bloggen till en 

ny plattform. Nästa steg i karriären blev Plaza Publishing, där Magnusson arbetar idag. Att 

bloggen har betytt mycket för honom är det inga tvivel om;  

 
“Bloggen är ju bloggen, den är ju jag [---]  jag kan inte se mig vara utan den och jag ser inte en 

framtid utan Johans modeblogg [---] men idag gör jag också så mycket mer än att bara blogga.”  

 

4.2.6 Karin Sandin 
För Sandin innebär framgången med ett personligt varumärke också en bättre självkänsla. När 

man skalar bort saker man är dålig på och gör det man är bra på, mår man bättre och blir 

effektivare, säger hon.  

 
“Jag har aldrig hört talas om någon som blir framgångsrik tack vare sina svagheter, och just 

 därför ska vi heller inte ägna någon tid åt dem.”  
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De personliga varumärkena som är bra är de som är genuina och inte nödvändigtvis de som är 

kända, menar Sandin. Det är lätt att klistra på en fasad, men den kommer rasera i längden; “när 

samhället förändras och man själv förändras är det svårt att följa med om man skapat ett 

varumärke som är oföränderligt”, fortsätter hon. Det gäller istället att hitta det vi har inom oss, 

det som är unikt, och få det att lysa, menar Sandin. Just nu är det inte så många som gör det och 

därför finns det många fördelar att hämta om man arbetar med sitt personliga varumärke, anser 

Sandin.  

 
“Vi är olika och det är då vi är som bäst. Alla har en roll, det kanske inte handlar om att vara 

mest utåt eller liknande utan att man har något specifikt som identifierar en.” 

 

4.3 Hur man bygger ett personligt varumärke 
 

4.3.1 Joel Adolphson 
Adolphson delger att han skaffade sin första kamera vid sex års ålder och började redan då göra 

filmer tillsammans med sina två kusiner, som idag utgör gruppen I Just Want To Be Cool. Det 

var i slutet av 2011 som gruppen började göra välproducerade sketcher och publicera dem på 

YouTube. Efter den tionde sketchen small det publikmässigt och prenumeranterna bara ökade 

och ökade, säger Adolphson. Sketchen bestod av en musikvideo som handlade om en jättestor 

katt och den var jätteflummig, men det är sådant som går hem på YouTube, fortsätter han.  

 

På frågan om gruppen använt sig av någon strategi för att bygga sitt varumärke kommer svaret 

självklart, och Adolphson berättar hur de till en början publicerade en video varje vecka - alltid 

på fredagar klockan 18.00.  

 
“Vid den tiden kommer folk hem från skolan, man tittar lite snabbt på datorn och uppdaterar sig 

på Facebook innan man drar ut och hänger med kompisarna. Man ser då att vi har släppt en ny 

video, och så börjar man snacka om den dit man ska, och den börjar delas under helgen. Det blir 

någonting nytt att prata om när man kommer tillbaka till skolan eller jobbet på måndagen, och 

en snackis under veckan.” 
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“Vår strategi baseras på att vi delger våra YouTube-klipp vid vissa tidpunkter, och vi väntar 

aldrig mer än två veckor med att släppa ett nytt klipp, för då hinner vi bli oaktuella”, säger 

Adolphson. Sedan handlar det också om en process där man testar sig fram och ser vad som 

fungerar. “Vi har blivit mycket mer effektiva och idag har vi större förståelse för vad som går 

hem på YouTube, men vi gör det vi själva tycker är kul, och skulle aldrig göra en sketch eller 

video bara för att tillfredsställa vår publik”, förklarar han.  

 

4.3.2 Jonna Dagliden 
Enligt Dagliden bör ens fokus på sociala medier ligga på det man vill göra yrkesmässigt, och 

genom att nätverka får du folk att komma ihåg dig och det du gör. Hon påpekar dock vikten av 

att nätverka på rätt sätt och att det är viktigt att ha ett tydligt syfte med sitt nätverkande.  

 
“Jag använder mig av LinkedIn, Facebook och min hemsida, där jag visar mer av vad jag gör än 

på andra sociala medier. Instagram har jag också, men där är jag inte speciellt aktiv.” 

 

4.3.3 Pia Lanneberg 
“De flesta kan synas på egen hand om de bara har tiden”, säger Lanneberg men betonar vikten av 

att man måste ha en strategi, och den måste vara genuin och äkta och speciellt utformad just för 

dig. Lanneberg är noga med att påpeka att det inte finns en strategi som passar alla, utan varje 

strategi är skräddarsydd baserad på personen i fråga. För att bygga en strategi kring sitt 

personliga varumärke behöver man enligt Lanneberg besvara följande frågor:  

 

– Vem är jag? 

– Vad står jag för? 

– Vad vill jag bli uppskattad för? 

– Vad vill jag uppnå? 

– Vilka associationer ska folk koppla till mig? 

– Vart ska jag någonstans? 

 

Lanneberg menar att det är grundläggande att förstå vikten av att synas i rätt sammanhang. “Man 

ska synas för sin målgrupp, inte för alla”, fortsätter hon. 
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“Du ska inte bli känd i största allmänhet [---] du ska rikta dina marknadsföringsinsatser och inte 

bara “skjuta vilt” för att synas.”  

 

“Ens målgrupp skulle kunna vara den bransch man vill jobba i eller det företaget man vill bli en 

del av”, säger Lanneberg. Alla kanske inte behöver synas på sociala medier, men då finns det 

andra kanaler att dra nytta av, förklarar Lanneberg och nämner exempel som att skriva en bok, 

hålla föredrag eller positionera sig som expert. 

 

Vår yta skickar också ut en massa signaler, hävdar Lanneberg som påpekar att vårt yttre också är 

något vi måste fundera och ta kontroll över;  

 
“Direkt bildar folk sig en uppfattning om dig. Rätt eller fel, men de gör det. Vi måste ta kontroll 

över det också.” 

 

Enligt Lanneberg ska man se personligt varumärke som ett rykte, ett anseende och hur man 

uppfattas av andra. Hon menar att nyckeln kommer ligga i att bygga relationer. Att bygga en 

strategi även för nätverk och vilka personer man behöver känna är också en del av personligt 

varumärkesbyggande förklarar hon.  

