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Abstract 
Personal branding has become an increasingly common phenomenon and expression. 
There has not been much research done on the subject due to the relatively recent 
establishment of the concept. The scientific studies that are available have focused on the 
origin and the development from the entertainment industry to becoming an issue for the 
average citizen. The definition of the phenomenon personal branding used in this essay is 
described well by Hines (2004), in the following quotation. 

”Let’s think of branding more in line with bringing forth self-knowledge and self-
expression than the creation of a cultivated or false self. It’s not about selling “new 
and improved” futures tools. Rather, it’s about discovering the inner and authentic 
you and proclaiming it to your clients”. 
 

Hines, A. (2004). The personal brand in futures. Volume 6, s.60. 

Little to almost no research had been conducted on the subject regarding an established 
personal brand, which we identified being a problem. The purpose of this essay is to 
explore the phenomenon of personal branding by highlighting the dimensions 
entertaining and further development of personal brands. We will explore the two 
dimensions by two different perspectives, individuals that have a personal brand and PR 
agencies that work with personal branding. Our aim is to illustrate how they work to 
construct, but mainly maintaining and further developing their own and clients' personal 
brands. The methodology used for this essay is qualitative semi-structured interviews, 
four interviews with individuals from the perspective of personal brands and three 
interviews with individuals from the perspective of PR agencies. The empirical material 
presented is divided along the two perspectives and the three dimensions of constructing, 
maintaining and further developing. Empirical data is then analysed on the basis of the 
theoretical studies that form the foundation for the theoretical framework and the major 
factors and conclusions are presented finally. The result of this study shows new factors 
in all three dimensions, but they mainly concern the dimensions entertaining and further 
development. We can also see that some factors are consistent with previouse scientific 
studies within the theoretical framework. 

 
Keywords: personal branding, strategies, construct, entertaining, further development. 



 

II 

Sammanfattning 
Personal branding har blivit ett allt vanligare fenomen och uttryck. Det sägs ha sitt 
ursprung i uppfattningen att alla innehar förmågan att bli sitt eget varumärke. Eftersom 
fenomenet är relativt nytt så finns det dock inte mycket forskning kring ämnet. De studier 
som finns fokuserar på ämnets uppkomst samt spridning från nöjesbranschen till idag, då 
det kommit att bli relevant för gemene man. Den definition av personal branding som 
uppsatsen använder följer i nedanstående citat. 

”Let’s think of branding more in line with bringing forth self-knowledge and self-
expression than the creation of a cultivated or false self. It’s not about selling “new 
and improved” futures tools. Rather, it’s about discovering the inner and authentic 
you and proclaiming it to your clients”. 
 

Hines, A. (2004). The personal brand in futures. Volume 6, s.60. 
 
Problemet vi fann var att lite till nästan ingen forskning rör vid ämnet när det personliga 
varumärket är etablerat, helt enkelt hur individen underhåller och utvecklar det för 
fortsatt framgång. Syftet med denna uppsats är därför att utforska fenomenet personal 
branding genom att belysa dimensionerna underhållande och vidareutveckling av 
personliga varumärken. Vi vill utforska de två dimensionerna genom två olika perspektiv, 
individer med uppmärksammade personliga varumärken samt PR-byråer som arbetar 
med personal branding. Vi vill belysa hur de arbetar för att bygga upp men främst 
underhålla och vidareutveckla sina egna och klienters personliga varumärken. 

Uppsatsens metodval är kvalitativa semistrukturerade intervjuer, fyra intervjuer med 
individer från perspektivet personligt varumärke samt tre intervjuer med individer från 
perspektivet PR-byråer. Det empiriska materialet presenteras uppdelat utefter de två 
perspektiven samt de tre dimensionerna uppbyggande, underhållande och 
vidareutvecklande.  Empirin har därefter analyserats med utgångspunkt ur de teoretiska 
studier som ligger till grund för uppsatsens teoretiska referensram och slutsatsen av det 
presenteras avslutningsvis. Resultatet av denna studie har lett fram till nya väsentliga 
faktorer i alla tre dimensioner. Det går även att se att vissa delar av resultatet också 
överensstämmer med tidigare forskning inom den teoretiska referensramen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: personligt varumärke, personal branding, strategier, uppbyggande, 
underhållande, vidareutvecklande.  
 



 

 

Förord 
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och intressant ämnet personal branding verkligen är.  
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1 Inledning 
 
Ett gemensamt intresse för oss inom projektgruppen är varumärkesbyggande och de 
strategier som finns för att rikta varumärket så det når sin målgrupp. Vi insåg också att vi 
delar ett intresse för sociala medier, upplevelsebaserad marknadsföring, och dagens 
bloggosfär. Fokus riktades då istället mot personal branding och vilka faktorer som är 
väsentliga för att underhålla och vidareutveckla det personliga varumärket. Vi ville forska 
kring hur du sticker ut från mängden inom sociala medier, hur du agerar för att behålla 
din position och hur du når ut med ditt budskap. Därmed kom vi fram till att personal 
branding är den gemensamma nämnaren för våra intressen och enligt oss högst aktuellt i 
relation till dagens mediesamhälle och dess snabba utveckling. Eftersom vi har en 
högskoleexamen inom Event Management förstår vi också värdet av att kunna skapa en 
upplevelse kring ett varumärke och genererar betydelsefull kunskap och gör det till ett 
självklart val hos dess målgrupp. Vi hoppas valet av fenomenet personal branding 
resulterar i en uppsats som tillför nya tankar till både forskning inom marknadsföring och 
läsare. 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Fenomenet och ämnet personal branding sägs ha uppfunnits av Tom Peters, som år 1997 
i en artikel myntade konceptet Jag AB, där varje individ anses vara VD och 
marknadsförare över det egna Jag AB (Shepherd, 2005). Personal branding var en gång 
presenterat, enligt Rein et al. (2006), som en taktik endast för celebriteter, framgångsrika 
affärsmän eller politiker men dagens online-verktyg har dock tillåtit personal branding att 
bli ett viktigt marknadsföringsverktyg inte enbart för framgångsrika individer utan även 
för gemene man i dennes vardag. Personal branding innebär enligt Labrecque, Markos 
och Milne (2010) att alla innehar förmågan att bli sina egna varumärken och det är 
individens huvudsakliga uppgift att vara sin egna marknadsförare. De utvecklar 
ytterligare aspekter av personal branding och härstammar dess ursprung till personlig 
försäljning och påpekar att det oftast är en viss typ av personligheter som leder till 
försäljningsframgångar. I dagens Internetbaserade samhälle består en stor del av 
personliga varumärkesstrategier av att ta fram och underhålla personliga varumärken via 
sociala medier. Stor vikt läggs vid att ha personliga profiler på olika forum, webbsidor, 
bloggar, Twitter samt använda sig av sökoptimeringsverktyg för att målgruppen eller 
marknaden lättare ska finna dig och ditt budskap (Capel, 2011). 
 
Utöver personlig försäljning kopplas personal branding även till product branding, där 
likheterna kännetecknas av att först definierar en produktidentitet i form av en produkts 
styrkor och kvaliteter och sedan aktivt kommunicerar ut den till marknaden genom 
varumärkespositionering (Labrecque, Markos & Milne, 2010). Personliga 
varumärkesstrategier är, enligt oss, ett enklare och mer spännande sätt att konkretisera de 
genuina egenskaper personen innehar, definiera mål och berätta mer om en själv för 
potentiella arbetsgivare eller en bestämd målgrupp. Det är en väg av många att gå, för att 
synas i bruset och generera uppmärksamhet men det som intresserade oss med fenomenet 
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var att strategierna är inte så förutbestämda som varumärkesstrategier. Det finns ett flertal 
faktorer som är avgörande för att få ett personligt varumärke att bli etablerat och stanna 
kvar på marknaden. Utmaningen inom ett nyare fenomen som personal branding tror vi 
bland annat ligger i att ta reda på om faktorerna är ett komplement till redan existerande 
forskning inom varumärkesbyggande eller om de är högst individuella. 

1.2 Problemdiskussion 
 
Personal branding är ett komplext ämne med olikartade definitioner inom forskningen. Vi 
har för avsikt att i denna uppsats först belysa vikten av att bygga upp ett personligt 
varumärke. Vi är medvetna om att denna aspekt av personal branding inte är en ny vinkel 
av fenomenet, utan har belysts i media och forskning tidigare. Enligt vår definition av 
personal branding så krävs vinkeln uppbyggande av ett personligt varumärke att belysas 
först för att få en naturlig övergång till hur det uppbyggda varumärket underhålls och 
vidareutvecklas. Vi vill inte upprepa hjulet angående hur ett personligt varumärke byggs, 
men inkluderar den vinkeln i uppsatsen eftersom vi anser att det är ur kunskapen kring 
uppbyggandet som förståelse för faktorerna underhållande och vidareutvecklande av det 
personliga varumärket kommer. Avsikten med uppsatsen är därför inte att återuppfinna 
hjulet utan snarare fokusera på dimensionerna underhållande och vidareutvecklande av 
personliga varumärken. Vår definition av personal branding, vad det bottnar i och har sin 
trovärdighet, överensstämmer väl med nedanstående citat: 

 
”Let’s think of branding more in line with bringing forth self-knowledge and 
self-expression than the creation of a cultivated or false self. It’s not about 
selling “new and improved” futures tools. Rather, it’s about discovering the 
inner and authentic you and proclaiming it to your clients”. 

 
Hines, A. (2004). The personal brand in futures. v 6, ss.60. 

 
Detta är som nämndes ovan vår tro på vad personal branding är och det är den 
uppfattning som kommer representera fenomenet personal branding i uppsatsen, såvida 
inget annat nämns. 
 

1.2.1 Identifierat behov  
 
Bland de vetenskapliga artiklar som existerar inom fenomenet personal branding 
presenteras främst definitioner av begreppet personligt varumärke och strategier 
angående hur ett skapas från grunden. Författarna Lair, Sullivan och Cheney (2005) 
presenterar definitionen av personal branding som en logisk utveckling av den mer 
traditionella typen av varumärkesstrategier. Utvecklingen har gått från strategier riktade 
mot konsumentmarknaden till att handla om strategier rörande en person och dess karriär. 
Genom att personal branding har kommit att handla om gemene man och hur den 
enskilde individen ska agera för att lyckas bättre med sina målsättningar så finns det ett 
flertal redskap tillgängliga för hur ett personligt varumärke ska byggas. Van Luik och 
Gussarsson (2012) menar att personal branding handlar om att visa de genuina sidor, 
kvaliteter och kompetenser individen innehar. Lyckas det sammanfattas i en strategi med 
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målsättning att nå ut till en målgrupp, så uppstår en inriktning på varumärket för att skapa 
nya möjligheter och kontakter. Författarna fortsätter och förklarar att ett varumärke är det 
rykte som omger ett företag, vilket också gäller inom personal branding.  
 
Brister inom ämnet och frågor som ännu inte besvarats tycker vi dock finns. Den 
forskning vi har tagit del av hanterar ämnet personligt varumärke på en grundläggande 
nivå där artiklarna främst syftar till att definiera vad som menas med fenomenet, vilket vi 
tror beror på att det är ett relativt nytt och outforskat begrepp. Utöver det, så utvecklar 
flertalet forskare teorier angående hur gemene man skapar ett eget personligt varumärke 
och vad det finns att ”vinna” på att ha ett genomarbetat personligt varumärke. Vi finner 
detta perspektiv av ämnet högst intressant men upplevde ett behov av att styra fokus mot 
hur det framtagna personliga varumärket underhålls och vidareutvecklas, för att uppnå en 
större genomslagskraft och högre relevans med uppsatsen. Vi anser att det finns en 
svårighet i att endast fokusera på dimensionen uppbyggande av personliga varumärken 
och tycker att det snarare finns tre aspekter som är av relevans i dagens samhälle, när 
fenomenet fått större bredd och är attraktivt för såväl branschfolk som gemene man. De 
tre aspekterna ser vi är uppbyggande, underhållande och vidareutvecklande av personliga 
varumärken. Problemet vi ser med att endast fokusera på dimensionen uppbyggande är 
att kunskapen som behövs efter arbetet med uppbyggande-fasen, för att förstå hur all 
uppmärksamhet ska hanteras och vilken riktning varumärket ska ta för att bli etablerat 
långsiktigt, går förlorad. 
 

1.2.2 Tre dimensioner av personal branding 
 
Vi hade flera olika funderingar kring varför fokus koncentrerats till ett perspektiv inom 
ämnet i forskningen, eventuellt kan det vara så att perspektiven endast förklaras utifrån 
människan och i synnerhet offentliga personer. Svaren kan då upplevas vinklade och 
framställda till den individens fördel vilket i sin tur påverkar trovärdigheten för den 
framtagna empirin. För att få en klar och sann bild av ett personligt varumärke bör 
individens reaktion vid en kris-situation studeras, beskriver Bence (2009). Hon förklarar 
att nyckeln till att bemästra det personliga varumärket är att vara konsekvent över en lång 
tidsperiod. Hon nämner även att du inte alltid kan kontrollera vad som händer med ditt 
personliga varumärke, men du kan kontrollera din reaktion och det är vad som bygger ett 
starkt varumärke Det kan tänkas vara här många forskare ser en risk, att förlita sin 
forskning på dimensioner som underhållande och vidareutvecklande av ett personligt 
varumärke, eftersom svaren inom dessa dimensioner bottnar i en individs beteende vilket 
i sin tur gör de mindre kontrollerbara. Bence (2009) understryker att personliga 
varumärken har som företags varumärken makten att påverka sin målgrupp, därmed kan 
målgruppens uppfattning av det personliga varumärket vara avgörande för varumärkets 
kortsiktiga eller långsiktiga framgång. Vi anser därmed inte att det är möjligt att bortse 
från den mänskliga faktorn samt att uppfattningen av forskningen snabbt kan förändras 
när tyngdpunkten ligger i fenomen som är beroende av individen och allmänhetens 
uppfattning av den individen. Respondentens personliga varumärke behöver behållas 
intakt för att forskningen ska få trovärdighet och det är en parameter som är svår att 
fastställa. Därmed ser vi att det finns en identifierad lucka inom forskningen som innebär 
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ett risktagande men som kan generera empiri som är väsentlig och saknas i dagsläget. 
Anledningen till det tror vi överensstämmer med vad Bence (2009) beskriver, 
varumärken är otroligt kraftfulla och människor kan vara lojala mot dem i en livstid. Det 
förtroendet gäller likväl för personliga varumärken, så vikten ligger därför vid att det 
skapade personliga varumärket grundas på en genuin bas och är det individen haft för 
avsikt att skapa. Vi ser att dagens uppmärksammade personliga varumärken, speciellt 
inom bloggvärlden och sociala medier, redan har byggt förtroendeingivande band med 
sina målgrupper som i sin tur genererar uppmärksamhet till fenomenet personal branding 
ytterligare. De som är verksamma i ovan nämnda branscher har skapat större delen av 
sina karriärer genom att bygga ett personligt varumärke och därför har deras åsikter 
angående våra två identifierade dimensioner betydelse och trovärdighet. Det finns enligt 
oss ett intresse för empirin som skulle framkomma både för de personliga varumärkenas 
målgrupper samt de som vill veta mer om ämnet personal branding. 
 
Vi ser i forskningen vi tagit del av att det inte existerar kritik gentemot de två 
dimensionerna underhållande och vidareutvecklande som denna uppsats fokuserar på. 
Därmed tolkar vi det som att de risker som nämns ovan existerar, men att de alltid är en 
faktor när det handlar om ett nyare fenomen och där stor tyngdpunkt läggs vid den 
mänskliga faktorn för att generera empiri. Vi ser dock att utökning av forskningen inom 
personal branding och dess olika dimensioner är av stor betydelse, speciellt eftersom 
samhället har en snabb utveckling där fokus ofta är på individnivå och vad individen kan 
tillföra. Genom att belysa och forska kring de två identifierade luckorna, underhållande 
och vidareutveckling, hoppas vi generera kunskap och redskap för att inte enbart bygga 
personliga varumärken, men även etablera dem på ett långsiktigt och framgångsrikt sätt. 

1.3 Forskningsfråga 
 
Frågeställning: Vilka faktorer är väsentliga vid underhållande och vidareutvecklande av 
personliga varumärken? 

1.4  Syfte 
 
Genom att främst belysa de två dimensionerna underhållande och vidareutvecklande 
syftar uppsatsen till att utforska fenomenet personal branding. För att förstå fenomenet 
som sådant kommer vi dock även att beröra och åskådliggöra dimensionen uppbyggande. 
Vår strävan är att kartlägga hur aktuella uppmärksammade personliga varumärken PR-
byråer arbetar för att bygga upp, men framförallt underhåller och vidareutvecklar sina 
egna och klienters personliga varumärken. Detta för att kunna identifiera eventuella 
strategier, likheter eller olikheter dem emellan. 

1.5 Avgränsningar 
 
En stor del av forskningen inom personal branding bygger på synen att ämnet är 
tillämpbart för alla människor och inte endast offentliga individer som celebriteter, 
politiker och affärsmän. Enligt Shepherd (2005) innehar alla ett personligt varumärke och 
har därmed ansvaret över det egna Jag AB. Shepherd resonemang innebär att en studie 
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inom ämnet personal branding och den empiri som uppkommer är tillämpbar för alla 
människor och skulle därmed kunnat vara ett potentiellt syfte för denna studie. 
Inriktningen för den här uppsatsen och studien inriktar sig, i motsats mot större delen av 
forskningen, på individer som innehar ett etablerat personligt varumärke eller individer 
som arbetar med det professionellt.  

2 Metod 
 
Med utgångspunkt ur uppsatsens syfte och forskningsfråga har vi beslutat oss för att 
tillämpa en kvalitativ undersökningsmetod. Vilket innebar utförandet av sju djupgående 
intervjuer med en semistrukturerad intervjuform. Nedan kommer vi att beskriva och 
redogöra för hur vi gått tillväga. 