 

4.3.4 Anna-Karin Lingham 
I linje med Lanneberg har Lingham tagit fram en modell som hjälper individen att fastställa vem 

man är, vilket i sin tur underlättar kommunikationen med omvärlden. För att tydliggöra vad som 

är viktigt för en själv uppmanar hon sina kunder att välja ut tre till fyra värdeord som finns i ens 

personlighet och som symboliserar ens kärnvärden. Dessa kärnvärden ska vara inspirerande, ge 

kraft och energi, och därmed påverka personens agerande i olika miljöer. Enligt Lingham kan 

värdeorden ses som ett bollplank vilka man klär sig, kommunicerar och profilerar sig utifrån. 

Därefter är det viktigt att tänka på sin image och berätta historier om sig själv och sina 

framtidsplaner, med koppling till de valda värdeorden. Utsidan och insidan måste hänga ihop, 

men man måste börja inifrån menar hon.   

 

4.3.5 Johan Magnusson 
Magnusson menar att han själv aldrig riktigt haft någon strategi för att bygga sitt personliga 
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varumärke, utan att han är den han är. Däremot menar han att öppenhet är A-O för att lyckas 

bygga sitt personliga varumärke och ta del av de fördelar som det personliga varumärket kan 

frambringa;   

 
“Var öppen för nya intryck, nya kontakter och våga ta lite plats [---] om du vill aktivera dig och 

ha saker att göra får du jobba för det.” 

 

Han fortsätter med att poängtera vikten av att vara tydlig, och hävdar att det kan finnas en charm 

i att hantera flera olika områden men man måste göra det tydligt för sin omgivning. Vidare 

poängterar han möjligheterna för att bygga sitt personliga varumärke via sociala medier som 

oändliga.  

 

4.3.6 Karin Sandin 
Hur man arbetar med ett personligt varumärke är individuellt, förklarar Sandin. Varje individ 

måste själv fundera över hur man vill uppfattas; då kan man sedan börja handla utefter det. Man 

bör ställa sig frågor som; “När mår jag som bäst? Vad gör jag då? Och i vilka sammanhang?”  

Hon och Frykman har tagit fram en metod och analys som fungerar som ett hjälpmedel för att 

utveckla sitt personliga varumärke.  

 
“Våra kunder får välja ut femton personer i sin professionella omgivning, vilka får svara på sju 

beskrivande frågor om kunden i fråga. Därefter komprimeras svaren till en presentation på en 

halv A4 och till sist blir till endast en mening, och den kan sedan användas på sociala medier 

som LinkedIn där man visar upp en profil.” 

 

Samtidigt som informationen om en själv genereras ska personen själv svara på exakt samma 

frågor, vilket gör det möjligt att undersöka skillnaderna mellan vad som sägs om dig och hur du 

upplever dig själv. De sammanlagda svaren bildar till slut berättelsen om en själv. Självklart kan 

man hitta på ett varumärkesuttalande själv, men gör man som ovan nämnt finns det en kraft i 

genuiniteten, menar Sandin.  

 

4.4 Personligt varumärke via sociala medier 
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4.4.1 Joel Adolphson 
“Förutom YouTube använder jag mig av sociala medier som LinkedIn, Facebook och 

Instagram”, säger Adolphson. Facebook och Instagram är främst riktat till mina vänner medan 

LinkedIn används på en professionell nivå, fortsätter han. Adolphson menar att den största 

fördelen med sociala medier är den att nå ut till ett stort antal personer väldigt snabbt, och han 

anser att YouTube och Instagram är de kanaler som gör det allra bäst; 

 
“Vi har lärt oss hur vi ska agera på nätet. Till vår senaste musikvideo “Självis” byggde vi upp 

förväntningarna genom att arbeta mycket med våra privata Instagram-konton. Vi tog självisar 

och skrev “Vår nya låt är ute nu!” och hänvisade till YouTube-kanalen. Det gjorde att videon 

fick extremt mycket gillningar när den publicerades. Extremt! Vi har aldrig fått så mycket 

gillningar på så kort tid.” 

 

Adolphson förklarar sedan att en stor del av deras målgrupp är barn och till det följer ett ansvar. 

“Jag kan inte publicera vad som helst på min Instagram, jag tog en bild när jag rökte cigarr, men 

den tänkte jag inte lägga upp där”, säger han.  

 
“Om jag lägger ut en bild på min Instagram blir det ett statement från mig själv, ett privat 

statement, och då vill jag inte säga att det är okej att röka till en person som är 10 år.”  
 

Filtreringen är inget han reflekterar särskilt mycket över när det kommer till gruppens sketcher. 

Där låter vi bara fantasin flöda, vi är väl lite barnsliga i vår humor, men det är sådana vi är som 

personer, förklarar Adolphson. “Där är det är okej att skämta om det mesta, så länge man har 

glimten i ögat”. Slutligen påpekar Adolphson att fördelen med YouTube är att det går snabbt, om 

någonting går dåligt gör de bara en ny grej nästa vecka. Detta innebär att pulsen som finns på 

YouTube minimerar risken för att negativ respons lever kvar i publikens medvetande. En ny 

rolig sketch lägger snabbt plåster på såren, hävdar han.  

 

4.4.2 Jonna Dagliden 
På frågan om vilka medier som kommer följa med oss i framtiden svarar Dagliden att hon är 

skeptisk till Facebook. “Att lägga upp de bästa bilderna på sig själv kommer inte hålla i längden, 

utan man måste istället visa att man är en person med ett sammanhängande varumärke och visa 

på både negativa och positiva sidor hos sig själv” säger hon. Bloggen är det verktyg Dagliden 
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tror kommer leva vidare längst, eftersom det är ett sätt för människor att följa en person, “det blir 

som en slags berättelse man vill följa”, säger hon.  