2.1 Informationsmetod  
 

I uppsatsen används, som ovan nämnt, den kvalitativa undersökningsmetoden djupgående 
intervjuer vilket medförde att den empirin som samlas in blir av primär karaktär. Sju 
stycken personliga intervjuer utfördes, där en intervjuguide användes som stöd men 
tillåtits att avvika ifrån den då andra intressanta ämnen kommit upp eller då respondenten 
tagit upp andra värdefulla aspekter. En intervjuguide, som har arbetats fram specifikt för 
denna uppsats, tar upp de teman och frågor som ska beröras under intervjun och ligger 
som stöd vid intervjutillfället under genomförandet, beskriver Bryman och Bell (2011). 
Avsikten med insamlingsmetoden är att skapa ett samtal med respondenten där denne 
resonerar kring ämnet personal branding och hur de arbetar med att underhålla och 
utveckla sitt eller kunders personliga varumärken. Denna intervjumetod eftersträvar att få 
svar på frågorna som ställs utan att leda in eller påverka respondentens utsagor i stor 
utsträckning. Ett viktigt skäl i valet av metod är att föra levande samtal med 
respondenten. Ett standardiserat sätt att undersöka personligt varumärke, genom till 
exempel ett frågeformulär som kryssas i är inte målet. Tanken är att respondenten skall 
fundera och resonera kring ämnet och de frågor som kommer upp längst vägen. 

2.2 Ansats 
 

Genom studiens forskningsfråga, syfte men också indirekt de metodval som görs framgår 
det vilken ansats som bör tillämpas. Ansatsen väljs således inte utan det är i huvudsak 
problemet som styr vilken ansats som är mest passande (Christensen et al, 2010). Därmed 
blev en fallstudieansats utfallet, då den syftar till att på en djupare nivå få förståelse för 
om det finns strategier eller andra väsentliga faktorer inom fenomenet personal branding, 
med belysning på de två dimensionerna underhållande och vidareutvecklande. Målet är 
att finna en beskrivande lösning på forskningsfrågan och inte att mäta den, därav blev det 
oundvikligen en fallstudieansats. 

2.3 Urval 
 

För att finna ett svar på forskningsfrågan och uppnå djupare förståelse av dimensionerna 
underhållande och vidareutveckling angreps problemet från två olika håll. Ämnet 
personal branding är i dagsläget högst aktuellt tack vare att flertalet profiler har lyckats 
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skapa sig framgång inom en rad olika branscher, med hjälp av sitt personliga varumärke, 
till exempel inom mediebranschen. Vi ville ta reda på hur existerande personliga 
varumärken arbetat med sitt varumärke för fortsatt framgång och hur PR-byråer dagligen 
arbetar med sina kunders personliga varumärken och därmed bestämde vi oss för dessa 
två respondentgrupperna till studien. Vidare kommer vi beskriva urvalsprocessen 
närmare. 
 
Urvalet vi har tillämpat i studien är ett strategiskt icke-sannolikhetsurval. Vilket innebär 
att det är ett strategiskt urval där vi har valt de respondenter vi anser mest lämpade att 
kunna tillföra rätt empiri till studien samt det valda syftet. I motsats till om vi hade valt 
ett sannolikhetsurval där samtliga deltagare väljs slumpmässigt och har lika stor chans att 
delta i undersökningen. Studiens urval har varit relativt litet men rimligt med tanke på 
vad som är realistiskt att uppnå under studiens planerade tid. Ett urval på fem till sju 
intervjuer med en så jämn fördelning som möjligt mellan välkända profiler inom personal 
branding och PR-byråer gjordes ursprungligen. 
 
Det var av stor vikt att identifiera vad vi ansåg att ett uppmärksammat personligt 
varumärke stod för i denna studie och klargöra det tidigt i uppsatsen. Ett personligt 
varumärke för oss och denna studie är individer som skapat ett personligt varumärke utan 
en tydlig spetskompetens, och inte individer som blir ett personligt varumärke som en 
konsekvens av en medfödd talang inom sport eller musik och därmed inte arbetat aktivt 
för att skapa sig ett personligt varumärke, utan istället enbart fokuserat på sin talang. För 
att få en bättre förståelse hur vi resonerat kring detta kan vi visa det genom ett exempel: 
Måns Zelmerlöw och Isabella ”Blondinbella” Löwengrip. Måns Zelmerlöw är sångare 
och har genom sina musikaliska talanger medverkat i Idol Sverige, Melodifestivalen, ett 
flertal musikaler och nu senast som programledare för Allsång på Skansen för Sveriges 
Television. Isabella ”Blondinbella” Löwengrip startade sin blogg som tonåring och driver 
nu ett antal bolag samt titulerar sig entreprenör, affärskvinna och föreläsare bland annat. 
Trots att båda dessa individers yrkesliv är dynamiskt och föränderligt med många olika 
projekt så anser vi att det finns en väsentlig skillnad. Isabella ”Blondinbella” Löwengrip" 
har skapat sitt personliga varumärke och med hjälp av det lyckats nå affärsmässig 
framgång medan Måns Zelmerlöw har en medfödda musikaliska talang där det personliga 
varumärket snarare blivit en konsekvens av hans musikaliska talang och framgång.  

 
Det fanns ytterligare en faktor vid urvalet och den är gemensam för båda 
urvalsgrupperna, nämligen den geografiska avgränsningen. De som arbetar med personal 
branding på olika sätt, både PR-byråer och individer med ett personligt varumärke, är till 
största delen koncentrerade till storstadsregionerna. Därmed skedde en naturlig 
avgränsning och urval koncentrerat till Sveriges tre storstadsregioner: Stockholm, 
Göteborg och Malmö. I kapitlet Studiens genomförande beskriver vi mer utförligt hur vi 
gick tillväga för att identifiera vilka som var lämpliga att kontakta och se om intresse 
fanns för att delta i vår studie. Kontakten skedde då utifrån de kriterier vi redovisade för 
ovan. Genom sättet att välja ut vilka individer och PR-byråer vi skulle kontakta kunde vi i 
ett tidigt stadium se att urval till dessa tre städer var oundvikligt. 
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2.4 Studiens genomförande 
 
Som nämndes i inledningen så föll valet på en kvalitativ studie med semistrukturerade 
intervjuer. I samråd med vår handledare och med hänsyn till den korta uppsatstiden som 
vi hade för vår studie bestämde vi oss för att genomföra sju semistrukturerade intervjuer. 
Enligt vår bedömning räckte antalet intervjuer för att generera tillräcklig empiri för att 
uppnå validitet.   

2.4.1 Identifiera och kontakta respondenter 
 
Arenan där vi beslutade oss för att leta efter dessa personliga varumärken var den svenska 
mediabranschen. Vi började med ett brett perspektiv och upprättade en lista över 
intressanta individer vi ansåg uppfylla kravet som beskrivits ovan, att det personliga 
varumärket var självständigt och oberoende av en spetskompetens för sin framgång. 
Listan delades upp i personliga varumärken inom olika branscher och segment som 
entreprenörskap, idrott, hälsa, coaching, TV-branschen, mode, livsstil och mat. En lista 
för PR-byråer som hade en inriktning på personal branding gjordes också, men i mindre 
skala. Detta eftersom ett urval som uppfyllde våra kriterier på byråer som var verksamma 
och kunniga inom personal branding var inte lätt att identifiera och tämligen begränsat till 
sin storlek. För oss var det viktigast att identifiera lämpliga PR-byråer med inriktning på 
personal branding eller att det var en del av deras arbetsprocesser. Vi ville utesluta de 
byråer som troligen saknade kunskapen för att kunna svara på frågor angående studiens 
syfte eftersom de inte arbetade med ämnet tillräckligt djupgående eller inte alls. Den 
främsta svårigheten här låg i att byråerna var relativt reserverade med den information 
som presenterades på deras webbhemsidor angående deras profiler och arbetssätt. Efter 
mycket resonerande och sökande på Internet för lämpliga respondenter inom bägge 
segmenten hade vi slutligen två listor med cirka ett trettiotal personliga varumärken och 
ett tiotal PR-byråer. 

 
Kontakten med de preliminärt utvalda respondenterna inleddes sedan via mail och denna 
kontakt skedde vid två tillfällen. Vi det första tillfället skickade vi ett mail där vi 
presenterade oss själva, berättade vad vi studerade och vad vårt syfte med denna studie 
var. Vi förklarade också varför vi kontaktat dem utifrån vår identifiering av vad 
personliga varumärken och PR-byråernas arbete med personliga varumärken innebar för 
studien och därefter kort praktiskt information om tid, plats för intervjun, ingen möjlighet 
för oss att ge ekonomisk ersättning och att intervjun skulle röstinspelas. Den respons vi 
fick, var både positiv och negativ, men först och främst var det uteblivna svar och vi 
tvingades därför att fylla på bägge listorna och kontakta nya respondenter, samt påminna 
de som ännu inte svarat. Listorna kompletterades med olikt antal; personliga varumärken 
med cirka ett tjugotal potentiella respondenter till och PR-byråer med cirka ett tiotal till. 
Vi bestämde en vecka efter att första mailet skickats att vidarebefordra det ursprungliga 
mailet tillsammans med ett nytt kortare påminnelsemail för att se om ett intresse att delta 
i studien verkligen fanns hos de vi valt ut från första början. De respondenter vi 
kompletterat listorna med fick det mailet som användes vid det första kontakttillfället, det 
med mer utförlig och tydlig information. Detta mail skickades ut precis innan påsk, så vi 
befarade att responsen skulle bli negativ igen på grund av de vi kontaktat pressade 
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scheman. Responsen efter andra kontakttillfället blev dock väldigt gynnsamt och vi 
bestämde samtliga intervjuer inom några dagar. Som redan beskrivits började vi med att 
söka efter respondenter inom mediabranschen men det segmentet smalnade successivt i 
och med den respons vi fick. Ett urval av bloggare och avgränsning till bloggosfären 
uppkom därmed efter responsen och att intervjuerna bestämts. Med bloggosfären menar 
vi personliga varumärken som har byggt sina varumärken genom att använda sig av en 
blogg som sitt främsta verktyg under uppbyggandet och på så vis även nått ut till sin 
målgrupp. 
 
Det slutgiltiga urvalet för perspektivet personliga varumärken blev fyra respondenter 
inom bloggosfären: Katrin Zytomierska, Hanna Persson, Michaela Forni och Sofia 
Sjöström. När det gäller PR-byråerna fick vi fem positiva svar men på grund av tidsbrist 
från vår sida samt ansträngt schema hos respondenten ställdes två av dessa fem intervjuer 
in. Det slutliga urvalet för perspektivet PR-byråer blev två respondenter i Göteborg och 
en i Malmö: Karin Larsson vid Nine Yards, Annica Ljungberg vid XLNT 
Communication samt Carl-Johan Wachtmeister vid Grayling. Respondenterna, inom 
bägge perspektiven, föll sig så lämpligt att de var verksamma inom olika områden som 
PR, TV, mode, hälsa, event, och journalistik, vilket ger studien en större bredd och fler 
synsätt kring vad personal branding innebär för dem i deras arbete och bransch. 

2.4.2 Intervjutillfället och förberedelser 
 
Platsen för intervjuerna var centrerade till Stockholm, Göteborg och Malmö eftersom att 
vårt urval var bosatta och verksamma i dessa tre städer. Vart intervjuerna skulle 
genomföras var vi flexibla med och lät respondentens bekvämlighet vara den viktigaste 
prioriteten. I största möjliga utsträckning tog intervjutillfället plats på respondentens 
arbetsplats och kontor men på grund av sjukdom, oförutsedda händelser och tidsbrist 
skedde två av de sju intervjuerna via telefon och programvaran Skype. I princip så är 
kraven för intervjuplatsen en miljö som är bekväm för alla involverade och möjliggör att 
föra samtal och spela in det utan avsevärda störningar eller uppståndelse. Christensen et 
al. (2010) beskriver att då respondenten känner sig bekväm och hemma i intervjumiljön 
förenklar det skapandet av relationen mellan respondenten och intervjuaren samt mynnar 
ut i ett mer gynnsamt samtal. Eftersom vi var flexibla med val av plats och fick anpassa 
vårt schema efter deras, speciellt när de redan hade ett pressat schema och skapade en 
lucka för intervjun så såg vi ingen nackdel med att intervjuerna genomfördes under olika 
förhållanden. Såhär i efterhand kan vi dock se att den tekniska kvalitén på 
intervjuinspelningarna över telefon och Skype inte håller samma goda kvalitet som vid de 
intervjuer som utfördes fysiskt med respondenterna. Detta medförde dock inga 
konsekvenser på intervjuns innehåll utan försämrade endast ljudkvalitén då miljöljud och 
oväsen registrerades starkare än vid de andra intervjuinspelningarna. Följderna blev att 
tiden för transkribering av intervjumaterialet blev längre för telefon- och 
Skypeintervjuerna i jämförelse med de fem andra. Utöver den faktorn kan vi inte med 
säkerhet se några avsevärda skillnader intervjuformerna emellan utan vi upplever att 
samtliga intervjuer uppnår likvärdigt innehåll, kvalitet och relevans. Intervjuerna 
genomfördes också av en slump först med de personliga varumärkena och därefter med 
PR-byråerna. Detta var inget vi förutbestämde utan endast en konsekvens av deras 
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svarsrespons till oss angående när de hade möjlighet att delta i intervjun. Vi ser dock inte 
att denna intervjuföljd haft någon påverkan på den framkomna empirin. I vår respons 
tillbaka till respondenterna meddelade vi även att intervjutillfället var beräknat att pågå i 
cirka 45-60 minuter, så de var förberedda med hur mycket tid som krävdes för 
intervjutillfället. I efterhand kan vi även se att alla intervjuer varade mellan 40-60 
minuter, vilket vi anser föll inom den tidsram vi förutsett och meddelat respondenterna 
om i förväg. 
 
Intervjuerna dokumenterades genom röstinspelningar och intervjuanteckningar. Vi ansåg 
att det räckte som dokumentation under intervjutillfället, alternativet var exempelvis att 
filma intervjuerna men det kändes inte relevant då vi inte var särskilt intresserade av 
kroppsspråk och minspel. Dessutom kan respondenten lättare känna obehag av att bli 
inspelad (Christensen et al. 2010). Eftersom vi inte såg ett behov av individernas 
kroppsspråk, ser vi såhär i efterhand heller inget problem i att två av de sju intervjuerna 
genomfördes över telefon. De mest väsentliga för oss var i detta fall respondentens 
funderingar och erfarenheter gällande forskningsfrågan och de svaren var tillräckligt 
utvecklade och användbara för studien även vid bristen på det personliga mötet. Däremot 
var vi medvetna om att det inte går att komma ifrån att den personliga relationen och 
därmed risken för bristande tillit, kan bli svårare att bygga upp så snabbt som det oftast 
krävs vid intervjutillfällen när de sker via telefon gentemot personlig kontakt. 
 
Det är dock viktigt att vara medveten om att vid varje intervjutillfälle krävs det en 
tillåtelse av respondenten för att få spela in intervjun. I vårt fall förklarade vi klart och 
tydligt redan vid första kontakten, vilket var genom mailet som presenterades ovan, att en 
röstinspelning kommer att ske under intervjun för att gardera oss för att få positiva svar 
som kunde övergå till negativa när informationen uppkom. Vi såg det som en viktig 
punkt att kommunikationen mellan oss och respondenterna gärna fick förtydligas en gång 
för mycket för att minimera risken för att intervjun skulle bli inställd på plats. Eftersom 
att vi nu redan introducerat i början av kontakten att intervjun skulle spelas in, blev 
frågan om det vid intervjun mer av ett konstaterande av vad respondenten redan var 
införstådd med. Det brukar dock generellt sett inte vara något problem med 
röstinspelning då det förklaras att det endast utförs i studiesyfte och inte missbrukas i 
andra sammanhang. Inspelningen förenklar intervjusituationen och låter intervjuaren 
helhjärtat koncentrera sig på intervjutillfället och samtalet, samt slipper oroa sig för att 
missa skriva ner väsentliga uttalanden och därmed riskera att förlora betydelsefull empiri 
(Bryman & Bell, 2011). Intervjuanteckningar fördes dock även under intervjuerna för att 
kunna fungera som ett stöd för oss efteråt om vi eventuellt observerade något visuellt som 
inte tas upp av inspelningen. Intervjuanteckningar möjliggör även för intervjuaren att 
skriva ner tankar som uppstår eller när något av speciellt värde sägs (Bryman & Bell, 
2011). Efter att intervjuerna var utförda transkriberades de och det diskuterades då oss 
gruppmedlemmar emellan vilken transkriberingsmetod som skulle användas. Vi kom 
fram till att det fanns olika sätt att transkribera empirin, till exempel efter rubriker eller 
ämnen som uppkom under intervjun men bestämde oss för den vanligaste metoden, vilket 
är att transkribera hela intervjun ordagrant var den mest lämpliga för vår intervju. Risken 
för att missa något väsentligt som sades under intervjun minskar oerhört vid detta val, 
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men det viktigaste är ändå att bestämma sig för en metod och vara konsekvent genom alla 
transkriberingar. (Silverman, 2005) 

2.4.3 Intervjuguide 
 
Utifrån vårt val av metod arbetades en intervjuguide fram för att fungera som stöd vid 
intervjutillfället. När vi skulle utforma våra två intervjuguider resonerade vi på samma 
sätt kring dem båda, vi koncentrerade oss på vad vi ansåg var det viktigaste att få ut av 
intervjuerna. I vårt fall var det att få respondentens tankar kring fenomenet personal 
branding samt de två dimensionerna underhållande och vidareutvecklande av personliga 
varumärken. 
 
Vi gjorde två olika intervjuguider till de två perspektiven, individer med ett personligt 
varumärke och PR-byråer, vilka presenteras mer utförligt nedan. Intervjuguiden för de 
personliga varumärkena blev tio frågor och den för PR-byråerna blev sex frågor. Båda 
intervjuguiderna var uppbyggda efter samma struktur med en huvudfråga som följdes av 
en eller flera underfrågor. Huvudfrågan var den som vi ansåg vara mest väsentlig och 
viktigast att få svar på och underfrågorna fungerade främst som stöd för oss om det skulle 
bli så att respondenten inte förstått eller bad oss utveckla frågan. De fungerade även som 
ett hjälpmedel för oss att hålla samtalet inom ramarna för huvudfrågan som skulle 
hanteras.  

2.4.3.1 Intervjuguide - Personliga Varumärken 
 
Nedan kommer en beskrivning av varje huvudfråga inom intervjuguiden att ges. Dessa 
frågor är för perspektivet individer som innehar ett etablerat personligt varumärke. 
 

1. Hur väl insatt i ämnet personal branding är du i dagsläget? 
- Tror du att många av dagens välkända profiler som lyckats bygga ett personligt  

varumärke arbetat efter en framtagen strategi? 
- Vad tror du deras framgång bottnar i? 