 

4.4.3 Pia Lanneberg 
Det stora genomslaget för gemene man att bygga sitt personliga varumärke började i samband 

med födseln av sociala medier, enligt Lanneberg. Hon påpekar att alla plötsligt kunde göra sin 

röst hörd och börja bygga sina personliga varumärken i den stora demokratiska kanal som sociala 

medier är. Lanneberg poängterar att det inte räcker med att synas på exempelvis sociala medier 

och säga en sak, när verkligheten säger en annan och återigen nämner hon vikten av att vara 

genuin även på Internet.  

 

“Om jag ska träffa dig så börjar jag alltid med att googla, vem är den här personen jag ska 

träffa? Första intrycket får vi ofta på nätet idag. Finns du inte där blir man lite misstänksam [---] 

och det handlar inte om att du måste bli känd i största allmänhet utan att bli välkänd för din 

målgrupp och de som är viktiga för din karriär.” 

 

4.4.4 Anna-Karin Lingham 
Lingham beskriver vikten av att filtrera sig på Internet, “information sprids snabbt och lätt, man 

måste fundera över hur ens personliga varumärke framställs på nätet, både av sig själv och 

andra.” Man kan inte påverka allt som skrivs men det finns ändå möjlighet att styra 

informationen åt rätt håll, förklarar hon. Varumärken lever dygnet runt, menar Lingham: “Vi kan 

googla varandra när som helst, jag kan prata om er när jag träffar andra människor vilket innebär 

att jag sprider era varumärken fastän ni inte ens är i samma rum”. Hon beskriver sedan att man 

kan påverka spridningen genom att själv agera konsekvent och tydligt, även om omgivningen 

sedan tolkar och sprider våra varumärken baserat på egna värderingar och förutfattade meningar. 

När vi talar om detta återkopplar Lingham till tidigare nämnda kärnvärden och menar att man 

bör utgå från dem även när man profilerar sig på sociala medier. 

 
“Om man har ett vanligt namn kan det hända att man försvinner i mängden, man måste därför 

hitta på kreativa lösningar för att synas och ta plats.”  
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4.4.5 Johan Magnusson 
“Sociala medier har underlättat sättet att bygga ett personligt varumärke, tidigare fanns det inga 

genvägar på samma sätt”, säger Magnusson. “Jag är minst sagt en sociala medier-konsument och 

skribent” fortsätter han. Men vikten av att tänka på vad man gör på sociala medier påpekar även 

Magnusson, och här nämner han sökmotorn Google - “om jag skulle hamna i något dåligt som 

kommer upp överst när man googlar mitt namn är jag ju i princip körd”. Han fortsätter också att 

prata om vilken påverkan sociala medier kan ha;  

 
“Många känner mig som Johans modeblogg, så när min chef en dag frågade hur många som 

egentligen känner till mitt riktiga efternamn fick jag mig en tankeställare. Det har etsat sig fast 

och blivit något jag funderar mycket på, om det är en bra eller dålig grej  [---] Bloggen har ju 

alltid varit med mig och har betytt jättemycket, men idag kan jag känna att ordet modeblogg har 

en dålig klang.”  

 

Under diskussionen kring vilka sociala medier som Magnusson anser viktigast är det två som 

utmärker sig, Facebook och Instagram. Instagram är jätteviktigt. “Jag följer nästan 1000 stycken, 

har närmare 2000 följare, jag har stor nytta av det i mitt jobb, och på Facebook är jag uppkopplad 

dygnet runt”, säger han. LinkedIn använder Magnusson däremot inte alls, “det känns så formellt, 

och jag hör aldrig folk prata om LinkedIn, Facebook lever upp till samma kriterier för mig [---] i 

nätverkssyfte är det säkert ultimat men det pratas för lite om det i min värld för att jag ska orka 

med en till kanal.” 

 

På frågan om Magnusson tänker strategiskt när han använder sitt personliga varumärke online 

blir svaret följande; 

 
“Ja, det får jag verkligen säga att jag gör. Framförallt på Instagram. Instagram är ju den nya 

bloggen och du väljer precis själv vad det är du vill lyfta fram. Det är framförallt där jag tänker 

på mitt varumärke, inga cigg på bilderna, mycket bilder på mig, och bilder på folk som är bra 

folk. Alla mina chefer följer mig, så jag lägger till exempel inte ut bilder när jag ser för berusad 

ut. Jag lägger inte ut någonting om jag inte verkligen vet vad jag gör. Jag vill aldrig vakna upp 

och inte kunna stå för det jag gjort, och det spelar ingen roll om det är på Instagram, i bloggen 

eller vad det än är.”  
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4.4.6 Karin Sandin 
Sandin beskriver att personliga varumärken blivit mer statiska och sårbara, vilket enligt hennes 

mening dels beror på sociala mediers utbredning. Anledningen till att vissa personer lägger ut 

opassande bilder på exempelvis Facebook beror enligt Sandin på att personen i fråga har en 

okunskap om vilka signaler hen sänder ut till omgivningen. Hon betonar därefter vikten av att 

kunna stå för vad man publicerar, och att man kan bygga ett starkt personligt varumärke genom 

att vara medveten om hur man uppfattas av andra, och anpassa sina strategier efter detta.  

 
“När man är på sociala medier är det viktigt att tänka på syftet. Det man säger blir ens identitet 

och det befästs, därför ska man till exempelvis inte vara för negativ. Man ska inte använda alla 

medier utan tänka ut de man känner sig bekväm med.” 

 

Som svar på vilka sociala medier som Sandin föredrar nämner hon LinkedIn som ett bra nätverk 

för att bygga relationer. “Även om man inte har en utbildning kan man lägga in information om 

man tänker på sig själv som en professionell person”. Hon tydliggör att man inte ska använda 

alla medier, utan välja ut de man tycker är kul och känner sig bekväm med.  
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5. Analys 
Denna del analyserar det personliga varumärket och dess fördelar utifrån de resultat som 

presenterats i empiridelen med förankring till de teoretiska utgångspunkterna. Analysdelen är 

uppdelad i fyra delar; Personligt varumärke, Fördelar med ett personligt varumärke, Strategier 

för personligt varumärkesbyggande samt Egna reflektioner.  

 

5.1 Personligt varumärke 
Dagliden framhåller att det personliga varumärket är här för att stanna, stor del till följd av det 

allt mer individualistiska samhället vi befinner oss i. Lanneberg, Lingham och Sandin fyller i 

genom att vara eniga om att alla har ett personligt varumärke, vare sig man vill det eller inte. 