 
 

Vi ville starta intervjun med en generell fråga som inte skulle vara för svår för 
respondenten att svara på. Den fungerande som en samtalsöppnare som på ett smidigt sätt 
förde över samtalet till intervjuns främsta frågeställningar. 
 

2. Hur skulle du beskriva din yrkesroll?  
- Vad är den främsta/primära förändringen över tiden? 
- Hur tror du att ditt personliga varumärke uppfattas sett ur ett yrkesperspektiv?  
- Hur vill du uppfattas? (Entreprenör, Bloggerska, Affärskvinna.) 
- Vilka är dina viktigaste kompetenser i din yrkesroll?  
- Hur framträder dessa kompetenser och marknadsför du dem medvetet? 
- Är dina mål med ett personligt varumärke yrkesrelaterade? 

 
 
 

För att få respondentens syn på sin egen yrkesroll bad vi dem beskriva den, hur de ser på 
sig själva ur ett yrkesperspektiv samt om det var så att de ansåg att de hade ett personligt 
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varumärke. Vi ville få respondentens egen syn på sin yrkesroll, dels för att få det 
beskrivet med respondentens egna ord men också för att undgå ett tolkningsfel eller 
missförstånd från vår sida. 
 
 

3. Använde du dig av någon strategi inom ämnet personal branding när 
 du skapade ditt egna personliga varumärke? Om så var fallet, vilken? 
− Hur skulle du beskriva uppbyggnaden av ditt varumärke? 
− Har du haft några mål med uppbyggandet av ditt varumärke?  
− Känner du att du uppnått dessa mål idag? 
− Hade du kunnat ana att ditt varumärke skulle bli framgångsrikt?  
− Hur medveten är du över vad du inkluderar/exkluderar kring ditt varumärke? 

 
 
Här ville vi veta hur respondenten gått tillväga för att skapa sitt personliga varumärke och 
om det fanns några medvetna strategier eller planer kring arbetet med det. Vår främsta 
tanke med fråga tre var att få insyn i hur respondenten byggt upp sitt personliga 
varumärke samt vilka tankar som fanns med i det stadiet, allt för att öka förståelsen kring 
våra två dimensioner. 
 

 
4. Hur underhåller du ditt personliga varumärke? 

- Utöver val vid samarbeten och diverse sammanhang, har du egna medvetna  
val kring hur du ska bevara ditt uppbyggda personliga varumärke? 

- Teorier säger att personliga varumärken suddas ut snabbare än företags och det 
är viktigt att alltid ge en sann bild av sig själv vid personal branding annars 
 riskerar ditt varumärke att förstöras så fort din målgrupp ser den ”riktiga”  
bilden av dig. Hur ser du kring detta?  

 
 
Vid den fjärde frågan började vi snudda vid den första av de två dimensionerna, 
underhållande. Vi ville få reda på hur respondenten arbetat aktivt med sitt varumärke och 
hur medvetet och planerat det arbetet är. 
 

5. Hur resonerar du när du väljer att delta i olika samarbeten/sammanhang? 
- Är dina val planerade, genomtänkta, strategiska eller medvetna? 
- Påverkas dina val av hur du vill att ditt personliga varumärke ska uppfattas?  
- Hur viktiga är dina val för din yrkes-framgång? 

 
 
 
Här var det viktigt att få reda på hur respondenten tänkte vid val av samarbeten och 
medverkande vid olika tillställningar eller sammanhang. Huruvida dessa val var 
medvetna, välplanerade och följde en strategi/plan eller om det var mer så att det 
handlade om vad som kändes kul eller spännande att medverka i. 
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6. Styr du varumärket fortfarande eller har din framgång gjort att varumärket  

styr dig?  
− Hur viktigt är för dig att ha kontroll över ditt personliga varumärke? 
− Hur medveten är du om vad som skrivs om dig i media? 
− Berörs du av det eller ser du fördelar/nackdelar med att omskrivas ”ofrivilligt”? 

 
Den sjätte frågan rör båda dimensionerna, då vi frågar respondenten om de känner sig ha 
kontroll över sitt personliga varumärke eller om det blivit så stort att det styr dem snarare 
än tvärtom. 
 

7. Hur arbetar du med att utveckla ditt framtagna personliga varumärke? 
− Är det viktigt för dig att vara konsekvent i marknadsföringen av ditt personliga  

varumärke för att uppnå framgång?  
 
 
Vi ville här höra respondentens resonemang kring den andra dimensionen 
vidareutvecklande; se hur de tänker kring arbetet med att få det personliga varumärket att 
utvecklas och växa sig större.  
 

8. Vad har varit avgörande för din framgång? 
- Vilka faktorer utöver en strategi är avgörande för att nå framgång med  

ett personligt varumärke enligt dig? 
 
 
För denna fråga sökte vi svar på vad respondenten ser som avgörande för dennes 
framgång med sitt personliga varumärke. Tanken var att få respondenternas perspektiv på 
denna faktor för att sedan jämföra det mot vår teoretiska referensram. 
 

9. Hur tydlig är din plan eller strategi för framtiden? 
- Följer den liknande riktlinjer som när du startade upp ditt personliga varumärke? 
- Tror du att du måste arbeta aktivt och medvetet med ditt varumärke för alltid?  

 
 
Även här rör vi vid dimensionen vidareutvecklande då respondenten ombeds fundera på 
framtiden för det personliga varumärket och beskriva sin tankegång beträffande det. 
 

10. Vad skulle du se som det viktigaste tipset eller rådet som du fått under 
 arbetet med ditt personliga varumärke?  

 
 
Liksom vi hade en samtalsöppnare i början av intervjuguiden ville vi ha en fråga som på 
ett smidigt sätt rundade av intervjun. Här ville vi på ett lättsamt sätt be respondenten ge 
det bästa tipset de själva hade fått under arbetet med sitt personliga varumärke. Möjlighet 
att poängtera något som de ansåg vara extra väsentligt men inte fått tillfälle till innan 
gavs också här. 
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2.4.3.2 Intervjuguide – PR-byråer 
 
Nedan kommer en beskrivning av varje huvudfråga inom intervjuguiden att ges. Dessa 
frågor är för perspektivet PR-byråer. 
 
 

1. Vad är din bakgrund inom ämnet personal branding? 
- Vad kan du om ämnet och hur ställer du dig det? 
- Vad är din yrkesroll idag?  

 
 
Som vid intervjuguiden till den andra gruppen respondenter ville vi starta intervjun på ett 
avslappnat och enkelt sätt. Vi ville också med respondentens egna ord höra dennes 
bakgrund och syn på ämnet personal branding för att öka vår förståelse kring 
respondenten och dennes utgångspunkt. 
 

2. Hur arbetar ni med att ta fram varumärken? 
- Ser du en tydlig skillnad mellan att arbeta med att ta fram ett företags  

varumärken gentemot personliga varumärken? 
- Finns det tydliga strategier och mål för att bygga upp ett personligt varumärke  

utifrån hur ni arbetar, eller följer ni några andra riktlinjer? 
- Vad anser ni är det mest väsentliga att ha i åtanke när man ska ta fram  

och bygga ett personligt varumärke?  
 
 
Här ville vi ta reda på hur respondenten samt den PR-byrån de jobbar för, arbetar med att 
ta fram varumärken, vad som tas i åtanke och anses vara viktiga faktorer i den fasen. 
 
 

3. Hur arbetar ni med att underhålla de framtagna varumärkena? 
 Sett ur både ett företags och personliga varumärkens perspektiv. 
− Skapar ni nya strategier beroende på vilken fas ni befinner er i?   
−  Vad styr varumärkets riktning? 

 
 
Fråga tre tar upp dimensionen underhållande och här vill vi få respondentens erfarenheter 
och tankar kring hur de arbetar med varumärken i det stadiet samt hur strategierna i den 
fasen ser ut, om de finns några. 
 

4. Hur resonerar ni kring val av samarbeten och deltagande i sammanhang? 
- Påverkas valen av hur (ni vill att) varumärket ska uppfattas eller i vilken  

riktning de ska styras? 
- Är dessa beslut/avvägningar strategiska, medvetna och planerade?  

 
Det här blir en utveckling på föregående fråga och rör också dimensionen underhållande 
men till viss mån även dimensionen vidareutvecklande. Vi vill här ta reda på hur 
respondenten resonerar kring val av samarbeten och deltagande för deras kunders del vid 
olika sorters sammanhang samt till vilken grad dessa beslut är planerade och strategiska. 
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5. Hur arbetar ni för att utveckla det framtagna och etablerade varumärket? 
- Hur ser planen/strategin ut när man planerar för framtiden? 
- Vilka är de viktigaste verktygen för att utveckla och föra varumärket framåt? 

 
 
Den här frågan rör dimensionen vidareutvecklande och tar upp aspekter gällande arbetet 
med att utveckla det redan framtagna varumärket och hur arbetet med det ser ut, om det 
finns några specifika strategier och/eller verktyg till hjälp. 
 
 

6. Vad är avgörande för att ett varumärke ska bli framgångsrikt, anser du?  
 
 
För att runda av och avsluta intervjun på ett smidigt sätt användes den här frågan. Men 
också för att få respondentens åsikt i vad de anser vara viktigt för att ett varumärke ska 
lyckas och fortsätta utvecklas. Möjlighet att poängtera något som de ansåg vara extra 
väsentligt men inte berättat gavs också här. 

2.5 Reliabilitet  
 
Denna studie är en kvalitativ studie och reliabiliteten vilket Silverman (2005) säger är  
möjligheten att få ett konsekvent resultat även när studien genomförs av andra 
undersökare eller vid ett annat tillfälle, är då oftast otroligt svårt eller nästintill omöjligt. 
Den främsta anledningen till det är att en kvalitativ studie syftar till att mäta verkligheten 
och verkligheten är föränderlig. I och med det skulle inte ens vi själva eller någon annan 
som undersöker vårt problem komma fram till ett identiskt resultat. Det finns två tydliga 
problem med reliabilitet i en kvalitativ studie. Det första är att data ska genereras i 
interaktion med människor i ett specifikt sammanhang och det andra är att den kvalitativa 
analytikern och mätinstrumentet är samma sak. Det innebär att reliabiliteten endast kan 
vara kopplat till oss själva och som nämndes så förändras verkligheten och så även 
människor. För att sammanfatta så innebär det, i enlighet med Christensen et al. (2010),  
att vårt resultat endast skulle kunna uppnås av oss eftersom vi är mätinstrumentet och inte 
ens vi skulle få samma resultat om vi genomförde studien en gång till. Därmed gör vi i 
denna studie inga anspråk på att uppnå reliabilitet. 

2.6 Validitet 
 
När validitet omnämns så syftar det till om du mätt vad du avsåg att mäta och med det 
trovärdigheten för det framtagna materialet. Trovärdigheten är kopplat till den interna 
validiteten och den handlar om studiens resultat överensstämmer med verkligheten. 
(Christensen et al. 2010) Vi anser att vår studie har validitet eftersom vi har studerat 
människor och deras interaktioner i verkligheten, vilket är den främsta anledningen till att 
reliabilitet inte kunde uppnås. För att påvisa att vi uppnått hög inre validitet har vi varit så 
öppna vi kunnat med vilket system, det vill säga insamlings och analysteknik och 
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användning av data som använts. Vi har försökt uppnå triangulering, datamaterial har 
samlats in från flera olika källor, bland annat vetenskapliga artiklar, research om 
respondenterna och intervjuer för att uppnå teoretisk mättnad. Vi har dock inte yrkat på 
teoretisk mättnad någonstans i vår studie för vi anser att det var endast majoriteten 
liknande svar under intervjuer med de personliga varumärkena medan svaren skiljde sig 
åt mer markant under intervjuerna med PR-byråerna. Därför kan vi inte konsekvent 
påvisa teoretisk mättnad i denna studie. Några förhastade slutsatser om processerna kring 
våra valda dimensioner har undvikits i största möjliga mån utan resultatet har kopplats 
samman med all insamlad data och vi har redovisat hur vi gått tillväga mycket noggrant. 
Vi valde dock att studera vårt problem från två perspektiv för att få en bättre och bredare 
bild av verkligheten och på så vis en högre trovärdighet för studien. Den yttre validiteten 
handlar om studiens möjlighet att generalisera, vilket vi har tagit avstånd från att försöka 
uppnå. När det handlar om kvalitativa studier brukar möjligheten att generalisera dock ha 
en annan innebörd, nämligen att uppdragsgivaren får en bild av studien som är så 
trovärdig att han vågar använda den som underlag för ett beslut (Christensen et al. 2010). 
I vårt fall finns det ingen uppdragsgivare men förhoppningen är att studien har så god 
inre validitet att den som studerar resultatet gör bedömningen att det är överförbart till 
andra enheter eller för vidare forskning inom våra två valda dimensioner. 

2.7 Metodreflektion  
 

I denna studie har en kvalitativ forskningsmetod valts med semistrukturerade intervjuer 
som insamlingsmetod och med en fallstudieansats. Kvalitativa metoder är mest lämpliga 
vid studier som undersöker ord snarare än siffror, mätbarheten är inte det primära utan 
förståelse och tolkning av ett problem är det väsentliga. Det blev därför ett naturligt val 
för oss då en viktig aspekt i valet av metod var att föra levande samtal med respondenten. 
Vi sökte inte ett standardiserat sätt att undersöka ämnet utan ville snarare att 
respondenten skulle fundera och resonera om det.  
 
De vanligaste nackdelarna som tas upp gällande kvalitativ metod menar Bryman och Bell 
(2011) är att den är för subjektiv, ostrukturerad, brist av insyn samt svår att replikera och 
uppnå generalisering av resultatet. För oss var som sagt inte kvantitativ metod ett 
alternativ men vi har under arbetets gång varit medvetna om vår valda metods risker och 
begränsningar. Vi har försökt kringgå problemen genom att tidigt skapa en struktur för 
samtliga delar i studien, allt från begreppsdefinition, insamling och analys av empiri, och 
genom hela arbetet hålla oss konsekvent till den. Detta för att läsaren tydligt ska kunna 
följa med i arbetsprocessen, förenkla arbetet för oss inom projektgruppen men också se 
till att studien inte uppfattas som opålitlig eller oseriös. Det har diskuterats i tidigare 
kapitel kring möjligheten att replikera studien och om resultatet är generaliserbart. När 
människor och mänskligt beteende är grunden för undersökningen minskar möjligheten 
att replikera studien exakt. Möjligheten minskar ännu mer i vår studie med tanke på  vårt 
undersökningsområde personal branding, som är relativt föränderligt och tidskänsligt. Vi 
inser begränsningarna som tillkommer i och med metodvalet men vi anser att det var den 
bästa metoden för studien.  
 
De primära datakällorna som vi använt är de två respondentgrupperna men till viss del 
också information om respondenterna som i regel hittats på Internet. Med respondenterna 
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utfördes personliga semistrukturerade intervjuer, sju stycken intervjuer genomfördes 
varav en per telefon och en på Skype. Vi ansåg att det var den bästa metoden för att 
uppnå studiens syfte, eftersom ett samtal skapas mellan respondenten och intervjuaren 
där ämnet kan diskuteras närmare och möjlighet för en djupare förståelse ges. Det finns 
naturligtvis en risk med att primärt ha respondenter som datakälla då det allmänt är känt 
att historien lätt kan skrivas om och människan är benägen att beskriva sig själv i gott 
ljus. Vi har varit medvetna om den risken och hållit ett kritiskt tänk genom hela arbetet. 
Som nämns ovan har vi även varit noga med att skapa strukturer för studien och dess 
empiri, så att vi i största mån kunde få fram väsentlig data och inte förskönande historier 
av respondenterna. Med det sagt är det en risk som inte kan elimineras totalt men vi anser 
att vi i största mån lyckats undgå negativ påverkan från våra respondenter.  

2.7.1 Alternativa metoder  
 
Djupintervjuer används som metod i denna studie, då vi anser att det passade bäst och ger 
den lämpligaste empirin i förhållande till studiens syfte och forskningsfråga. Det finns 
dock möjliga alternativa metoder som skulle kunna tillämpas. Samtliga ligger inom 
ramarna för kvalitativa forskningsmetoder, då de är mest lämpliga vid förståelse och 
tolkning av ett problem (Christensen et al. 2010). Möjliga metodalternativ för studien har 
vi identifierat vara litteraturstudie, fokusgrupper eller observationer. Om en 
litteraturstudie utfördes skulle den behandla ämnet personal branding på en djup nivå och 
informationssökning på valda respondenter skulle utföras. Denna information 
Informationen skulle sedan reduceras ner till det allra mest väsentliga och presenteras i 
uppsatsen. Metoden observation däremot, syftar till att studera verkligheten eller 
omedvetet beteende i reell tid (Christensen et al, 2010). För oss skulle det innebära 
observation av respondenters närvaro och deras interaktion på Internet. Fokusgrupper är 
också en bra alternativ metod då studien eftersträvar att uppnå en djupare förståelse kring 
ett fenomen eller ämne genom att sex till tio personer som inte känner varandra sedan 
tidigare träffas för att diskutera ett specifikt ämne (Bryman & Bell, 2011).  
 
Inom samtliga tre metodalternativ ansåg vi dock att det fanns hinder, exempelvis att det 
var svårt att få en tydlig bild av PR-byråernas arbete med personliga varumärken för sina 
kunder då det arbetet oftast inte är publikt eller att möjliga respondenter i stor 
utsträckning är konkurrenter och därför inte önskar att delta i en fokusgrupp och öppet 
diskutera om arbetssätt och tankar. Därmed bestämde vi oss för att utesluta dessa 
metodval som möjliga för studien och kom fram till att djupintervjuer var det bästa 
alternativet sett till studiens syfte.  

3 Litteraturöversikt 
 
Litteraturöversikten för denna uppsats presenteras nedan och avslutas med den teoretiska 
referensram som används vidare i analysen. Forskning som har berört fenomenet personal 
branding introduceras samt dimensionerna uppbyggande, underhållande och 
vidareutveckling av personliga varumärken inkluderas på ett givande och intressant sätt.  
Översikten är inte fullständig eller så bred som vi skulle önska men vi upplever att det 
inte finns mycket forskning inom ämnet som är allmängiltig eller rör dem aspekter som är 
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relevanta för studien. Vår förhoppning är dock att uppvisa en bredd på den litteratur som 
finns gällande personal branding och de dimensioner som rör uppsatsen. Detta för att ge 
läsaren en djupare förståelse för personal branding, en bild av olika synsätt på fenomenet 
samt intressanta metoder och tankar kring de tre dimensionerna uppbyggande, 
underhållande och vidareutvecklande.   