Detta kan också förklaras med hjälp av Arruda och Peters, som hävdar att allt är ett varumärke i 

dagens samhälle, också följaktligen individer. Att det således har skett en rörelse från det 

företagsledda varumärket till det personliga, sätter Dagliden ord på när hon förklarar fenomenet 

med företag som väljer att lyfta fram individer i sin marknadsföring. Detta kan förklaras med 

Bengtsson och Östbergs teori om hur konsumenter besitter en makt att påverka och förändra ett 

varumärkes budskap. Bastos och J.Levy förklarar dessutom hur symboler är avgörande när man 

marknadsför ett varumärke, och här kan vi finna en möjlig förklaring till varför man väljer att 

marknadsföra sitt varumärke med hjälp av individer som besitter starka personliga varumärken, 

de blir helt enkelt en slags symbol för företaget. Genom att använda sig av “vanliga” människor i 

sin marknadsföring associeras man till vissa egenskaper och stärker på så sätt den personliga 

aspekten i företagsledda varumärken. Adolphson är ett konkret exempel, vars YouTube-kanal 

numera har företaget McDonald’s som huvudsponsor. När man besöker gruppens YouTube-sida 

möts man direkt av “I Just Want To Be Cool hjärta McDonald’s” på sidan. Genom att synas i 

samband med gruppens filmklipp och sketcher når hamburgerkedjan gruppens fans och 

anhängare. Bastos och J.Levy förklarar i sin teori att ett företags kreativa utmaning ligger i hur 

man ska locka till sig fans, anhängare och medskapare. I likhet med Hines teori om att 

konsumenten deltar i varumärkets kreation kan detta förklara McDonald’s vilja att samarbeta 

med gruppen. Genom att dra nytta av de personligheter som står bakom humorgruppen kan de 

marknadsföra sig mot den målgrupp som killarna i gruppen når ut till. Företag använder alltså 

personliga varumärken för att stärka sitt eget varumärke. 
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Lanneberg påstår att fenomenet med personligt varumärke alltid har funnits, men tidigare 

kallades det kort och gott för ett rykte. Hon fortsätter med att poängtera hur det personliga 

varumärket mäter hur du uppfattas av din omgivning, och hur det gäller att ta kontroll över den 

uppfattningen. Något som även Sandin är inne på när hon väljer att kalla fenomenet för 

professionellt rykte framför personligt varumärke. Detta kan kopplas samman till Aakers Brand 

Personality model, där de olika dimensionerna i modellen skapar associationer och en relation till 

ett varumärke. Modellen kan fungera som en fingervisare för var man vill positionera sig 

personlighetsmässigt. Det gäller att hitta en dimension som passar ihop med varumärket för att 

tydliggöra vad man står för inför konsumenterna. Uppfattas man som kompetent följer också 

associationer av pålitlighet. På detta sätt stärks också Lannebergs påstående av att det är viktigt 

att man tar kontroll över hur man uppfattas för att inte hamna i fel fack. Om du inte uttrycker dig 

rätt kan omgivningen dra felaktiga slutsatser om dig som därefter sprids vidare till andra. I likhet 

med Pine och Gilmore som också påpekar vikten av trovärdighet, och att den alltmer kritiska 

konsumenten väljer att köpa eller inte köpa baserat på graden av äkthet stärker Adolphson 

påståendet när han säger att de aldrig hade varit där de är idag om inte människor hade 

uppskattat det. Med andra ord har människor en förväntning på gruppen som de måste leva upp 

till, om de inte möter efterfrågan kommer någon annan aktör så småningom försöka ta deras plats 

på marknaden. 

 

Både Lingham och Sandin riktar stort fokus på genuinitet i det som ska förmedlas via det 

personliga varumärket, att det inte enbart får vara yta utan något innehåll. Kravet på ökad 

transparens tycks även gälla för det personliga varumärket och vikten att upplevas som trovärdig, 

som bland annat Pine och Gilmore tar upp, är även applicerbar på individnivå. 

 

5.2 Fördelar med ett personligt varumärke 
Samtliga respondenter lyfter fram det personliga varumärket som en framgångsfaktor. Ett 

ömsesidig konstaterande är att man utmärker sig från andra när man framhäver sina 

karaktäristiska egenskaper - man blir unik. I likhet beskriver Brogan att varje individ bör sträva 

efter att bli ihågkommen, sticka ut och därmed visa på sin kreativa sida - det är först då det 

personliga varumärket uppmärksammas, något som Bastos och J. Levy håller med om och 

utvecklar. De förklarar att det inte bara handlar om att särskilja sig från vissa, utan att det är lika 
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viktigt att skapa tillhörighet till andra, och detta kan då göras genom nätverkande. Förbindelser 

skapas mellan människor genom nätverk och fördelen med att utveckla sitt personliga varumärke 

är att man har större möjlighet att presentera sig själv, och därmed tydliggöra sitt budskap för att 

skapa en röd tråd mellan vad som sägs om en och vad man själv tycker man representerar. Det 

personliga varumärket förtydligar och utvecklar de karaktärsdrag som talar om vem en person är 

och det blir en fördel för arbetsgivaren som utifrån dessa kan dra slutsatser om personen passar 

in i företaget eller inte. Magnusson menade exempelvis att samtliga anställningar, åtminstone 

inom hans yrkesgren, sker eller inom en snar framtid kommer att ske, uteslutande via kontakter. 

Något som också stärker Brogans teori om att bli ihågkommen. I likhet med Magnusson pratar 

samtliga respondenter om vikten av nätverkande och alla förutom Magnusson är aktiva på 

nätverkssidan LinkedIn. Trots att vi ska vara så personliga som möjligt kan vi alltså inte räkna 

med att vår personlighet ska göra allt, utan vi är fortfarande i stort behov av andra människor och 

deras uppfattning av oss. Däremot behöver vi utveckla vår personliga sida för att särskilja oss 

från andra - något som det personliga varumärket kan hjälpa till med. Således kan man dra 

slutsatsen att det personliga varumärket hjälper oss bli tydligare för andra, vilket enligt studiens 

undersökning ses som en fördel.  

 

Ett stort nätverk kan sedan generera flera fördelar. På samma sätt som McDonald’s drar nytta av 

personligheterna i gruppen I Just Want To Be Cool, genom att locka deras publik till sin 

restaurang, kan gruppmedlemmarna själva vinna fördelar av samarbetet. Att ha McDonald’s som 

sponsor sänder ut signaler om att koncernen har en tillförlitlighet till dem. Parment menar att ett 

starkt varumärke har hög varumärkeskännedom och eftersom den välkända snabbmatskedjan 

samarbetar med gruppen kommer det således stärka kännedomen för deras YouTube-kanal. När 

gruppens prenumeranter sedan ser en annons från McDonald’s finns det en stor chans att 

publikens tankar går till medlemmarna i humorgruppen eftersom de i sina sketcher gjort reklam 

för kedjans produkter. Baines et al. beskriver att man genom varumärkesbyggande kan stärka 

förtroendet till sina konsumenter, och fördelen med ett personligt varumärke blir i detta fall att 

legitimiteten stärks, men också att synligheten sprids. Likt McDonald’s är SVT en annan aktör 

som fått upp ögonen för humorgruppen, när de möjligen såg en chans att locka fler tittare till sin 

kanal genom gruppens popularitet. Det var alltså SVT som hörde av sig till Adolphson och inte 

tvärtom. Ovan nämnda exempel stärker Daglidens argument om att det personliga varumärket 
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bidrar till nya arbetsmöjligheter. Lyckas man inta en egen position på marknaden kommer 

intresset för en att öka vilket leder till att folk bidrar i spridningen av det privata budskapet. Om 

spridningen sker i en positiv anda kommer chanserna för framtida samarbeten att öka. I linje med 

detta förklarar Lanneberg att man också kan få roligare uppdrag inom yrket om man 

marknadsför sig själv. Likt Adolphsons fall är det arbetsgivarna som tagit kontakt med 

Magnusson. Bloggen som startade som ett intresse resulterade i att ett flertal nya 

yrkesmöjligheter bland dem, Manolo.se, KING och Plaza. Vid sidan av detta har han dessutom 

fått uppdrag som klubbarrangör vilket stödjer Lannebergs tes om varierande och glädjande 

uppgifter.  

 

Adolphson beskriver dessutom hur de är barnsliga i sin humor, men att det är sådana de är som 

personer. I likhet hävdar Magnusson hur han bara är sig själv. Något som i koppling till teorierna 

kring personligt varumärkesbyggande skulle kunna tolkas som framgångskonceptet till varför de 

har lyckats så bra. Som Brogan beskriver det handlar det inte om att spela en roll utan att visa 

upp sitt sanna jag. Dagliden är också tydlig i vad hon vill med sitt varumärke, och det genom att 

visa på sin kompetens genom att vara ambitiös med jobb och prestera så bra som möjligt i sin 

yrkesroll, snarare än att synas. Både Adolphson, Lanneberg och Sandin uttrycker styrkan i att 

trivas med sitt yrke och att ha kul när man arbetar, vilket bidrar till ökad effektivitet och bättre 

resultat. Det personliga varumärket gör det möjligt att leva på sitt intresse, det vill säga att tjäna 

pengar på något som kanske inte i första hand uppfattas som ett yrke. Adolphson tydliggör att 

han hamnat i en guldposition då han nu kan försörja sig på sitt intresse eftersom humorgruppen 

har flera sponsorer som stöttar deras videoklipp. Han menar också att responsen från publiken 

fungerar som motivation att prestera mer. Magnusson och Lingham är inne på samma spår och 

uttrycker att framgången med ett personligt varumärke är ett resultat av stärkt självförtroende 

och en ändrad inställning till olika yrkessituationer. 

 

Ännu en fördel med att arbeta med sitt personliga varumärke kan kopplas till den teoretiska 

delen kring storytelling som handlar om att differentiera sig från mängden där en persona kan 

vara den särskiljande faktorn som leder till jobbet, vilket också poängteras av Bastos och J. Levy 

samt Bengtsson och Östberg. Enligt Lingham är det viktigt att berätta historier om sig själv som 

tydliggör ens image och ge information om var man är på väg. Genom att utveckla sin 
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personlighet med trovärdighet kan fördelar i arbetssökandet genereras. Återigen går vikten av 

trovärdighet i sin historia inte att underskatta, något som både Pine och Gilmore samt Herskovitz 

och Crystal tar upp. De sistnämnda beskriver att ett varumärke riskerar att glömmas bort om man 

inte etablerat en minnesvärd och väldefinierad person och här går det att dra en parallell till det 

personliga varumärket, där det gäller att bli ihågkommen. Dagliden är inne på samma spår då 

hon berättar att bloggen är den sociala mediekanal som enligt henne kommer finnas kvar längst 

eftersom den är i berättande form och man följer en persons historia. Detta ligger även i 

korrelation till Labeling theory, nämligen hur ens yttre sänder ut signaler till omgivningen, och 

Lanneberg menar då att kläder och andra visuella attribut kan berätta något om oss själva i och 

med att vi tolkar människor så fort vi träffar dem. Labeling theory går även att relatera till det 

som Lingham hänvisar till brus, där syftet kan vara att styra och kontrollera det som är svårt att 

styra. Genom att försöka styra de visuella delar som sänds ut, som bland annat Sandin och 

Dagliden tar upp, kan man göra ett försök i att ändra kurs på bilden av sig själv. Om man har 

möjlighet att styra över bruset kan det snarare bli något man eftersträvar. Detta stämmer överens 

med vikten av att vara sann mot sina ord och handlingar - de ska ha en samverkan.  

 

I samband med att man utvärderar sig själv nås man av en självinsikt. Lingham förklarar att det 

personliga varumärket bidrar till en starkare relation till sig själv då man definierar sina värdeord 

och vad som upplevs viktigast. Dessa värdeord går även att koppla till Aakers Brand Personality 

model, där vissa ord används för att skapa ett gediget varumärke.  