3.1 Personal branding: vad det innebär 
 
Personal branding är idag ett relativt nytt begrepp där mycket av forskningen fokuserar 
på dess uppkomst och spridning från nöjesbranschen där det tog sin start. Lair, Sullivan 
och Cheney (2005) beskriver hur personal branding uppkom som en rörelse under senare 
delen av 1990-talet då både kommunikationen inom företagsvärlden och anställda 
upplevde hur arbetsmiljön genomgick förändringar, blivit mer kaosartad och komplex. 
Personal branding sammankopplade utvecklingen hos dessa miljöer och blev då en 
respons på den ekonomiska situationen som möjliggjorde att individer stod ut som 
kommunikatörer, anställda och potentiella anställda. Personal branding fick i samband 
med de nya utvecklingarna en unik position och blev en socioekonomisk institution som 
klarade av att tackla dem två trenderna och skapa möjligheter i de nya miljöerna. 
Personal branding har idag, genom ovanstående utveckling, spridit sig från en mer 
nischad nöjesbransch, med fokus på celebriteter, affärsfolk och politiker som det tidigare 
existerade inom, till ett vedertaget begrepp inom ett flertal branscher. Rampersad (2008)  
presenterar och förklarar det personliga varumärket som syntesen av alla förväntningar, 
bilder och uppfattningar det skapar hos andra när de ser eller hör ett namn. Det 
framkommer även att en av huvudpunkterna inom personal branding är att samtliga 
individer har ett eget personligt varumärke, oavsett om individen är medveten och aktivt 
arbetar för att utveckla det eller inte (Shepherd, 2005). Wee och Brooks (2010) fastslår 
även dem att personal branding inte är något valfritt som kan väljas bort. Alla människor 
innehar ett personligt varumärke som antigen är neutralt, positivt eller negativt. 
Utmaningen för yrkesverksamma, menar författarna, är att de saknar självdisciplinen som 
krävs för att definiera och forma det egna varumärket. 
 
Montoya (2002, se Wilson 2003) presenterar åtta obrytbara lagar för personal branding 
som måste uppfyllas. Specialisation, det är viktigt att utforma och bygga det personliga 
varumärket kring ett område där personen innehar tydlig spetskompetens. Leadership, 
människor vill ha någon som axlar rollen som ledare och visar en tydlig väg som de kan 
följa. Personality, det är av ytterst vikt att det personliga varumärket bygger på en äkta 
personlighet som inte är förvanskad eller falsk. Distinctiveness, för att stå ut från 
mängden och skapa ett starkt intryck måste man uttrycka sig på ett säreget sätt. Visibility, 
personliga varumärken måste synas och bli sedda, återkommande och konsekventa för att 
göra dem kända. Unity, det personliga varumärket måste stå på en genuin grund och det 
får inte finnas något glapp mellan det privata livet och det publika livet. Persistence, det 
finns inga genvägar i att uppnå ett personligt varumärke och det krävs hårt arbete under 
flera år. Goodwill, framgång får inte vara det primära målet med det personliga 
varumärket utan det är snarare en biprodukt. Långvariga personliga varumärken bygger 
primärt ödmjuka relationer till sin målgrupp och därmed är de mer förlåtande och öppna 
vid misslyckanden från det personliga varumärkets sida.  
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3.2 Personal branding: övergång från celebriteter till 
allmänheten  

 
I dagens samhälle läggs det stor vikt vid hur man framställer sina kvaliteter och 
kompetenser bland konkurrensen, oavsett syftet med ens personal branding. Personal 
branding har stor påverkan på yrkeslivet, arbetsmarknaden och arbetsplatsen där miljöer 
med stark konkurrens bland dem olika verksamma aktörerna existerar (Morgan 2011; 
Elmore 2010). Att då utmärka sig positivt är avgörande för att attrahera möjliga 
arbetsgivare och beslutsfattare inom ett visst företag eller bransch. Med ett starkt 
personligt varumärke är det lättare att sticka ut från massan och individen kan då visa 
vem hon är, vad hon står för och med vad hon skulle kunna bidra. För betraktaren 
underlättas arbetet också, det är enklare att få sig en uppfattning hur individen skulle 
passa in i organisationen och hur denne skulle kunna bidra. (Morgan, 2011)  Sills (2008) 
beskrivning stämmer väl överens med vad som presenteras ovan, i en tuffare 
arbetsmarknad med ökad osäkerhet och konkurrens blir det allt viktigare att sticka ut men 
framför allt att ta hand om sig själv och planera sin egen framtid. Det personliga 
varumärket gör individen åtråvärd och attraktiv på marknaden, förutsatt att det bygger på 
väsentliga kompetenser och talanger. 
 
I en värld där individen, hennes personliga utveckling och självförverkligande blir allt 
mer central är det förstående att utvecklingen inom varumärkesstrategier också blir allt 
vanligare. (Lair, Sullivan & Cheney 2005; Wee & Brooks 2010). Personal branding tar 
dock uppfattning av att image är viktigare än innehåll ett steg längre; i korthet så ser 
personal branding på den anställde som irrationell då denne försöker att bevara och 
främja det de upplever som sitt sanna jag. Istället upphöjs en stark individualitet baserad 
på bristen av en djupare identitet och självkännedom. Samtidigt menar författarna att 
synen på den enskilde individen inom personal branding målar upp en självständig, 
kreativ, aggressiv och driven yrkesverksam individ. (Lair, Sullivan & Cheney, 2005) 
Denna person förväntas vara verksam i en växlande arbetsmarknad, lyhörd för alla 
möjligheter som kan uppkomma, själv-motiverad och själv-främjande samt någon som 
har kontroll över sin yrkesidentitet. (Lair, Sullivan & Cheney 2005; Wee & Brooks 
2010). 

 
Hearn (2008) förtydligar ytterligare att de som innehar ett tydligt personligt varumärke 
uppmanas att exponera sina kvaliteter på varje plats som finns tillgängliga för dem och på 
så vis lanserar de en kampanj där dem syns fullt ut. Detta innebär även att när det handlar 
om att marknadsföra sitt eget varumärke och allt det du gör och inte gör, så 
kommunicerar alla dina handlingar värdet och karaktären av ditt personliga varumärke. 
Hon fortsätter med att effekten av detta blir att personliga varumärken alltid måste 
behålla kontrollen över sina handlingar, även i privata situationer. Slutligen så tar hon 
upp att ditt personliga varumärke är inte bara en yta eller attraktiv fasad utan det har för 
avsikt att vara en retorisk övertygande version av dig själv. Alla som arbetar med 
varumärkesbyggande, oavsett personligt eller för produkter, hoppas bygga en plattform 
för deras varumärke inom sin målgrupps medvetande. Monotoya (2002, se Hearn 2008) 
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beskriver personal branding som såhär: ” Personal Branding is about taking control of the 
processes that affect how others perceive you, and managing those processes strategically 
to help you achieve your goals”. Med det sagt så framkommer det tydligt att ämnet är 
anpassningsbart för en stor mängd människor i deras vardag och yrkeslivet. Ämnet 
personal branding erövrar nya arenor och gäller numera ett större antal människor i och 
med den naturliga övergången från celebriteter, affärsmän och politiker. 
 

3.3 Personal branding: fokus på uppbyggandet av ett personligt 
varumärke  

 

Vi har tagit del av ett flertal metoder som existerar inom personliga varumärken där vi 
kan se att majoriteten av dem fokuserar till största delen på uppbyggandet av ett 
personligt varumärke. Med uppbyggandet av ett personligt varumärke menar vi att man 
från början inte innehar ett definierbart personligt varumärke. Metoderna som finns inom 
forskningen hjälper en att skapa ett tydligt varumärke, genom att utgå från det du redan 
innehar. Vi syftar inte till att metoderna hjälper dig skapa ett personligt varumärke som 
du inte innehar, utan utgår snarare från teorin ovan om att alla innehar ett personligt 
varumärke men en individ kan behöva redskap för att bygga upp och göra det tydligare.  
 
Rampersad (2008) anser att när ett personligt varumärke tas fram är det av stor vikt att 
det personliga varumärket är autentiskt, bygger på personens värderingar, styrkor, samt 
det unika med individen.  Han isolerar en fyrstegs-process för att finna och bygga upp det 
personliga varumärket: 1. Definiera och formulera din personliga ambition, 2. Definiera 
och formulera ditt personliga varumärke, 3. Formulera ditt personliga balanserade 
styrkort, 4. Implementera och använd din ambition, personliga varumärke samt balanserat 
styrkort. Slutresultatet efter processen borde vara ett autentiskt och individuellt förankrat 
personligt varumärke.  Comcutt’s fem R för personligt varumärke presenteras av MBT 
(2002): Relevance, Resonance, Relation, Remarkability och Real. Dessa fem punkter 
hanterar hur det personliga varumärket ska utformas, växa fram och i förläggningen hålla 
sig inom de formulerade ramarna. Relevance tar upp frågor kring hur relevant och 
aktuellt någonting är för varumärket medan Resonance behandlar samma fråga men 
istället för varumärket i sig hanteras målgruppen.  Huruvida det finns ett samband och om 
samtliga involverade parter är engagerade går under Relation. Remarkability ifrågasätter 
om varumärket och erbjudandet är uppseendeväckande och om det kommer att sticka ut. 
Det personliga varumärket måste vara genuint och anknutet till personens värderingar 
och detta går under punkten Real. Shepherd (2005) presenterar ytterligare en process för 
uppbyggande av det personliga varumärket som bör följa tre steg: utvinna, uttrycka och 
utstråla. Det första steget hanterar individen, där denne ska identifiera och utvinna sina 
huvudattribut för att sedan i andra fasen skapa ett fängslande personligt brand statement 
med utgångspunkt i vad som hittats under steg ett. Avslutningsvis skapas en strategi för 
att synliggöra varumärket för sin omvärld.   
 
Harris och Rae (2011) fokuserar på hur ett personligt varumärke byggs upp idag på 
Internet och inom sociala medier.  De främsta verktygen för att bygga ett personligt 
varumärke, både i verkliga livet men främst inom sociala medier och på Internet, 
presenteras. Författarna tar upp konferenser, workshops och aktiviteter med kollegor efter 
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arbetstid som exempel på varumärkesbyggande aktiviteterna utanför Internet. Verktygen 
som tas upp som relevanta på Internet inkluderar personlig blogg/microblogg, video och 
fotodelning, sociala nätverk samt aktivt deltagande genom rankning och kommentarer på 
forum eller bloggar. Gemensamt för de verktyg som finns att tillgå på Internet är att det 
viktigt att noga tänka igenom vad det personliga varumärket står för, dess ärlighet och  
dess unikhet innan närvaron det personliga varumärket ska ha på olika Internetverktyg 
utformas. Författarna understryker att det kräver mycket resurser i form av tid och 
hängivenhet för att utveckla och upprätthålla profiler på olika Internetforum, lära sig nya 
verktyg och sammankoppla dem till en bra mix. Lyckas individen skapa en genuin och 
sann närvaro på Internet så ökar möjligheten för att skapa nya kontakter, samarbeten och 
arbetstillfällen i framtiden.  
 
Monotoya (2002, se Wilson 2003) lägger fram en teori om hur ett personliga varumärke 
bör byggas, också den med utgångspunkt i vikten av att varumärket är genuint, äkta och 
konsekvent. Fem steg presenteras, där den första är att vara ärlig med sig själv för att 
identifiera sina egenskaper, därefter skapas ens personliga varumärke med en strategi 
utifrån vad som ska uppnås med det, för att sedan övergå i hur en ska lyckas med att 
marknadsföra det och få ut sitt budskap. Det är viktigt att i detta stadium inse hur viktigt 
det är att planera, leda och upprepa budskapet med det personliga varumärket. Vidare 
understryks vikten av att ”leva” ens varumärke, att ens liv matchar det personliga 
varumärke som skapats för en själv. Om en är seriös med det personliga varumärket som 
skapats måste en heltäckande plan utformas för hur varumärket ska marknadsföras. Skills 
(2008) instämmer i Monotoyas resonemang och betonar också hon vikten av att vara 
konsekvent och förmedla varumärkets budskap till målgruppen. Angelägenheten att hålla 
varumärket nära knutet till individens styrkor samt att synliggöra det personliga 
varumärket för omvärlden är två punkter Skills poängterar särskilt.  
 

3.4 Personal branding: dess funktion och betydelse i dagens IT-
samhälle 

 
Simmons (2007) presenterar ett ramverk, The Four Pillars of i-Branding, vilket han 
arbetat fram och sammanställt som gäller i-Branding, varumärkesbyggande på Internet. 
Var och en av dem fyra pelarna står för ett tema som är viktigt att förhålla sig till vid 
varumärkesarbete på Internet. Pelare ett, understanding customers, tar upp möjligheten 
att förstå sin målgrupp och med det utföra segmentering på Internet. Internets förmåga att 
formas efter individers önskemål och preferenser är en av dess största styrkor. Pelare två 
marketing communications, beskriver hur Internet har förändrat 
kommunikationsbeteendet mellan varumärket och dess målgrupp. Från att förr ha varit en 
envägsrelation har Internet möjliggjort ett fritt flöde av information som 
tvåvägskommunikation mellan kund och företag, endast envägskommunikation eller 
kommunikation mellan flertalet aktörer på samma gång. Författaren presenterar tre 
nyckelbegrepp som är avgörande för en fungerande kommunikation på Internet: 
Presence, Relationships och Mutual value. Kortfattat beskrivs vikten av attrahera kunder 
och andra intresserade när varumärket skapat en närvaro på Internet och i fortsättningen 
behålla samt utveckla den närvaron. Relationerna stärks och utvecklas när kunder och 
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organisationen bakom varumärket arbetar tillsammans. Interaktionen ökar, relationerna 
blir starkare och mer långvariga. När dessa relationer skapas så möjliggörs samverkan 
mellan de två parterna för att skapa gemensamt värde som är gynnsamt för de båda. 
Varumärket lär sig mer om sin målgrupp och möjligheten att skapa skräddarsydda 
lösningar och specifikt riktad kommunikation ökar.  Pelare tre, interactivity, beskriver 
fördelarna som Internet ger då varumärket förstår sina kunder samt utvecklar personlig 
och anpassad marknadskommunikation. Förutsättningen för detta är att det finns en 
interaktion mellan kunden och varumärket.  Pelare fyra, content, understryker att 
framgångsrik i-Branding kräver att målgruppen nås av ett unikt budskap, att det utförs på 
ett unikt sätt med lika unik information. Avslutningsvis förklarar Simmons (2007) att 
ramverkets pelare bör samarbeta och integreras för att nå framgång på Internet. 
Tillsammans skapar pelarna ett starkt och heltäckande varumärke, poängterar författaren.  
 
Sociala medier tas upp som en viktig byggsten och verktyg vid skapandet och 
utvecklandet av ett personligt varumärke av flera författare. Harris och Rae (2011) 
förklarar att sociala medier i form av bloggar, forum som LinkedIn och Twitter är 
verktyg som är avgörande för det personliga varumärket. Sköts de sociala medierna, som 
många individer i dagens samhälle innehar, rätt gynnar det varumärket men missköts dem 
kan det skapa stora problem för bland annat trovärdigheten. För den som bemästrar dessa 
verktyg och skapar ett gott personligt varumärke kan det dock skapa möjligheter på 
arbetsmarknaden. Intresset för ämnet personal branding ser vi därmed finns hos en stor 
del av allmänheten eftersom det har blivit viktigt både vid face-to-face kommunikation 
och via det virtuella samhället att sticka ut från mängden och bli ihågkommen för ens 
unika egenskaper. Däremot ser vi att ett stort antal människor hanterar sitt personliga 
varumärke dagligen genom olika forum på Internet men utan en åtanke kring att det faller 
under ämnet personal branding. 

 
Samhället har under de senaste årtionden övergått till ett informationssamhälle där 
människor upplever ett större värde och prioritet i att vara delaktiga i informationen och 
inte endast konsumera eller observera informationsflödet. Harris och Rae (2011) 
argumenterar att det i dagens samhälle krävs, vid sökandet av arbete och utveckling av 
ens karriär, att individen är insatt och förstår hur dagens nätverkande fungerar samt hur 
det ska användas både online och offline. Vidare menar de att vid uppbyggande och 
underhållande av ett personligt varumärke idag är denna kunskap av stor vikt och en 
kritisk avgörande faktor som skiljer de proaktiva och reaktiva människorna i samhället åt. 
De resonerar att den digitala skillnaden mellan de efterfrågade och nybörjarna i samhället 
handlar allt mindre om tillgången till Internet utan snarare om att förstå sig på vikten av 
att aktivt delta i nätverkssamhället. Den som har förmågan, tiden och självförtroendet till 
att navigera och hantera online-redskapen får också oftast tillgång eller erbjudanden som 
nya karriärmöjligheter, målgrupper som intresserar sig för deras arbete eller helt enkelt 
berikar de andra människors liv.    
 
Ett av dessa online-redskap som tas upp av Harris och Rae (2011) är bloggar. Thevenot 
(2007) beskriver bloggar som den medieform som ökar i popularitet i snabbast takt. Han 
menar att en blogg möjliggör en engagerad konversation mellan individer. Den värdesätts 
i enlighet med styrkan och kvalitén på innehållet men även människors åsikter kring den.  
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Meraz (2009) instämmer och skriver att populära bloggar når framgång och kändisstatus 
genom sin trovärdighet och ett gott rykte, vilket genererar läsare och höga visningssiffror. 
Det kan också tänkas vara så att människors behov och vilja att förknippas med ett 
varumärke och i synnerhet individen bakom varumärket (Yan, 2011), bidragit till den 
stora framgången för bloggosfären samt personliga varumärken inom den.    
 

3.5 Teoretisk referensram 
 
Samtlig forskning och teorier som presenterats ovan är intressant och väsentlig att ha i 
åtanke. Den är dock inte relevant till den grad att det utgör den teoretiska referensramen 
för analys och förståelse av den empiri som framkommit i studien. I relation till 
uppsatsens syfte och forskningsfråga har det blivit tydligt att en rad forskning är desto 
mer intressant, därmed utgör det den teoretiska referensramen för uppsatsen och 
presenteras i korthet nedan.   
 