 

Utifrån ovanstående argument presenteras här en modell för vilka fördelar som kan genereras 

genom att aktivt arbeta med och utveckla sitt personliga varumärke och presenteras i studien för 

att göra dessa lättöverskådliga för läsaren.  
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Fördelar med ett personligt varumärke (Hållén & Klang, 2014). 

 

5.3 Strategier för personligt varumärkesbyggande 
Innan begreppet personligt varumärke började användas har arbetssökande, artister och de som 

ville bli kända försökt profilera sig och sticka ut. Detta utmärktes, som Lanneberg beskriver, 

genom att vara unik med sin kunskap eller extra kompetent inom sitt område. För tidigare 

generationer yttrade sig detta genom att man gjorde sig framstående via relationer, 

tidningsartiklar, TV eller liknande publicitet. Då riktades också fokus på kända personligheter, 

men tack vare uppkomsten av sociala medier kan vem som helst rikta fokus på sin personlighet. 

Idag är vi inte lika beroende av traditionell media då det finns fler kanaler att använda, och väljer 

man att inte använda sig av dessa kanaler finns risken att man går miste om karriärmöjligheter, 

menar Harris och Rae. De påpekar också att den som har tiden att hantera sitt personliga 

varumärke över Internet kan öppna upp för nya arbetssituationer. Adolphson, som från grunden 

var killen som tyckte det var roligt att göra film, har tack vare YouTube arbetat fram en karriär 

som han kan leva på. Gruppen I Just Want To Be Cool hade troligen haft det svårt att slå igenom 
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utan denna kanal. Likaså påpekar Magnusson vikten hans blogg har haft för karriären. På samma 

sätt hade Lanneberg, Lingham och Sandins egna möjligheter att profilera sig som coacher inom 

personligt varumärkestänk minskat om inte Internet funnits. Fuimano nämner vikten av att 

utvärdera sig själv och sina önskemål och att man ska fundera över hur man vill uppfattas av 

andra. Eftersom det är många som konkurrerar om samma yrken är det betydelsefullt att kunna 

marknadsföra sig själv och sitt varumärke på rätt sätt, för att visa att du är rätt person för arbetet. 

Något som stämmer överens med Brogans teori om att man marknadsför sig själv för att sticka ut 

och bli ihågkommen. Peters teori om att det personliga varumärket fungerar som en kommersiell 

idé styrker även det påståendet.  

 

Sandin och Lanneberg menar att det är dina personliga värden som bestämmer om du får 

anställning eller inte. Att uttrycka sina personliga egenskaper framför de klassiska kriterierna 

påpekar Sandin som allt mer avgörande och genom detta dras återigen paralleller till Aakers 

Brand Personality model. Ett företag kan med hjälp av värdeord skapa associationer till 

varumärket som sedan hjälper dem bygga upp förtroende och relationer gentemot sina 

konsumenter. Det går således inte att förneka vikten av värdeord kopplade till ett varumärke, 

såväl ett företagslett som ett personligt. Det mest lämpade att anamma för personligt 

varumärkesbyggande utifrån modellen är dimensionen av uppriktighet; begreppet trovärdighet 

nämns återkommande som en framgångsfaktor för att utveckla sitt personliga varumärke. Sandin 

menar att en falsk fasad lätt kan ramla samman och att uppfattas som uppriktig ger också 

associationer av att vara ärlig och rak. Att plocka ut ett eller flera värdeord till sitt personliga 

varumärke är något som Lingham också förespråkar, då värdeorden tydliggör både för en själv 

och för andra hur man vill ta sig framåt i karriären.  

 

Premissen för att bygga ett personligt varumärke tar sin utgångspunkt i en själv, och Arruda 

påpekar att en utvärdering av jaget är avgörande. Något som samtliga respondenter är eniga om. 

Frågor som “vem är jag?” och “vad vill jag?”, är nödvändiga att besvara för att kunna utveckla 

sitt personliga varumärke. När man har gjort det blir det lättare att tydliggöra vad man vill “sälja” 

för att i nästa steg utforma en strategi för hur man gör det. Slutligen är det de som vet varför de 

gör något som kommer lyckas bäst med utvecklingen av sitt varumärke. När vi vet varför vi gör 

något och är tydliga med vad vi vill ger det bäst effekt enligt samtliga. Något som undersöks är 



 

45  

de strategier som existerar för personligt varumärkesbyggande, och nedan följer de fyra delarna 

som undersökningen mynnat ut i: 

 

1. Jag 

Samtliga respondenter har lyft fram trovärdighet som en avgörande faktor för att bygga ett 

framgångsrikt personligt varumärke och vikten av att vara sann mot sig själv. Utgår man från 

sina personliga intressen följer differentieringen automatiskt, för alla är vi olika. Studiens 

medverkande är själva exempel på personligheter som utgått från sina personliga intressen och 

på så sätt lyckats frambringa intresse hos andra.  

 

2.  Vad 

Det gäller att profilera sig och vara tydlig med vad man vill “sälja”. Exempelvis Adolphson i 

gruppen I Just Want To Be Cool säljer roliga sketcher, det är hans nisch, Magnusson sin 

kompetens inom mode. Om man inte är tillräckligt tydlig med vad man gör blir budskapet 

svårare att ta emot av omgivningen. Med tydliga signaler kan andra lättare känna av hur de ska 

förhålla sig till dig.  

 

3. Hur 

Man bör fundera över vilka kanaler ska man använda; YouTube, Instagram, Facebook, Linkedin, 

en blogg, eller så kallat offline networking? Att välja en miljö som harmoniserar med det 

personliga varumärket är en viktig del för att nå ut till rätt publik, och samtliga respondenter har 

påpekat att det är svårt att vara aktiv i alla medier samtidigt. Lanneberg, Lingham och Sandin är 

eniga om att man ska välja ut ett antal kanaler, med fördel de man tycker är roliga och känner sig 

bekväm med. Det är viktigt att man riktar sina strategier för att undvika spridda signaler.  

 

4. Varför 

Vad är det man vill uppnå? Vill man tjäna pengar? Nå ut med sitt budskap? Sälja sina tjänster? 