Lair, Sullivan och Cheney (2005) presenterar en historisk tillbakablick om hur fenomenet 
personal branding uppkommit samt beskriver uppfattningen kring image mot innehåll 
inom fenomenet. Image anses, enligt författarna, vara mer betydelsefullt än innehåll inom 
personal branding och medför därmed en stark individualitet samt en syn på individen 
som målar upp en självständig, kreativ och driven person. Det fastslås dock av Shepherd 
(2005) att samtliga individer innehar ett personligt varumärke, oavsett om individen är 
medveten om det samt aktivt arbetar för att utveckla det eller inte. 
 
De åtta obrytbara lagarna för personal branding som presenteras av Montoya (2002, se 
Wilson 2003) beskriver faktorer som är viktiga i de olika faserna av det personliga 
varumärket. Författaren redogör även hur ett personligt varumärke bör byggas och 
betonar bland annat vikten av att varumärket är genuint, äkta och konsekvent. Rampersad 
(2008) förklarar att ett personligt varumärke bör vara autentiskt, bygga på personens 
värderingar, styrkor, samt det unika med individen. En fyrstegs-process isoleras med 
syfte att finna och bygga upp det personliga varumärket där slutresultatet efter processen 
är ett autentiskt och individuellt förankrat personligt varumärke. Comcutt’s fem R (MBT, 
2002)  för personligt varumärke presenteras och hanterar hur det personliga varumärket 
ska utformas, växa fram och i förläggningen hålla sig inom de formulerade ramarna. Han 
tar upp aspekter som relevans, samband, engagemang och att det personliga varumärket 
måste vara genuint, för att nämna några exempel. Shepherd (2005) presenterar ytterligare 
en process för uppbyggandet av det personliga varumärket som bör följa tre steg: utvinna, 
uttrycka och utstråla. Det första steget hanterar individen, i andra fasen skapas ett 
personligt brand statement för att avslutningsvis finna en strategi för att synliggöra 
varumärket.  
 
Hearn (2008) beskriver hur ett framtaget personligt varumärke bör exponeras och 
marknadsföras för att skapa en plattform för det hos målgruppen och kunder. Hon betonar 
att samtliga handlingar som utförs men även de handlingar som individen avstår från, 
kommunicerar värdet och karaktären av det personliga varumärket. Således, menar hon, 
att personliga varumärken alltid måste behålla och inneha kontrollen över de val som 
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görs, både professionellt och privat. Skills (2008) instämmer och betonar också hon 
vikten av att vara konsekvent och förmedla varumärkets budskap till målgruppen. 
Angelägenheten att hålla varumärket nära knutet till individens styrkor samt att 
synliggöra det personliga varumärket för omvärlden är två punkter Skills poängterar 
särskilt.  Även Rampersad (2008)  redogör att det personliga varumärket är slutsatsen av 
alla förväntningar, bilder och uppfattningar det skapar hos andra när de ser eller hör ett 
namn.  
 
Simmons (2007) presenterar ett ramverk för varumärkesbyggande på Internet, The Four 
Pillars of i-Branding. Var och en av dem fyra pelarna står för ett tema som är viktigt att 
förhålla sig till vid varumärkesarbete på Internet. De teman som tas upp är förståelse för 
kunden, marknadskommunikation, interaktion samt innehåll. Ramverket bör integreras  
för bästa resultat och skapar tillsammans starka och heltäckande varumärken, 
understryker författaren. Thevenot (2007) diskuterar också kommunikation på Internet 
och i synnerhet bloggar som han beskriver som den medieform som ökar i popularitet i 
snabbast takt. En blogg möjliggör en engagerad konversation emellan individer och 
värdesätts i enighet med dess innehåll samt den allmänna uppfattningen av den hos 
målgruppen.  

4 Resultat av den empiriska undersökningen 
 

Empirin som framkommit under de kvalitativa intervjuerna presenteras tematiskt utefter 
de tre dimensionerna uppbyggande, underhållande och vidareutvecklande. 
Intervjuguiderna är skapade utifrån studiens syfte med fokus på de två dimensionerna 
underhållande och vidareutvecklande av fenomenet personal branding. De två valda 
dimensionerna bottnar dock i och är beroende av dimensionen uppbyggandet av det 
personliga varumärket och därför kommer det att presenteras först. De andra två 
dimensionerna följer därefter och respondenternas åsikter kring underhållande och 
utvecklande av sitt och sina kunders personliga varumärke presenteras. De två 
dimensionerna sammanfaller med uppbyggande av ett personligt varumärke ur den 
aspekten att de föds ur kunskapen kring uppbyggande och alla tre punkterna ligger därför 
till grund för att kunna göra ett förståeligt analysarbete. Respondenterna för denna studie 
är uppdelade efter två olika perspektiv, välkända personliga varumärken och PR-byråer. 
Därmed kommer empirin presenteras efter de tre ovanstående dimensionerna men 
uppdelat utifrån de två perspektiven. Först presenteras perspektivet personliga 
varumärken och därefter PR-byråer. Detta för att göra empirin lätthanterlig och enklare 
att sammankoppla till de olika delarna i analysen. 

4.1 Presentation av empiri: personliga varumärken 
 
Respondenterna inom perspektivet personliga varumärken blev fyra stycken individer 
inom bloggosfären i Stockholm. De fyra olika personliga varumärkena är alla verksamma 
i samma bransch, de har byggt upp sina personliga varumärken med hjälp av en blogg. 
Det finns dock tydliga skillnader i var deras spetskompetens ligger och de har alla olika 
inriktningar på sina varumärken. Nedan följer en kort presentation av varje respondent. 
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4.1.1 Presentation av respondenter: personliga varumärken 

4.1.1.1 Katrin Zytomierska 
 

Katrin Zytomierska är bloggerska på Finest.se men är delägare och driver även en PR-
byrå i Stockholm. Hösten 2011 gav hon ut sin bok, LCHF1 – på mitt sätt, och startade 
även sajten LCHF-klubben. Zytomierska titulerar sig själv under intervjun som 
entreprenör, affärskvinna, bloggerska och förespråkare för Low Carbs High Fat. Hennes 
delägarskap i PR-byrån som hon driver och arbetar på är enligt henne själv inte en del av 
hennes kommersiella framställning och därmed inte heller väsentligt då man talar om 
hennes personliga varumärke. Därför har fokus legat på hennes andra yrkesroller under 
intervjun om hennes personliga varumärke. 

4.1.1.2 Michaela Forni 
 
Michaela Forni är bloggerska på Devote.se där hon även arbetar som chefredaktör samt 
att hon på sin fritid uppträder som diskjockey. Hon bloggade tidigare på Stureplan.se och 
var en av profilerna i TV-serien Glamourama. Forni titulerar sig under intervjun främst 
som chefredaktör på Devote.se och det är var all hennes vakna tid går åt till och exakt det 
hon vill arbeta med och uppfattas som. Hon är medveten om att hennes yrke även är 
bloggerska och att andra kan uppfatta henne som en Glamourama-tjej eller Stureplans-
profil, eftersom det tidigare varit hennes arbetsområden. 
 

4.1.1.3 Hanna Persson 
 

Hanna Persson driver sin egen bloggportal där hon bloggar under namnet HanaPee och 
arbetar som nöjesredaktör och reporter på Egoboost Magazine. På sin fritid uppträder hon 
även som diskjockey. Hon arbetar även. Tidigare arbetade hon som moderedaktör på 
Sundsvall Tidning samt webbredaktör för Titan. Persson titulerar sig själv under intervjun 
som livsstilsbloggerska med fokus på humor och feminism, reporter samt en rolig 
småstadstjej som kämpar för unga kvinnors möjligheter. 

4.1.1.4 Sofia Sjöström 
 

Sofia Sjöström är träningsprofil och skribent för Veckorevyn. Hon bloggar på tidningens 
webbsajt under namnet PT-Fia och hennes blogg har blivit utsedd till Nordens största 
blogg inom träning och hälsa. Hon driver även träningssajten aetas.se, där hon hjälper 
kunder med kost och personlig träning genom sin roll som personlig tränare. Sjöström 
titulerar sig själv under intervjun främst som personlig tränare, egen företagare och 
beskriver att hon brinner för att hjälpa människor att få en bättre hälsa genom en sund 
livsstil utan att följa en diet. 

                                                
1 LCHF är ett begrepp som står för Low Carbs High Fat. Boken och hemsidan skrivs inte med sin 
fullständiga betäckning ovan då dess företagsnamn och publiceringsnamn innehar förkortningen 
LCHF. 
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4.1.2 Teman: personligt varumärke 
 
Nedan presenteras empirin som framkommit i samtal med individer med ett personligt 
varumärke. Strukturen följer de tre perspektiven uppbyggande, underhållande och 
vidareutveckling samt varje respondents åsikter individuellt. 

4.1.2.1 Uppbyggande: personligt varumärke 
 
Forni tar upp att om hon hade haft en strategi kring sitt personliga varumärke från starten 
vid 14 års ålder hade hon varit extremt målmedveten, intelligent och driven på alla sätt. 
Istället menar hon att hon var inriktad på att ha kul och på den vägen är det. Någon 
strategi över hur hon ska rikta sitt varumärke eller hur hon ska skaffa ett personligt 
varumärke har aldrig funnits, det är snarare nu när hon omedvetet skapat ett personligt 
varumärke som hon börjat bry sig om det. Hon utvecklar tankar kring uppbyggandet och 
beskriver att alla personliga varumärken är olika, vissa bygger på en skapad identitet, för 
att målet är att skapa ett personligt varumärke och utifrån det bygga ett företag och 
koncept kring namnet. Hon tycker det är beundransvärt med folk som gör det men anser 
att det då är viktigt att kunna skilja på vad som är ens riktiga jag och vad som är det 
personliga varumärket. Forni förtydligar dock att hon tycker det är positivt att välja en 
100 procent ärlig bild av sig själv från start för då blir ingen besviken eller har en viss typ 
av förväntningar när de träffar henne som inte stämmer. Den enda nackdelen är att all 
kritik som ges blir personligt riktad mot hennes egenskaper och inte ett ”påhittat” 
personligt varumärke. Hon tror dock att det är fullt möjligt att i dagens bloggosfär bygga 
upp ett personligt varumärke som inte behöver bottna i vem du egentligen är som person. 
Bilden som du då väljer att måla upp av dig själv behöver inte stämma överens med vad 
du som människa egentligen tycker utan snarare på en idé om en person som du vill ska 
bli ditt personliga varumärke. I Fornis fall, så inledde hon sin karriär utan en strategi för 
sitt personliga varumärke men att hon genom sin blogg skapat en. 
 
Persson beskriver att hon tror att det är få personer som byggt sitt personliga varumärke 
utefter en strategi, att de satt sig ner och arbetat fram en plan på vad som är deras 
personliga varumärke, vilken målgrupp de vänder sig till, vad de vill uppnå och hur de 
ska göra det. Snarare så tror hon att det är så att man väljer en inriktning eller en väg att 
gå under uppbyggandet, vilket kan vara att till exempel provocera för att få varumärket 
uppmärksammat. Hon utvecklar att det går att ha ett sätt att vara på sin blogg och ett sätt i 
verkligheten men att det ändå bottnar i någon egenskap hos individen, eftersom alla har 
så många olika egenskaper och sidor. Det är svårt att få fram hela sin person i text så 
därför kan man vara olika, men inriktningen på bloggen tror hon bottnar i en sann 
egenskap. Persson utvecklar att hennes blogg från början var en dagbok för henne själv 
men då hon definierat sitt personliga varumärke och vad hon anser att det står för, 
existerar det mer strategier och medvetna val kring hur varumärket ska uppfattas. Desto 
fler läsare bloggen får desto mer krav och förväntningar på det personliga varumärket 
bildas och då krävs det tydlighet, vilket i sin tur leder till att varumärket blir tydligare. 
Därmed fanns det inte så mycket tankar om detta kring uppbyggandet utan blev en faktor 
när varumärket blivit etablerat och behövde underhållas för att kunna utvecklas i den 
riktning Persson ville. Persson tror främst att hennes framgångar bottnar i tydlighet och 
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att hon varit konsekvent med hur hennes varumärke ska uppfattas efter att hon insett att 
hon besitter ett. Det gäller under uppbyggandet av ett personligt varumärke att vara 
personlig men ändå våga sticka ut, fundera kring vilken funktion man vill fylla både i 
bloggosfären och i samhället, för ingen lägger märke till någon som gör samma sak som 
någon annan så länge de inte gör det mycket bättre och att man vågar komma med något 
nytt, menar Persson. 
 
Zytomierska förklarar att det under uppbyggandet av hennes personliga varumärke aldrig 
existerat en strategi eller mål angående hur varumärket skulle utvecklas. Hon säger att 
hon har sin blogg att tacka för den framgång och det personliga varumärke hon har idag. 
När hon startade bloggen var det någonting hon gjorde utan en eftertanke och resultatet, 
en av Sveriges mest välkända bloggar, skedde ur det beslutet och inte en framtagen 
strategi. De beslut hon behövt fatta under uppbyggandet av sitt personliga varumärke har 
endast bottnat i vad hon har varit intresserad av, erbjudanden som hon fått ut någonting 
av och personliga mål. Därmed har det aldrig varit en framtagen och utstuderad strategi 
som hjälpt henne under uppbyggandet. Hon tar dock upp aspekten att människor 
uppfattar hennes som hård, kall och elak men att när de väl träffat henne i verkliga livet 
så blir de alltid förvånade över att hon är social och trevlig. Enligt henne själv finns det 
dock ingen strategi med denna bild av henne utan hon tror det går att ge en bild av sig 
själv i sin blogg och sedan agera på ett annat sätt i verkligheten. Det som framgår av 
henne på bloggen visar inte en fullständig bild utan endast en del av hennes personlighet, 
beskriver Zytomierska Det viktiga förklarar hon, är att det personliga varumärket bygger 
på en ärlig och genuin egenskap som finns naturligt hos individen. Zytomierska lägger 
även till att hennes personliga varumärke bottnar mycket mer i flyt och tur än någonting 
annat. Generellt sett tror hon framgången med personliga varumärken handlar om 
individens personlighet och inte en strategi från deras sida. Hon tror att det är först när 
det personliga varumärket börjat bli etablerat som det kan förekomma strategier. Med 
strategier menar hon ett konkret bestämmande från människors sida att de ska bli kända, 
hur de ska gå tillväga och sedan framtagandet av en strategi för att uppnå det. Att ta fram 
en strategi eller genomarbetad plan leder dock enligt Zytomierska inte till framgång eller 
att man uppnår uppsatta mål, utan hon tror allt till slut bottnar i en slump. 
 
Sjöström beskriver att hon inte förstått att hon hade ett personligt varumärke, förrän nu 
den senaste tiden. Hon förklarar att hon inte använt någon medveten strategi vid 
uppbyggandet av sitt personliga varumärke utan snarare kört på och sett var det leder 
någonstans. Hon anser att hennes framgång är en bonus eller ett resultat av det hon 
sysslat med och inte ett mål inom uppbyggande-fasen. Hon utvecklar dock att 
grundtanken inte var en strategi men nu när hon är mer medveten om hur saker fungerar 
så använder hon sig av olika strategier. Hon medger att det alltid funnits en strävat att allt 
på bloggen ska hålla en viss standard, så att hon både som privatperson och 
yrkesmänniska ska kunna stå bakom det. Hon har ända från start velat att det ska vara 
samma känsla på alla delar i hennes liv, bloggen ska vara inspirerande samt spegla en 
genuin och ärlig bild av henne. Hon motsätter sig taken av att vara ett påhittat personligt 
varumärke. En bit in intervjun inser Sjöström dock att hon haft strategier, hennes beslut 
att kontakta en av Sveriges största bloggerskor och erbjuda sina tjänster som personliga 
tränare samt skriva för hennes tidning, var en strategi. I det fallet hoppades hon att det 
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skulle generera mer uppmärksamhet kring henne och därmed leda till att hon snabbare 
fick ett etablerat personligt varumärke. Under uppbyggande-fasen beskriver Sjöström 
även att hon hade tydliga mål inom den bransch hon valt att arbeta inom: bli fullbokad 
Personlig tränare, få väntelista med kunder och starta ett eget företag. Hon uppnådde sina 
mål och satte därefter upp nya mål inom sitt yrke och hur hon ville utveckla sitt 
personliga varumärke. Därmed ändrade Sjöström sitt svar kring att hon inte haft en 
strategi under uppbyggandet dock att hon inte hade en nerskriven strategi eller plan för 
hur hon skulle skapa ett etablerat personligt varumärke. 
 

4.1.2.2 Underhållande: personligt varumärke 
 
Forni beskriver att hon inte fokuserade på att bygga ett personligt varumärke då hon 
började blogga i sina tonår utan att det snarare är någonting som vuxit fram genom den 
framgång hon mött med sin blogg. Däremot ser hon att det kan vara aktuellt att 
underhålla och tänka på varumärket då man når stadiet att man har skapa sig ett 
personligt varumärke. Forni poängterar också vikten av att pröva sig fram med 
varumärket och på så vis se vad som fungerar, vad som inte fungerar och hur det mottas 
av målgruppen. Att sedan fortsätta bygga på de starka och positivt uppmärksammade 
sidorna inom det personliga varumärket är den väg hon själv har gått. Kring arbetet med 
att utveckla och förvalta det personliga varumärket beskriver hon hur varje personligt 
varumärke är uppbyggt på olika pelare, som står för en egenskap eller kompetens. Dessa 
pelare kan med tiden ersättas av andra egenskaper eller förstärkas och på så vis utvecklas 
det personliga varumärket. 
 
Persson resonerar att det i uppstartsfasen av bloggen och skapandet av det personliga 
varumärket inte existerade klara planer och strategier för framtiden men att det vuxit fram 
under underhållande fasen. Hon förklarar att det är viktigt att konsekvent vara tydlig och 
därför är hennes val nu medvetna, ju fler läsare bloggen får desto större blir det 
personliga varumärket och Hanapee som förebild. I och med många läsare kommer ett 
ansvar och förväntningar vilket medför att det är viktigt att inte ändra sig allt för mycket 
och vara tydlig vilket i sin tur gör det personliga varumärket tydligt. Samtidigt poängterar 
Persson att hon följer sin magkänsla och hur hon känner, så de medvetna valen är inte 
isolerade från hennes känslor utan påverkas av varandra. Utöver tydligheten anser 
Persson att man både som bloggare och för det personliga varumärket får fördelar med att 
vara personlig och visa flera delar av sig själv. Då skapas en starkare och mer dynamisk 
relation till läsaren förklarar hon. En viktig aspekt är också trovärdighet och dess 
inverkan på bloggen och varumärket. Det får extra betydelse vid val av samarbeten 
eftersom det måste gå i linje med varumärket Hanapee och de värderingar som 
varumärket står för. Där krävs det en noggrann avvägning så det inte skapar förvirring 
hos läsaren som i sin tur medför att bloggen förlorar läsare, förklarar Persson. 
 