Bli känd? Detta kopplas samman till att vara sann och trogen mot sig själv. Att ha ett mål för sitt 

varumärke är viktigt. Detta mål kan vara att nå en viss position i yrkeslivet eller att bli känd, det 

spelar ingen roll, men att veta varför man gör någonting verkar vara en av nycklarna till att 

framgångsrikt bygga sitt varumärke. Det får inte vara för tydligt att det är en strategi, när något 
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är genuint och kommer från hjärtat lyser det igenom för andra.   

 

Utifrån ovanstående information presenteras här en modell för hur man bygger ett personligt 

varumärke: 

 

 
Strategier för varumärkesbyggande (Hållén & Klang, 2014). 

 

5.3.1 Personligt varumärke via sociala medier 
I likhet med Harris och Rae som nämner sociala medier som banbrytande för det personliga 

varumärket, menar Lanneberg att genomslaget för personer att bygga sitt personliga varumärke 

började i samband med födseln av sociala medier. Magnusson fyller i med att påpeka 

möjligheterna att bygga sitt personliga varumärke via sociala medier som oändliga. I sin teori 

syftar Harris och Rae till hur dagens karriärsutveckling till stor del handlar om hur man hanterar 

dagens teknik för att bygga personliga varumärken. Som Barwise och Meehan påpekar är 

relevansen att marknadsföra sig genom sociala medier högst angelägen, något som samtliga 

respondenter också är eniga om. Här är både Adolphson och Magnusson konkreta exempel som 

har lyckats bygga sig en karriär via YouTube respektive blogg. Som Schawbel menar bör varje 

individ välja ett mindre antal kanaler som känns relevanta och varnar för att gå med i för många 

sociala nätverk. I likhet med Schawbel bedömer Sandin situationen liknande och avråder från att 

delta i flera nätverk på en och samma gång. Modellen som presenteras av Harris och Rae visar 
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ett antal kanaler och tillvägagångssätt att utveckla sitt personliga varumärke på, där författarna 

nämner bloggen, LinkedIin och Twitter som de viktigaste verktygen. LinkedIn används av 

samtliga respondenter bortsett från Magnusson, som anser att kanalen används för lite i hans 

värld för att han ska orka ta tills sig den. Däremot är bloggen en av Magnussons huvudsysslor, 

och Dagliden nämner också bloggen som den kanal hon tror kommer leva kvar längst ur ett 

framtidsperspektiv. Att respondenterna använder sig av olika kanaler stärker Lannebergs 

påstående om att det är viktigare att fokusera på de kanaler som känns givande och rätt för sitt 

varumärke.  

 

En svaghet med Harris och Raes modell är att den inte tar upp mobilapplikationen Instagram, 

som snabbt har blivit en ny kanal för spridningen av personliga varumärken. Adolphson och 

Magnusson, som båda är flitiga Instagram-användare delger att de gör aktiva val med vad de 

väljer att publicera på sina konton. De väljer båda att inte lägga upp olämpliga bilder, eller bilder 

som kan ge negativ effekt. Som Lanneberg menar är det viktigt att förstå sin målgrupp, och 

Adolphson delger att han har en yngre publik vilket gör att han inte lägger ut olämpliga bilder i 

sitt flöde, Magnusson resonerar liknande då hans chefer följer honom på Instagram. Att bilder 

säger mer än tusen ord kan således vara bra att ha i åtanke i utvecklingen av det personliga 

varumärket.  

 

Sandin påpekar att vi kan söka jobb på ett annat sätt när vi vågar vara personliga. Om man 

saknar en utbildning kan man trots detta publicera information om man tänker på sig själv som 

en professionell person med erfarenhet och intressen. Idag delar individer med sig av mer och 

kan på nätverkskanaler som just LinkedIn visa på vilka relationer man har och således generera 

ett ökat intresse hos andra. Google är enligt Arruda anledningen till att varje person måste 

hantera sitt personliga varumärke på Internet och Lingham beskriver även att första intrycket ofta 

sker där. Detta innebär en minskad möjlighet att själv kontrollera och påverka den bild som 

andra får av dig, det går inte heller att forma sitt buskap beroende på vem man kommunicerar 

med utan det kommuniceras lika till alla. Labrecque beskriver därför att alla individer har 

uppgiften att själv vara sin egen marknadsförare. 
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6.4 Egna reflektioner 
Studien har visat på många fördelar med ett personligt varumärke men vi vill i denna del 

diskutera eventuella nackdelar som uppstår om det inte vårdas. Till en början var studien ämnad 

att även belysa nackdelar med det personliga varumärket men då ingen av informanterna kunde 

delge några negativa sidor av fenomenet valdes det bort från studiens syfte.  

 

I analysen presenterades samarbeten mellan företag och privatpersoner som ytterst vanligt i 

dagens samhälle. Fördelen är att de drar nytta av varandra men vi påstår att samarbetet samtidigt 

står inför en risk då de kan påverka varandra negativt om någon av dem får omvänd, det vill säga 

negativ uppmärksamhet. För att stödja detta väljer vi att lyfta fram skandalen kring Tiger Woods. 

I november 2009 avslöjades det att han haft flera kärleksrelationer med andra kvinnor än hans 

fru vilket gav ett kraftigt eko i alla medier, vilket också resulterade i att Woods varumärke föll i 

värde. Idrottens Affärer beskriver att forskaren Victor Strange och hans kollegor synade nio 

sponsorer till Woods och kom fram till att dessa förlorat 12 miljarder dollar i sitt aktievärde och 

enligt forskarna kunde detta inte förklaras av normala variationer i aktiekursen. Flera av hans 

tidigare sponsorer sa också upp kontrakten med honom eftersom de inte ville att folk skulle 

koppla samma associationer till deras företag som de gjorde till Woods.82 Detta visar att det rör 

sig om stora summor pengar när det gäller ett personligt varumärke på högsta nivå, som en 

världskändis är. Riktigt samma effekt kanske inte ett “mindre” personligt varumärke har, men 

det gäller trots det att fundera kring sina handlingar. Att det man gör och säger går hand i hand är 

något som uppsatsen visat vara av största vikt.  