Zytomierska anser att utgångspunkten för det personliga varumärket alltid är personlighet 
men när ett personligt varumärke blir etablerat kan man börja fundera kring strategier och 
planer för framtiden. Hon förklarar att det inte funnits några tankar eller medvetna val 
kring skapandet av det personliga varumärket. Det har inte heller funnits några strategier 
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kring att generera uppmärksamhet eller att provocera. Zytomierska beskriver hur hon 
alltid utgått från sig själv, sin personlighet och med en stor portion ”glimten i ögat”. Hon 
berättar hur hennes personliga varumärke har förändrats över tiden, hur hon i början 
utgick från vad hon själv tyckte var kul och utefter det bestämde vilka sammanhang hon 
skulle delta i. Idag är det snarare tankar kring utbyte av erfarenheter och att umgås med 
intressant människor som är viktigt men också att det ska passa i hennes späckade 
schema som egenföretagare och småbarnsförälder. Funderingar kring hur det påverkar 
det personliga varumärket anser Zytomierska inte existerar utan det handlar snarare om 
ovanstående aspekter. Hon påpekar också att det har att göra med att hennes personliga 
varumärke och blogg nu är så etablerad att hon har möjlighet att vara selektiv eftersom 
hon byggt upp en trogen läsarskara och därför har mindre att bevisa. 
 
Sjöström är i dagsläget noga med vilka samarbeten och sammanhang hon deltar vid. 
Hennes val angående varumärket var inte lika medvetna i de tidigare faserna som de är 
idag. I och med att varumärket vuxit sig starkare och bloggen fått en trogen läsarkrets så 
har det blivit allt viktigare att vara konsekvent och göra uttänkta val. Sjöström förklarar 
att hon svara nej på förfrågningar om de inte rimmar väl med vad varumärket står för 
samt att hon är noga med val av samarbeten och i vilka sammanhang det personliga 
varumärket ska synas. Det är viktigt att tydligt visa de värderingar och åsikter hon och 
hennes personliga varumärke står för, anser Sjöström. Hon lyfter fram vikten av att vara 
sig själv, att ständigt utgå från sig själv och på så vis skapa den röda tråd som är så viktig 
för att skapa ett långsiktigt personliga varumärke. Sjöström poängterar att hennes främsta 
ambition är att utveckla det personliga varumärket så att det blir långsiktigt och vara rädd 
om bloggen så att den inte försvinner. Hon avslutar och beskriver att ju större bloggen 
blir desto fler möjligheter får hon att utveckla det personliga varumärket.  
  

4.1.2.3 Vidareutveckling: personligt varumärke 
 
Forni beskriver att hon för framtiden har mål och tankar kring sin karriär och saker hon 
vill prova på, men hon ser inte att det rör hennes varumärke utan just karriären och 
yrkeslivet. För det personliga varumärket har hon inga strategier för att utveckla det i 
framtiden. Forni fortsätter resonemanget och rör vid att det i hennes umgängeskrets av 
vänner finns många som har ett personligt varumärke och genom att de är vänner stärker 
de och lyfter upp varandras varumärken. Hon understryker att det absolut inte är en 
strategi utan snarare ett resultat av deras vänskap, som är positiv men inte efterfrågat. När 
samtalet kommer in på hur hon ser på offentligheten kring sitt varumärke svarar Forni att 
hon nu och för framtiden inte är intresserad av en offentlighet kring hennes person som 
det har varit tidigare. Hon ser hellre att det i framtiden rör hennes yrkesroll och den biten 
av hennes liv, i och med den förändringen kommer också varumärket att förändras i 
samma riktning. Omprofilering av det personliga varumärket tror Forni är fullt möjligt 
och ganska utbrett, i synnerhet inom bloggvärlden. Att det finns ett glapp mellan den 
privata personen och personen som står bakom det personliga varumärket och bloggen 
upplever hon som fullt möjligt. Varumärket kan vara byggt på en idé och behöver inte 
vara förankrat i dig som verklig person förklarar hon. I och med det är omprofilering 
inget problem, resonerar hon vidare. 
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Persson beskriver hur hon vill utvidga HanaPee universumet och sprida det i framtiden, 
genom att blogga mer och etablera sig inom andra medier som exempelvis skapa en 
podcast. Hon tror att det kan leda till framtida samarbeten och nya möjligheter om 
aktiviteterna håller en hög kvalitet och stämmer överens med hennes varumärke. För att 
säkerhetsställa det förklarar Persson hur viktigt det är att göra medvetna val och utforma 
en tydlig strategi. Det är också viktigt att överväga hur bloggläsarna skulle uppfatta och 
tycka om det nya samarbetet, förklarar hon. En sådan utveckling gjorde hon nyligen då 
hon flyttade över sin blogg till en egen domän med underbloggare. Persson upplevde att 
varumärket hade vuxit sig starkt nog att stå på egna ben och hon ville ha kontroll över 
alla delar, från samarbetspartners till layout- och designelement. Läsarna tar Persson upp 
som en väsentlig bidragande aspekt för personligt varumärke inom bloggosfären, i 
synnerhet under fasen vidareutveckling. Hon menar att bloggläsarna påverkar bloggaren 
om inte medvetet så omedvetet och att bloggen i viss mån kan betraktas som ett resultat 
av den samverkan. De åsikter och tankar som läsarna bidrar med genom kommentarer 
och annan interaktion formar både varumärket och dess framtida möjligheter. Kring 
frågan att vidareutveckla ett personligt varumärke genom att ändra spår och omprofilera 
sig säger Persson att hon upplever det som en svår uppgift att lyckas med. Det är 
eventuellt möjligt om man låter det ta lång tid och en bra förklaring ges för att göra det 
trovärdigt och på något sätt logiskt för omgivningen. Hon poängterar dock att det första 
intrycket är svåra att bortse från, de egenskaper som förknippas med varumärket då det 
slagit igenom sitter kvar väldigt länge hos människor. En väsentlig aspekt att tänka på 
kring omprofilering anser Persson är att det är enklare att ändra något positivt till negativ 
än att bygga upp ett negativt varumärke och arbeta för att ändra det något mer positivt. 
 
Zytomierska vidareutvecklade sitt personliga varumärke nyligen genom arbetet med Low 
Carbs High Fat, skriva en bok och skapa en nätbaserad kundklubb för att hjälpa 
människor nå ett sundare livsstil genom att följa en Low Carbs High Fat-vänlig livsstil. 
Hon förklarar att det ena har lett till det andra och att det absolut inte funnits några 
strategier kring det utan att allt hon gjort varit helt äkta och från hjärtat. Framtiden för 
henne och hennes varumärke är dock noggrant uttänkt och strävan är att förädla och 
utveckla allt det hon står för och arbetar med idag. Att ändra position och inriktning på 
det personliga varumärket tror Zytomierska är lätt gjort. Genom att konsekvent visa en 
annan bild av det personliga varumärket under en längre period uppnås en omprofilering. 
Varumärket upplevs och förknippas annorlunda samt att helt andra erbjudanden och 
möjligheter uppstår förklarar hon. När Zytomierska funderar kring de största skillnaderna 
mellan tidigare faser och vidareutvecklingsstadiet berättar hon att en av de främsta 
aspekterna är läsarna. I början fick hon kämpa och ha en uppsökande roll för att nå ut till 
dem till skillnad från nu då hon har en trogen läsarkrets som gillar hennes varumärke och 
vad det står för. Detta inger en viss känsla av säkerhet hos henne och arbetat tar en annan 
form. Hon anser också att en viktig skillnad är hur man resonerar kring samarbeten och 
deltaganden i olika sammanhang. När det gäller vidareutvecklingsfasen tycker 
Zytomierska att det finns en noggrannhet som inte fanns lika mycket tidigare, men 
poängterar att hon även i denna fas utgår mycket ur magkänsla och hjärta. 
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Sjöström tycker att det är viktig att vara genuin, veta vad man står för och ha en tydlig 
röd tråd. När dessa punkter är fastställda kan det personliga varumärket utvecklas framåt, 
hon poängterar dock att det inte får vara inkonsekvent och svänga för mycket, om det 
sker upplevs det endast som tröttsamt. För sitt personliga varumärke och dess framtid har 
Sjöström tydliga mål med vad hon vill åstadkomma och uppleva. Som stöd vid 
beslutsfattande kring framtiden och nya möjligheter har hon två personer som fungerar 
som bollplank men hon litar i första hand på sin magkänsla, om det inte känns bra i 
magen så är det inte aktuellt. Hon poängterar dock betydelsen av att ha en vision för det 
personliga varumärket som hjälper till att hålla rätt kurs och förhindrar att det svajar 
under vägens gång. Ett praktiskt exempel som Sjöström tar upp kring vidareutveckling av 
det personliga varumärket och främst hennes blogg är att synas i olika sammanhang. Vid 
varje framträdande och offentligt deltagande ökar besökssiffrorna på bloggen vilket även 
utvecklar hennes varumärke.  

4.2 Presentation av empiri: PR-byråer 
 
Respondenterna inom perspektivet PR-byråer är tre individer som arbetar på byråsidan 
med kommunikation på olika sätt i städerna Göteborg och Malmö. Samtliga jobbar på 
ansedda byråer och har goda kunskaper och erfarenheter inom ämnen som 
kommunikation, varumärkes- byggande och utveckling. Nedan följer en kort presentation 
av varje respondent och PR-byrån de arbetar för. 

4.2.1 Presentation av respondenter: PR-byråer 

4.2.1.1 Karin Larsson 
 
Karin Larsson arbetar som byråchef på Nine Yards i Göteborg. Nine Yards är en Brand 
Experience byrå där fokus ligger på att knyta ihop alla upplevelser kring ett varumärke 
och minska glappet mellan vad ett varumärke lovar och vad det faktiskt levererar. 
Företaget består av ett 40-tal medarbetare och har kontor i Göteborg och Stockholm. 
Tidigare har Larsson arbetat på Volvo, det senaste som chef för marknadsavdelningen på 
Volvo Personbilar. 

4.2.1.2 Carl-Johan Wachtmeister  
 
Carl-Johan Wachtmeister är ordförande för Grayling Sverige i Malmö och arbetar som 
seniorkonsult med inriktning på strategisk kommunikation. Grayling är världens näst 
största oberoende PR-byrå med hundratals anställda med kontor i 40 länder, Grayling 
Sverige finns i Stockholm, Göteborg och Malmö och erbjuder heltäckande tjänster inom 
fyra huvudområden: kommunikation, företagskommunikation, marknads-PR och public 
affairs. Wachtmeister har arbetat med kommunikation i mer än 25 år, bland annat som en 
av grundarna till Sund Kommunikation, informationsdirektör för Atlas Copco och Kabi 
Pharmacia. 

4.2.1.3 Annica Ljungberg 
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Annica Ljungberg är ägare och VD på XLNT Communication, en kommunikationsbyrå i 
Göteborg som arbetar med alla typer av kommunikation men innehar specialistkunskaper 
inom sociala medier. Ljungberg startade byrån för 15 år sedan och titulerar sig nu 
kommunikations strateg men hennes start inom reklambranschen var som orginalare. 

4.2.2 Teman: PR-byråer 
 
Nedan presenteras empirin som framkommit i samtal med individer som arbetar på PR-
byråer och med frågor rörande varumärkesbyggande. Strukturen följer de tre 
perspektiven uppbyggande, underhållande och vidareutveckling samt varje respondents 
åsikter individuellt. 

4.2.2.1 Uppbyggande: PR-byråer 
 
Larsson beskriver att oavsett vad det handlar om så krävs det, för att lyckas med ditt 
varumärkesarbete, att du väcker känslor, skapar en positiv känsla och en upplevelse kring 
varumärket. Personal branding, i kombination med andra företagsaktiviteter, kan vara 
både medvetet och omedvetet men det bottnar alltid i att arbeta inifrån och ut samt att 
företagskulturen byggs kring en individ genom att lyfta fram dennes goda egenskaper. 
Uppbyggandet av ett personligt varumärke kräver enligt Larsson att du är konsekvent och 
ärlig, både i PR-arbete och marknadsföring. I dagens digitala värld där konsumenterna 
har tagit över makten upptäcks det snabbt om du inte är ärlig och konsekvent och fallet 
blir dessutom mycket hårdare, förklarar hon. Det är otroligt viktigt att hålla sig till den 
linje som valts i det strategiska arbetet, för gör du något som faller utanför den bild och 
värderingar du förknippas med så beror fallet ner från piedestalen enbart på hur starkt ditt 
personliga varumärke är, beskriver Larsson. Det gäller att välja en strategi och hålla fast 
vi den, oavsett om det gäller personliga varumärken eller företags varumärken. Alla har 
ett personligt varumärke och det byggs på genom individens CV och används för att 
kunna presentera en själv på bästa möjliga sätt, förklarar hon. Larsson beskriver att en 
omedveten strategi som används av många är att göra sitt bästa och prestera på topp varje 
gång. Detta tror hon gäller många av dagens personliga varumärken och deras framgång, 
istället för en nedskriven plan så fungerar detta tankesätt som en omedveten strategi. 
 
Ljungberg anser att personal branding är användbart i den digitala världen och ett sätt att 
ta sig fram där. Hon beskriver att personal branding har kommit att bli en del av 
varumärkes branding och menar att uttrycket brands need to have a personality, to be 
someone you have to be friends with är en bra generellt beskrivning för varumärken idag. 
Det är viktigt att tala om sina mjuka värderingar, vad man står för, alltid vara personlig 
och vikten av att kunna attrahera. Det väsentliga att ha i åtanke enligt Ljungberg när man 
bygger sitt personliga varumärke är att hitta sin ”unikhet”. Det gäller att ha en långsiktig 
plan där du identifierar talanger, styrkor och intresseområden, bygga en noggrann 
strategi, bestämma hur du vill utmärka dig och uppfattas, till sist visa vad du har som inte 
någon annan har, vad som är din unique selling point. Därefter gäller det att hela tiden 
hitta utvecklingsfaser för det personliga varumärket och inte förändra det du skapat utan 
istället fokusera på att förädla. Ljungberg förtydligar att personal branding har blivit en 
del av företagen idag för traditionellt varumärkesbyggande håller på och försvinna, vilket 
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gör att det blir en del av det statiska varumärkesbyggandet och därmed mer dynamiskt. 
 
Wachtmeister beskriver att personal branding är ett mycket effektivt sätt att bygga 
företagsvarumärket och han anser att det hänger väl ihop med medielogiken idag. Enligt 
honom blir nyheter mer personifierade och att det är rent kommersiellt, en tidning blir 
mer intressant och säljer mer om den personifieras. Han utvecklar, att personal branding 
även är mycket fördelaktigt redskap om man vill bygga en stolthet och öka motivationen 
hos medarbetarna, genom att ha en stark frontfigur för företaget. I grund och botten så 
finns det många likheter mellan att bygga upp personliga och företags varumärken. 
Wachtmeister beskriver att det alltid handlar om att ha gjort en tidig analys och 
framtagandet av en strategi eller plan. Han menar, att ska du lyckas bygga ditt personliga 
varumärke så behöver du ha ett metodiskt planerande, tänka långsiktigt och ha en tydlig 
plan. 

4.2.2.2 Underhållande: PR-byråer 
 
Larsson anser att en av de största skillnaderna kring riskerna i underhållandefasen mellan 
personliga varumärken och företagsvarumärken är risken att rasera varumärket. Risken är 
betydligt mer påtaglig när det gäller personliga varumärken eftersom det blir ett stark 
fokus på bara en person till skillnad från ett företag som då är en hel organisation. Vi 
människor påverkas och berörs mycket mer då det finns en tydlig mänsklig faktor eller då 
det är en individ som står för något och inte en grupp, förklarar hon. Intern 
kommunikation anser Larsson är grundförutsättningen för allt kommunikationsarbete och 
där måste arbetet börja. När man endast arbetar externt eller med det yttre faller det 
snabbt ihop och interna problem sipprar snabbt upp på ytan, vilket gör att det externa 
arbetet varit till ingen nytta. Detta blir ännu viktigare i den digitala världen där vi som 
konsumenter vänder oss till sociala medier för information kring ett varumärke snarare än 
traditionell reklam, berättar hon. Desto mer belyst ett varumärke blir, desto väsentligare 
blir det att vara konsekvent och hålla sig inom en plan eller strategi, förklarar Larsson. Ju 
fler individer som ska följa och gå i samma riktning, än viktigare blir det att det finns en 
tydlig plan att följa. Det gäller likväl inom ett företag och dess anställda som ett 
personligt varumärke och dess målgrupp. 
 
Ljungberg beskriver att det under underhållandefasen är viktigt att arbeta fram 
långsiktiga planer som koncentreras kring tre viktiga budskap, vilka gärna kan vara 
väggskiljare som riktar sig mot olika marknader, kanaler eller kundgrupper. Hon 
understryker att det viktigaste under arbetet med att underhålla varumärket är kontinuitet 
och att upprepa de tre budskapen. Tyngdpunkten ligger i att förädla och inte förändra, de 
som snabbast tröttnar på budskapen och planen är företaget eller individen bakom det 
personliga varumärket. Men man ska undvika att ändra sig och göra om utan snarare 
upprepa samma budskap och förädla, göra det ännu bättre och vassare. Kring frågan vad 
som styr valet av deltagande vid olika sammanhang och samarbeten svarar Ljungberg att 
hon anser att det finns en grundfilosofi samt ett ramverk kring etik och moral, som kan 
vara framtaget medvetet eller omedvetet, vilket styr. Hon lägger till att det dock ofta är 
ekonomin som styr och att man då hoppar på saker, för att de är kul men också för att det 
är ekonomisk förmånligt. Om eller när man hamnar i situationen att det kommer så 
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mycket erbjudanden att man kan välja och vraka så styr grundfilosofin betydligt mer, 
förklarar hon. Det absolut viktigaste är dock ”unikheten” med varumärket, vilket inte är 
företagsloggan utan människorna bakom samt att brinna för allt man gör och inte nöja sig 
med lagom, för lagom är inte bra nog. 
 
Wachtmeister framför att han anser att underhållningsarbetet kring personliga 
varumärken inte skiljer sig avsevärd från hur arbetet ser ut kring företags varumärken. 
Det viktiga i detta stadium är att ha en skräddarsydd strategi eller plan för den aktuella 
situationen samt att se till så att varumärket särskiljer sig från konkurrenterna på 
marknaden. Han förklarar att de för kunders räkning skapar en kommunikationsplan med 
så tydliga mätbara mål som möjligt, som gäller för ett halvår till ett år. Planen blir 
utgångspunkten för allt utvecklingsarbete som exempelvis vilka forum och sammanhang 
varumärket gynnas av att synas i eller bör undvika, berättar Wachtmeister. Han fortsätter 
resonemanget och poängterar vikten av att ta hänsyn till varumärkets värderingar och hur 
man vill att det ska uppfattas vid val av aktiviteter och sammanhang. Wachtmeister 
understryker att han och hans kollegor arbetar planerat och metodiskt och försöker 
förklara för sina kunder att det genererar långvariga och bestående resultat. Arbetssättet 
är giltigt för både personliga varumärken som företagsvarumärken, understryker han. 

4.2.2.3 Vidareutveckling: PR-byråer 
 
Larsson understryker att allt utvecklingsarbetet bör utgå från varumärkets 
grundvärderingar och vad det står för. Alla beslut och val måste stå tillbaka för 
varumärkets grundvärderingar och det gäller för både företags och personliga 
varumärken, berättar hon. Ett tydligt exempel på det är Volvo och deras fokus på 
säkerhet, oavsett hur snyggt ett nytt material är eller hur miljövänligt det må vara så 
måste säkerhetskraven alltid uppnås för att vara aktuellt att användas i framtiden. En 
strategi är viktigt att ha i detta stadie av varumärkesbyggande då det är en stor publik som 
ska tolka varumärket, båda internt och externt. Strategin arbetas fram genom att se på var 
varumärket står i dagsläget, vad som har gjorts och var varumärket vill någonstans i 
framtiden, detta sammanfattas för att ta fram vilken effekt varumärket vill uppnå i 
framtiden. Slutligen bryts det ner till ett antal steg som kartlägger hur den resan ska gå 
till, beskriver Larsson. Omprofilering anser Larsson är lättare för en individ med ett 
personligt varumärke att utföra till skillnad från ett företagsvarumärke, ett 
företagsvarumärke är oftast en stor och seg organisation medan ett personligt varumärke 
oftare är mindre och smidigare i omprofilering processen. Hon fortsätter, vi som 
allmänhet är relativt förlåtande och det går ganska lätt för individer med personliga 
varumärken att ändra den allmänna uppfattningen om dem, att exempelvis gå från 
provocerande till mer omtyckt. Det handlar om trovärdighet, att vara äkta och att vi 
människor är komplexa med olika egenskaper så det är inte konstigare än att fokus skiftar 
från en egenskap till en annan, förklarar Larsson. 
 
När varumärket nått en viss position och framgång bör man revidera sitt varumärke 
menar Ljungberg. Det är viktigt att ställa frågan ”Vad har du för utmaningar?”, för att 
verkligen tänka till och börja planera sin framtid och hur man vill att varumärket ska 
utvecklas, berättar hon. Utefter svaret på frågan och de tankar som kommer fram bör en 
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plan utformas som skall fungera som en guide för framtiden. Omprofilering anser 
Ljungberg måste vara raffinerat om det ska bli en positiv förändring. Personen bakom 
varumärket ändras inte så omvälvande utan grundfilosofin för individen och varumärket 
fungerar som en kärna och förblir grunden. I många fall rör det snarare att fokus skiftar 
mellan olika egenskaper och att på så sätt uppnås en förändring i uppfattningen kring 
varumärket. Hon beskriver att man måste utgå från sig själv, utföra förändringen med 
mycket känslor och det är då det kan bli en positiv förändring. 
 
Wachtmeister förklarar att allt förnyelsearbete måste hänga ihop och vara kontinuerligt så 
att det blir tydligt för målgruppen. Han fortsätter resonemanget och berättar att det 
eventuellt kan gå snabbare för ett personligt varumärke att omprofilera sig i jämförelse 
med företag, men att det oberoende av varumärkets natur alltid kräver mycket arbete och 
resurser för att lyckas. Allt positionerings arbete måste stämma överens med tre faktorer: 
personlighet, äkthet och trovärdighet, anser Wachtmeister. Liksom i de andra faserna av 
varumärkesbyggande så gäller det att jobba hårt, synas i rätt sammanhang och upprepa 
sitt budskap även för vidareutveckling av det personliga varumärket. Wachtmeister 
poängterar angelägenheten av att fokusera på proaktivitet och att styra snarare än att 
styras, det är framgångsfaktorer som tar varumärket framåt och få det framgångsrikt. 
 

5 Analys av empiri 
 
Med utgångspunkt ur det empiriska materialet och den teoretiska referensramen som 
presenterats tidigare i uppsatsen utförs en analys kring de mest väsentliga faktorerna som 
uppkommit i samtal med studiens respondenter. Detta kapitel följer samma tematiska 
struktur som tidigare i uppsatsen, utifrån de tre dimensionerna uppbyggande, 
underhållande och vidareutveckling. Presentationen av dimensionen vidareutveckling 
skiljer sig från tillvägagångsättet för de två andra dimensionerna. Tre viktiga ämnen som 
tagits upp av uppsatsens respondenter beskrivs under dimensionen vidareutvecklande, i 
motsatts till de andra två dimensionerna som är koncentrerade till en tyngdpunkt. 
Eftersom den sistnämnda dimensionen är mer komplext och svårdefinierad än de två 
tidigare upplevs det tydligare att dela upp analysen utefter tre ämnen.  
 

5.1 Uppbyggande av personliga varumärken 
 
Genom att studera empirin om uppbyggande av personliga varumärken som framkommit 
av respondenterna inom perspektivet PR-byråer kan en enighet i svaren angående vikten 
av att vara konsekvent, tydlig, bygga en noggrann strategi och alltid vara ärlig skådas. 
Det finns dock fokus på olika faktorer i deras svar om uppbyggandet. Larsson menar att 
det krävs att väcka känslor, alltid arbeta inifrån och ut och skapa en upplevelse kring ditt 
varumärke. Ljungberg beskriver istället att det viktigaste är att alltid vara personlig, för 
det är endast då din målgrupp kan bygga en relation till dig. Hon lägger vikt vid mjuka 
värderingar och att finna sin unikhet. En långsiktig plan där ens talanger, styrkor, 
intresseområden identifieras, framtagande av en strategi och hitta vad som är ens unique 
selling point, anser Ljungberg är det mest väsentliga under uppbyggande-fasen. En 



 

 35 

individs unique selling point, menar Ljungberg, handlar om att ta reda på vad du har som 
ingen annan har och bestämma hur du ska lyckas utmärka dig. Monotoya (2002, se 
Wilson 2003) presenterade åtta obrytbara lagar inom personal branding som bör 
uppfyllas. Det går att se tydliga likheter i Ljungbergs svar och den första punkten 
Specialisation. Ett personligt varumärke ska byggas kring ett område där personen 
innehar tydlig spetskompetens, vilket överensstämmer med Ljungbergs svar om att finna 
sin unikhet. Monotoya (2002, se Wilson 2003) tar upp ytterligare en punkt som 
Ljungberg lägger stor vikt vid, Personality. Det är otroligt viktigt att det personliga 
varumärke byggs upp kring en äkta personlighet som inte är förvanskad eller falsk. 

 
Wachtmeister förklarar att det finns många likheter kring att bygga personliga 
varumärken och företags varumärken. Han utvecklar att det alltid handlar om att ta fram 
en plan, metodiskt planerande och tänka långsiktigt. Monotoya (2002, se Wilson 2003) 
tar också upp dessa aspekter under punkten Visibility, där han förtydligar vikten av att 
synas, vara återkommande och konsekvent. Gemensamt för alla respondenters svar inom 
perspektivet PR-byråer är att ha en medvetenhet vid uppbyggandet av ett personligt 
varumärke. Vilket innebär en medvetenhet om att samhället förändras och för att bygga 
ett personligt varumärke idag måste du förstå vikten av att vara personlig i sociala medier 
och bloggosfären, för att lyckas stå ut från mängden. Hearn (2008) förtydligade att ett 
personligt varumärke inte är en yta eller en attraktiv fasad utan bör vara en retorisk 
övertygande version av dig själv. Har en individ för avsikt att bygga ett personligt 
varumärke så är förhoppningen alltid att bygga en plattform för varumärket inom sin 
målgrupps medvetande. Det krävs sammanfattningsvis en äkta personlighet och en 
långsiktig strategi för att lyckas bygga en relation till sin målgrupp och för ett effektivt 
uppbyggande av sitt personliga varumärke, enligt ovanstående respondenter. 
 
Till skillnad från perspektivet PR-byråer så tar perspektivet personliga varumärken 
gemensamt upp att det inte krävs en strategi eller långsiktig plan för att bygga ett 
personligt varumärke. Forni menar att genom att utgå från vad du som individ tycker är 
roligt formar sig vägen för det personliga varumärket av sig själv. Hon förtydligar dock 
att hon alltid haft till avsikt under uppbyggandet av sitt personliga varumärke att ge en 
hundra procent ärlig bild av hur hon är som person. Rampersad (2008) tar upp vikten av 
att ett personligt varumärke är autentiskt, som en av de primära punkterna under 
uppbyggande av ett personligt varumärke. Detta resonemang utesluter Fornis tankar kring 
bristen på strategi under uppbyggandet. Att bygga sitt personliga varumärke främst på en 
ärlig och genuin bild av sig själv kan därmed ses som en strategi. Persson resonerar även 
hon kring den aspekten, att få personer använder sig av en strategi under uppbyggandet. 
Faktorer som är väsentliga enligt henne är att finna en inriktning på sitt personliga 
varumärke, men att det alltid bör bottna i en sann egenskap hos individen. En annan 
faktor anser Persson är att bestämma vilken funktion varumärket ska fylla på den valda 
marknaden. Ingen lägger märke till någon som gör samma sak som någon annan, om det 
inte är så att du gör det mycket bättre. Det är därför viktigt att kunna bidra med något nytt 
med det personliga varumärket, menar Persson. Concutt´s fem R för byggande av 
personligt varumärke betonar under Remarkability att det är viktigt att ifrågasätta om 
varumärket är uppseendeväckande och står ut från mängden (MBT 2002). Shepherd 
(2005) presenterar även han som första steg, i sin process för uppbyggandet av det 
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personliga varumärket, att en individ under uppbyggandet ska identifiera och utvinna sina 
huvudattribut och i andra steget sedan skapa ett fängslande personligt brand statement. 
De faktorer Persson anser viktiga under uppbyggandet av ett personligt varumärke, som 
inriktning och finna sin plats på marknaden, men som hon inte anser vara strategier 
menar Shepherd (2005) är faktorer som är en process eller strategi för att bygga ett 
personligt varumärke. 

 
Zytomierska hävdar även hon avsaknaden av strategi under uppbyggnaden av sitt 
personliga varumärke. Istället har fokus varit på faktorer som vad hon varit intresserad 
av, sett ett värde i och personliga mål. Att ta fram en strategi eller genomarbetad plan 
leder enligt Zytomierska inte till framgång eller att man uppnår de mål som satts upp. 
Istället tror hon att allt bottnar i en slump och menar att hennes egna personliga 
varumärke till stor del har skapats genom flyt och tur. Monotoya (2002, se Wilson 2003) 
tar under punkten Goodwill upp att ett personligt varumärke inte ska ha framgång som 
sitt primära mål utan det snarare ska vara en biprodukt. Denna punkt definierar vad alla 
respondenter inom perspektivet personliga varumärken har sagt angående sina 
varumärken, en strategi för att bygga det personliga varumärket har inte existerat utan 
framgången har kommit som en bonus i och med att de arbetat med saker som intresserat 
dem.  
 
Sjöström tar även hon upp att valen under uppbyggandet av hennes personliga varumärke 
berodde mer på vad hon fann intressant än en strategi. Hon hade dock tydliga mål under 
uppbyggande-fasen som var uppsatta inom olika tidsramar, vilket hon medgav var en 
form av strategi. Det viktigaste för henne var dock att allt hon deltar i och gör ska hon 
kunna stå för både som privatperson och yrkesmänniska. Under uppbyggandet har fokus 
legat på faktorer som spegla en ärlig bild av henne, samma känsla på alla delar i hennes 
liv och ett trovärdigt varumärke. Monotoya (2002, se Wilson 2003) tar även här upp 
under punkten Unity en faktor som Sjöström betonar som viktig under uppbyggande 
nämligen att det personliga varumärket måste stå på en genuin grund och det får inte 
finnas något glapp mellan det privata och publika livet. Både Ljungberg och Larsson tog 
upp aspekter angående personliga varumärken som är aktiva idag och vad som styr under 
uppbyggandet. Ljungberg anser att det alltid finns en grundfilosofi att förhålla sig till 
även om det inte finns en uttalad strategi. Denna grundfilosofi agerar som ett ramverk 
kring etik och moral och kan vara framtagen både medvetet och omedvetet men det 
viktiga är att den styr individens val. Larsson menar även hon att många idag använder 
sig av en omedveten strategi, att alltid göra sitt bästa och prestera på topp varje gång. Ett 
sådant agerande tror hon är vad som gjort många av dagens personliga varumärken så 
framgångsrika. Istället för att ha en nedskriven plan så menar hon att detta tankesätt 
fungerar som en omedveten strategi. Stämmer Larssons påstående så skulle 
respondenternas, inom perspektivet personliga varumärken, framgångar kunna förklaras 
på ett mycket enkelt sätt. Däremot skulle deras uttalande om bristen på strategier 
uteslutas och ersättas med att de haft omedvetna strategier under uppbyggandet av sina 
varumärken. 
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5.2 Underhållande av personliga varumärken 
 
Respondenterna inom perspektivet personliga varumärken tog under uppbyggande-fasen 
av sina personliga varumärken upp att de främst lade fokus på faktorer som vad de fann 
intressant, ha roligt och att prova sig fram för att se vad som ger önskat resultat. Forni 
beskriver att när hon insett att hon hade ett personligt varumärke så lades större vikt vid 
att underhålla det. Hon tror dock att underhållandet av det personliga varumärket är 
beroende av uppbyggandet eftersom att du ser vad som fungerar av det du testat, då gäller 
det att fortsätta bygga på det positiva och uppmärksammade sidorna inom ens personliga 
varumärke. När det kommer till att underhålla och även utveckla det personliga 
varumärket anser Forni att förvaltning av det bör ske genom att bygga det via en rad 
pelare. Hon beskriver att varje personligt varumärke bör vara uppbyggt på en rad pelare 
som står för olika egenskap eller kompetens. Pelaren kan sedan komma att ersättas med 
andra egenskaper eller förstärkas och på så vis utvecklas det personliga varumärket. 
Ljungberg tar också upp ett liknande resonemang som Forni. Hon anser att det i 
underhållande-fasen krävs en långsiktig plan som koncentreras kring tre budskap som 
fungerar som vägskiljare mot olika marknader, kanaler och målgrupper. Genom att ha 
tagit fram tre budskap är den mest väsentliga faktorn under underhållande kontinuitet. 
Det gäller att vara konsekvent och upprepa de tre budskapen, menar Ljungberg. Fokus 
ligger då på samma faktor som Forni tog upp, förädla och förvalta ditt personliga 
varumärke snarare än att förändra det. 
 
Sjöström tar även hon upp att i och med att det personliga varumärket vuxit sig starkare 
och bloggen fått en trogen läsarkrets så har det blivit viktigare att vara konsekvent och 
genomföra mer medvetna och strategiska val. Idag underhåller hon sitt varumärke genom 
att inte delta i sammanhang som inte överensstämmer med vad hennes personliga 
varumärke står för och en medvetenhet angående vilka samarbeten som det personliga 
varumärket ska synas i. Hearn (2008) förtydligar att de som innehar ett personligt 
varumärke uppmanas att exponera sina kvaliteter på varje plats som finns tillgängliga för 
dem och på så vis lanserar de en kampanj där de syns fullt ut. Innebörden av det blir att 
även när det handlar om att marknadsföra sitt eget varumärke och allt det du gör och inte 
gör, så kommunicerar alla ens handlingar värdet och karaktären av det personliga 
varumärket. Persson tar även hon upp att det är viktigt att vara konsekvent och tydlig när 
det personliga varumärket blivit etablerat och bloggen får fler läsare. Faktorer som att 
valen blir mer medvetna och utgå från att ens varumärke blivit en förebild vid de val som 
görs, är väsentligt under underhållande. Samtidigt poängterar Persson att hon fortfarande 
följer sin magkänsla och hur hon känner och de faktorerna är inte isolerade från de 
medvetna valen, utan de fungerar i symbios med varandra för att underhålla varumärket. 
Andra viktiga faktorer anser Persson är att vara personlig och visa fler egenskaper av sig 
själv för att bygga en starkare och mer dynamisk relation till läsarna. En annan viktig 
aspekt är också trovärdigheten och att samarbeten går i linje med varumärket och dess 
värderingar. Det krävs alltid en noggrann övervägning så det inte skapar en förvirring hos 
läsarna som i sin tur kan medföra att bloggen förlorar läsare, anser Persson. Simmons 
(2007) presenterar i sitt ramverk vikten av att attrahera kunder och då varumärket har 
skapat en närvaro på Internet arbeta för att behålla och utveckla den närvaron. Precis som 
Persson beskrev ovan menar Simmons (2007) att det handlar om att veta hur relationerna 
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ska stärkas, öka interaktionen och på så sätt bygga långvariga relationer som har ett 
gemensamt värde för både varumärket och målgruppen. Larsson tar upp att en av de 
största skillnaderna angående risker som kan existera i underhållande-fasen mellan 
personliga varumärken och företags varumärken är risken att rasera sitt varumärke. 
Risken är betydligt mer påtaglig menar Larsson när det gäller personliga varumärken 
eftersom det blir så stort fokus på en person till skillnad från ett företag och en hel 
organisation. Människor påverkas och berörs mer då det finns en tydlig mänsklig faktor 
och individ som representerar något. Larsson anser att den mest väsentliga faktorn i 
denna fas är medvetenheten om den interna kommunikationen. När en individ endast 
arbetar med det externa och yttre faller det snabbt ihop och interna problem kommer upp 
till ytan, vilket gör att det externa arbetet varit till ingen nytta och det personliga 
varumärket riskerar att raseras. Larsson fortsätter med att denna faktor blir ännu mer 
viktig i dagens digitala samhälle där vi som konsumenter vänder oss till sociala medier 
för information kring ett varumärke. När ett varumärke belyses ytterligare, desto 
väsentligare är det att vara konsekvent och hålla sig till en plan eller strategi. När antalet 
individer som ska följa eller gå i samma riktning ökar är det ännu viktigare att det finns 
en tydlig plan att följa, förklarar Larsson. 
 