 

Innan vi satte oss in i ämnet var vår bild av det personliga varumärket kopplat till ytlighet och 

föreställningen var att det enbart handlar om att synas. Efter givande samtal med informanterna 

som aktivt jobbar med sina personliga varumärken har vår bild blivit nyanserad. Det finns mer 

att få ut av ett personligt varumärke än synlighet, vilket också tyder på problematiken kring 

definitionen av “personligt varumärke”. När vi pratat med människor i vår omgivning förstår vi 

att många har en bild av att det personliga varumärket är exkluderat kändisar eller politiker, när 

fenomenet i själva verket är ämnat för varje individ. Det hänger samman med vår samtid, kanske 

främst då yrkesstrukturen har förändrats så pass mycket. Idag är entreprenörer och frilansare allt 

                                                
82 Idrottensaffarer.com, 2014-05-19. 
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vanligare samt att företag väljer att lyfta fram personligheter på ett annat sätt än tidigare. Ett 

exempel på detta är Systembolaget, som väljer att lyfta fram sin personal i kommande kampanj, 

och detta visar i våra ögon hur viktigt det är med personlighet.  

 

Vi väljer också att göra en liten reflektion över uppsatsens intervjupersoner. Tre av de 

intervjuade arbetar som coacher, föreläsare och författare inom det personliga varumärket, vilket 

naturligtvis bidrar till att de ställer sig positiva till fenomenet. Adolphson, Dagliden och 

Magnusson talar mer utifrån egna erfarenheter vilket genererar en tydligare bild av hur det går 

till i praktiken att bygga sitt personliga varumärke. Att vi har fått ta del av olika sidor upplever vi 

som positivt och något vi hävdar har stärkt studien. 
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6. Slutsats 
I denna del presenteras slutsatserna kring studiens resultat samt kritik mot egna studien. Kapitlet 

avslutas med förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Slutsats 
Denna studie har behandlat det personliga varumärket, ett högst aktuellt fenomen som har blivit 

ett allt viktigare instrument för att särskilja sig från andra människor i en konkurrensutsatt 

marknad. Det som granskats i studien är vad ett personligt varumärke innebär, fördelarna med att 

aktivt arbeta och utveckla sitt personliga varumärke, samt vilka strategier som kan tillämpas till 

detta.  

 

Historiskt sett har det inte varit lika lätt att nå ut med sitt personliga budskap som det är idag. 

Den äldre generationen växte upp med några få TV- och radiokanaler, och det var få förunnat att 

få vara med på den arenan. Idag finns det mycket större möjligheter för allmänheten att nå ut till 

fler människor. Då det är lättare att kommunicera med omvärlden är det också fler som agerar på 

de nya medieformaten. Detta innebär att det blir viktigt att få folk att lägga märke till just det du 

gör, då kommer det personliga varumärket vara till hjälp. Alla behöver inte tänka på sitt 

personliga varumärke för det, men för de personer som vill bli mer professionella och nå ut till 

fler i sin omgivning, ser vi det som en tillgång.  

 

Det nämns att kompetens och utbildning blir mer generell, och att det nu krävs något extra för att 

få ett eftertraktat yrke. Detta tomrum fyller det personliga varumärket, där andra värderingar, 

subjektiva bedömningar samt hur du är som person spelar roll. Att aktivt jobba med sitt 

varumärke kan ge dig en konkurrensfördel gentemot andra arbetssökande. Fenomenet är typiskt 

för den tid vi lever i och enligt uppsatsens resultat kommer det bli allt viktigare även i framtiden.  

 

Något av det viktigaste kring det personliga varumärket är värdeorden trovärdighet och 

genuinitet. Utan dessa går det inte att bygga något långvarigt. Det anses även vara en fördel att 

konkret formulera vad man vill kommunicera, hur man ska göra det och varför. Detta 

återkopplas ständigt till ens privata värderingar. Samtidigt krävs en avgränsning till vilka sociala 

medier man ska agerar på, samt en reflektion kring hur meddelandet skall nå till den valda 
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målgruppen med önskvärd effekt. 

 

6.2 Kritik mot egna studien 
Undersökningen har strävat efter att skapa en förståelse för det personliga varumärket, hur det 

kan användas samt hur teorier kring ämnet omsätts i praktiken. Även om respondenterna är 

kunniga och väldigt insatta i studiens ämne så är urvalet alltför begränsat för att dra generella 

slutsatser. Utifrån studien går det ej att generalisera kring ämnet i stort, då urvalet till studien inte 

är tillräckligt omfattande. I och med att marknadsföring är ett tvärdisciplinärt forskningsområde 

blir det således också ett brett ämne, i synnerhet när det kommer till ett personligt varumärke 

som rör individer. Till skillnad från ett varumärke besitter individer också känslor. Att ha ett 

klarare forskningsproblem skulle eventuellt ha kunnat bidra med en klarare riktning för studien, 

för att undvika att studiens breda inriktning. Att rikta in sig på ett mer konkret problem hade 

kunnat hjälpa studien att avgränsa sig.  

 

6.3 Förslag på vidare forskning 
Något som inte avsågs mäta men som under resans gång väckte ett intresse var huruvida företag 

kan dra nytta av personliga varumärken, både internt och externt. Detta är något som framtida 

forskare skulle kunna undersöka, något som eventuellt kommer bli allt vanligare, då individers 

trovärdighet i vissa fall kan vara avsevärt högre än ett företags trovärdighet. Att forska på hur 

företag drar nytta av enskilda individers trovärdighet vore en mycket intressant studie att ta del 

av.  

 

Ett annat förslag på vidare forskning vore att undersöka djupare kring de negativa aspektera av 

det personliga varumärket, något denna studie inte lägger fokus på. Att reda ut mer kring 

eventuella nackdelar kring ämnet skulle bidra till forskningsområdet mycket, då det mesta av 

forskningen är positivt inställd. 

 

Det skulle även vara intressant att göra en fallstudie på ett företag, där de jobbar mycket med just 

personliga varumärken, exempelvis en bloggportal, för att jämföra vad stora bloggare använder 

för strategier, samt deras tankar kring fenomenet. 
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