5.3 Vidareutveckling av personliga varumärken 

5.3.1 Faktor: omprofilering 
 
I empirin om vidareutveckling av personliga varumärken under respondenterna PR-
byråer kan en gemensam syn på utvecklingsfasen av det personliga varumärket ses. De 
menar att den linje som varumärket valt att gå under underhållningsfasen bör följas i 
utvecklingsarbetet av det personliga varumärket också.  Omprofilering resonerar de kan 
dock ske, om det bedöms vara nödvändigt för varumärkets framtida utveckling. 
Ljungberg resonerar att varje individ och dess personliga varumärke har en grundfilosofi 
som vid omprofilering kvarstår som grund och att fokus snarare skiftar från en egenskap 
till en annan. Hon understryker att omprofilerings-arbetet måste utföras på ett raffinerat 
sätt för att uppnå en positiv effekt. Larsson instämmer och poängtera vikten av 
trovärdighet, det måste vara äkta och utgå från individen och hennes egenskaper. I detta 
resonemang instämmer flertalet forskare där bland Shepherd (2005) som uttrycker vikten 
av att utvinna sina huvudattribut. Även Comcutt (MBT, 2002) tar upp aspekten, under 
punkten Real som beskriver att varumärket måste vara genuint och anknutet till 
individens värderingar.  
 
Wachtmeister understryker att allt varumärkesarbete måste utgå från personlighet, 
ärlighet och trovärdighet men att mängden resurser och arbete som krävs för att utföra en 
lyckad omprofilering inte får underskattas. Persson instämmer i hans resonemang och 
även hon anser att det krävs mycket för att utföra en omprofilering av ett varumärke. Hon 
beskriver att det underlättar att förklara förändringen och låta den ta tid, för att få 
övergången trovärdig. Persson poängterar dock vikten av ett första intryck och att det är 
lättare för ett älskat varumärke att bli hatat än vice versa. Allmänheten är förlåtande och 
det går relativt lätt att ändra den allmänna uppfattningen kring ett varumärke menar 



 

 39 

Larsson. Genom sociala medier, och i synnerhet bloggar, skapas en personlig relation 
mellan varumärket och dess målgrupp (Thevenot, 2007; Simmons, 2007). Dessa 
relationer bygger på tillit och medför att målgruppen är förlåtande och förstående vid 
ändringar i varumärkesprofilen.  Sjöström betonar även hon vikten av att vara genuin och 
att ha en röd tråd men framhåller att man inte bör svänga och byta spår för mycket. 
Zytomierska däremot framhåller att omprofilering sker enkelt så länge den nya profilen 
hålls konsekvent, då upplevs och förknippas varumärket snabbt med den nya profilen. 
Forni anser att omprofilering är fullt möjligt eftersom ett varumärke kan bygga på en idé 
om en person utan att vara förankrat i den faktiska personen. I motsats till Fornis 
resonemang presenterar Montoya (2002, se Wilson 2003) Unity som en av de åtta 
obrytbara lagarna för personal branding. Han menar att det personliga varumärket måste 
stå på en genuin grund och att det inte får existera ett glapp mellan det privata och 
publika livet. Även Skills (2008) motsätter sig till Fornis uttalande och betonar 
angelägenheten att hålla varumärket nära knutet till individen och dennes styrkor.  
 

5.3.2 Faktor: interaktion påverkar utveckling 
 
När ett personligt varumärke uppnått en viss storhet så ökar vikten av att hålla budskapet 
och varumärket konsekvent. Desto fler människor som ska gå i samma riktning desto 
viktigare är det att den riktningen är tydligt utstakad, beskriver Larsson i analysen ovan 
kring uppbyggandefasen. Persson beskriver att hennes bloggläsare påverkar 
vidareutvecklingen av hennes personliga varumärke. Bloggläsarna visar sin uppskattning 
genom interaktion på bloggen och på så vis bidrar de till utvecklingen av varumärket, 
eftersom Persson påverkas av den interaktion som uppstår även om det inte alltid är 
medvetet.  Hon lägger till, att med den interaktion och respons hon får från sina läsare 
tillkommer även förväntningar och krav på varumärket. Sjöström förklarar att hennes 
besökarsiffror på bloggen ökar vid varje offentligt framträdande och att det är ett av 
sätten som hennes bloggläsare påverkar utvecklingen av varumärket. Simmons (2007) 
beskriver hur relationer skapas på internet mellan det personliga varumärket och 
målgruppen och hur dem stärks och utvecklas när de arbetar tillsammans. Ur dessa 
relationer och interaktioner skapas gemensamt värde som är positivt för båda parter.  
Montoya instämmer, (2002, se Wilson 2003) i presentationen av de åtta lagarna för 
personal branding belyser han hur långvariga personliga varumärken bygger på djupa och 
ödmjuka relationer med sin målgrupp.  
 
Zytomierska berättar att hon nu har en trogen läsarkrets som finns där, från att det 
tidigare var hon som hade en uppsökande roll så väntar nu bloggläsarna på henne och inte 
tvärtom. Hon understryker, till skillnad från Persson och Sjöström, att läsarna inte 
påverkar henne utan att hon utgår från sin magkänsla och hjärtat vid utvecklandet av sitt 
varumärke. Ljungberg beskriver dock vikten av att ha en plan för framtiden och 
poängterar att en guide bör utformas utefter vilka utmaningar varumärket ser i framtiden. 
Guiden är ett verktyg för att säkerhetsställa att varumärket håller sig genuint och sann 
mot dess grundvärderingar. Wachtmeister understryker betydelsen av att fokusera på 
proaktivitet och att styra varumärket snarare än att styras. Hearn (2008) instämmer att det 
personliga varumärket i varje skede måste behålla kontrollen över sina handlingar. I den 



 

 40 

teoretiska referensramen understryks (Montoya, 2002, se Wilson 2003; Skills, 2008) 
angelägenheten av att hela tiden ha en ursprunglig plan eller strategi. Om eller när 
varumärket utsätts för påverkningar eller ifrågasätts av sin omvärld så ska individen 
återgå till grundvärderingarna för att finna sin väg och strategi för att fortsätta 
vidareutvecklandet.  

5.3.3 Faktor: Val av sammanhang och dess påverkan  
 
Unisont upplever respondenterna inom perspektivet personliga varumärken att det finns 
en medvetenhet och tankar kring vad och vem det personliga varumärket sammankopplas 
med. De menar att deras varumärken påverkas, positivt eller negativt, av att förknippas 
med andra personer, miljöer eller sammanhang oavsett om det är avsiktligt eller ej. 
Därmed krävs det, resonerar de, en större medvetenhet i vidareutvecklingsstadiet av det 
personliga varumärket. Persson understryker i sitt resonemang att hon i arbetet med att 
vidareutveckla sitt varumärke och att flytta bloggen till en egen domän noga tänkte 
igenom alla delar från designelement till lämpliga underbloggare. Hon förklarar att 
uppfattningen av varumärket påverkas av vilka människor, sammanhang och aktiviteter 
det framträder i. Persson berättar att det för henne handlar om att ha kontroll över 
varumärket och att styra det åt rätt håll för framtiden. Zytomierska delar också den 
uppfattningen när hon förklarar att det finns en noggrannhet vid val av samarbeten och 
deltagande i olika sammanhang. Det viktiga är att uppleva ett utbyte mellan människorna 
hon träffar men hon poängterar också att det finns en medvetenhet kring hur deltagandet 
påverkar det egna varumärket. Wachtmeister delar samma åsikt som respondenterna 
inom perspektivet personliga varumärken. Han understryker också vikten av att synas i 
rätt sammanhang som är passande varumärket. Denna medvetenhet gör att varumärket 
gynnas och blir ett verktyg att styra dess framtid samt en del av den strategiska plan som 
utformats. I den teoretiska referensramen finner vi medhåll i ovanstående resonemang 
hos Hearn (2008) som presenterar att alla handlingar, att delta eller avstå från deltagande 
vid olika sammanhang och samarbeten, kommunicerar värdet och karaktären av det 
personliga varumärket.  
 
Forskning (Shepherd, 2005; Monotoya, 2002, se Wilson, 2003; Rampersad, 2008) 
belyser att det personliga varumärket bör bygga på faktorer som personliga värderingar, 
autenticitet och en uttänkt plan. Både Larsson och Ljungberg anser att det finns en 
grundfilosofi och grundvärderingar hos individen och det personliga varumärket som styr 
besluten kring deltagande vid olika sammanhang och samarbeten. Besluten bör baseras 
på en genuin och äkta grund för då minskar riskerna för en missvisad utvecklingsinsats 
för framtiden. Forni påpekar att hennes umgängeskrets av vänner i stor utsträckning 
också innehar framgångsrika och starka personliga varumärken. Hon medger att deras 
vänskap samt kopplingarna som uppstår dem emellan skapar positiva konsekvenser och 
att de stärker varandras varumärken.  Forni understryker att det inte är en strategi eller 
medveten tanke att utvinna positiva följder ur vänskaperna utan det är snarare ett resultat 
av vänskapen. Lair, Sullivan och Cheney (2005) motsäger sig ovanstående resonemang 
och hänvisar till att inom personal branding så upphöjs individen och fokus ligger på en 
stark individualitet. Även Monotoya (2002, se Wilson, 2003) rör vid aspekten i de åtta 
obrytbara lagarna för personal branding under punkten Distinctivness. Vilket tar upp att 
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för att varumärket ska stå ut från mängden, få fram sitt personliga budskap och skapa ett 
starkt intryck så måste det uttrycka sig och presenteras på ett unikt sätt.  

6 Slutsatser 
 
Bristen på forskning inom våra två valda dimensioner underhållande och 
vidareutvecklande av personliga varumärken gjorde att vi identifierade en lucka som 
ledde oss fram till ett syfte med denna uppsats. Vi ser i efterhand att resultatet har tillfört 
både praktiska förslag angående de två dimensionerna men även teoretiska förslag till 
vidare forskning inom ämnet personal branding. Vi börjar dock med att presentera de 
praktiska förslagen, genom att ta upp de mest väsentliga faktorerna som framkommit 
under de tre dimensionerna uppbyggande, underhållande och vidareutvecklande av 
personliga varumärken. Det blir en logisk följd genom att presentera slutsatsen i form av 
vad som uppkommit under varje dimension eftersom vi varit konsekventa och presenterat 
empirin på detta sätt hela vägen. Dimensionen vidareutvecklande har varit mer komplex 
att hantera under intervjuerna än de två andra dimensionerna. Anledningen till det är att 
vi upplevt att de personliga varumärkena befinner sig i denna dimension i dagsläget och 
därmed fann det mer komplicerat att ge tydliga svar om väsentliga faktorer. Därmed, som 
nämndes under inledningen i kapitlet Analys, har vi valt att presentera dimensionen 
vidareutvecklande med underrubriker med faktorer som kan vara väsentliga men som inte 
är definierbara i samma grad som de två första dimensionerna. Efter de väsentliga 
faktorerna presenterats följer en avslutande diskussion där vi presenterar vår slutsats av 
empirin och reflekterar över resultatet i relation till studiens syfte. 
 

6.1 Slutsats av dimensionen uppbyggande 
 
Som nämns tidigt i denna uppsats såg vi dimensionen uppbyggande som en viktig aspekt 
att fokusera på eftersom förståelse för de andra två dimensionerna kommer ur kunskap 
hur du hanterar dimensionerna uppbyggande. Vi fokuserade först på uppbyggande under 
intervjuerna för att skapa en grund så de andra två dimensionerna kunde belysas i 
återstående del av intervjun. De mest väsentliga faktorerna under uppbyggandet av ett 
personligt varumärke, som uppkom frekvent bland alla respondenter i bägge 
perspektiven, var: en ärlig personlighet, följa magkänslan och hjärtat, vara konsekvent, 
skapa en genuin grund som du kan stå för både som privatperson och yrkesperson och ha 
en långsiktig plan. Med långsiktig plan syftar vi inte till en medveten strategi eftersom vi 
sett tydliga skillnader i svaren där mellan de två perspektiven. Vad vi tror detta beror på 
kommer vi ta upp under avslutande diskussion närmare. Vi syftar snarare till att det krävs 
långsiktiga visioner och konsekvent arbete för att kunna bygga ett långvarigt personligt 
varumärke. 
 
Andra väsentliga faktorer som vi ser flertal respondenter tagit upp men med olika 
beskrivningar, är att finna din unique selling point. Med det menas att finna vad som gör 
dig unik och vad inriktningen på ditt varumärke är. Genom att fastställa vad som 
utmärker dig och skapa en upplevelse omkring varumärket kan du väcka känslor och bli 
bestående i människors medvetande. Denna relation kan sedan, som vi tolkar det, 
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fördjupas ytterligare genom att den bygger på en genuin och ärlig grund och på så vis 
förstärks relationen och fyller ett värde för både det personliga varumärket och läsaren. 
Persson förklarade det hela på ett bra sätt då hon beskriver att ens unikhet är väsentlig att 
definiera tidigt eftersom ingen intresserar sig för någon som gör samma sak som någon 
annan, om man inte gör det mycket bättre. Därför är det viktigt att bestämma vilken 
funktion du vill fylla på marknaden. En annan väsentlig faktor uppkom som 
sammanfattar alla ovanstående på ett tydligt sätt vilket är medvetenhet. Det gäller att vara 
personlig och vara medveten kring alla delar i det personliga varumärket, speciellt i 
sociala medier och bloggosfären, för att lyckas sticka ut från mängden. 

6.2 Slutsats av dimensionen underhållande 
 
De respondenter som innehar ett etablerat personligt varumärke instämde alla att faktorer 
som var väsentliga under uppbyggandet var att arbeta med saker de fann intressanta, ha 
roligt och att prova sig fram för att se vad som gav önskat resultat. De ansåg att det var 
först när de insett att de hade ett personligt varumärke som det lades vikt vid att 
underhålla varumärket. Vi kan se att de faktorer som var mest väsentliga under 
dimensionen underhållande var att förvalta varumärket snarare än att förändra det. Forni 
tog upp att underhållandet av det personliga varumärket bör ske genom att förvalta det 
genom olika pelare. Med detta uttalande menar hon att varje personligt varumärke bör 
vara uppbyggt på en rad pelare som står för olika egenskap eller kompetens. Vilken 
pelare som står i fokus kan sedan förstärkas eller ersättas med andra pelare som också 
bottnar i genuina egenskaper, på så vis utvecklas varumärket. Detta innebär enligt oss vad 
alla respondenter inom perspektivet personliga varumärken tagit upp, att det gäller att 
testa sig fram och se vad som uppskattas och får positiv respons och sedan fortsätta 
bygga på det. Vi tror inte det betyder att det krävs en utarbetad metod eller strategi för att 
använda sig av ovanstående tillvägagångssätt, men att det krävs planering och en 
medvetenhet från uppbyggandet av varumärket för att kunna underhålla och 
vidareutveckla det personliga varumärket utefter dessa premisser. Arbetar du utefter 
faktorn förvalta och Fornis teori kring en egenskapspelare måste du veta vad som ska 
förvaltas, för att inte tappa det personliga varumärkets riktning och börja förändra det 
istället. Det kan endast göras då du är medveten om vad ditt personliga varumärke står för 
redan från start, vilket vi ser en likhet med vad som nämnts under uppbyggandet av ett 
personligt varumärke i den teoretiska referensramen. Ljungberg tog upp likande 
resonemang som Forni, hon beskriver hur tre budskap utformas i en långsiktiga plan som 
fungerar som vägskiljare mot olika marknader, kanaler och målgrupper. Genom att 
upprepa dessa tre budskapen konsekvent blir en annan väsentlig faktor i underhållande-
fasen kontinuitet. Fokus ligger då på samma faktor som Forni tog upp, att förvalta och 
förädla ditt personliga varumärke snarare än att förändra det. 
 
Ytterligare en väsentlig faktor som presenterades under dimensionen underhållande 
bottnar i ovanstående faktor och det är att medvetenheten kring vad det personliga 
varumärket står för behöver existera vid val av samarbeten och sammanhang. Det krävs 
att vara tydlig och införstådd med att valen behöver vara medvetna och överensstämma 
med vad det personliga varumärket står för och att det är en förebild. Andra väsentliga 
faktorer som togs upp under dimensionen är att fortsätta vara personlig och visa fler 
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egenskaper hos sig själv för att för att bygga en mer dynamisk och starkare relation till 
läsarna. Det går att se likheter mellan denna faktor och Fornis teori kring att bygga det 
personliga varumärket utifrån egenskapspelare. Ännu en väsentlig faktor uppkom under 
denna dimension, den interna kommunikationen. Det är viktigt att vara medveten om 
vikten av att den interna kommunikationen fungerar. Med det sagt, menar vi att då 
individen endast arbetar med det externa och yttre så faller det snabbt samman och 
interna problem kommer upp till ytan. Om detta sker har det externa arbetet varit till 
ingen nytta och det personliga varumärket riskerar att raseras eller få en skadad image 
som blir svår att reparera. Larsson tog upp att denna faktor är väsentlig i dagens digitala 
samhälle eftersom konsumenter vänder sig till sociala medier för information om ett 
personligt varumärke i allt större utsträckning.  När varumärket belyses ytterligare, desto 
viktigare är det att vara konsekvent och ha en plan att förhålla sig till, eftersom det är 
flera individer som ska gå i samma riktning och det bör då göras utefter en plan för bästa 
resultat. 
 

6.3 Slutsats av dimensionen vidareutvecklande 
 
Som nämns i inledningen visade sig dimensionen vidareutvecklande vara mer komplex 
att hantera för våra respondenter under intervjutillfället. Detta tror vi främst beror på att 
de personliga varumärkena befinner sig i detta stadium för tillfället vilket gör det svårare 
att se svaren tydligt eller rentav av att svaren inte finns ännu. PR-byråerna verkade åt 
andra sidan uppleva det som att denna dimension främst bottnade i att bygga på de 
faktorer som tagits upp under dimensionerna uppbyggande och vidareutvecklande. Det 
uppkom dock tre väsentliga faktorer eller möjliga tillvägagångssätt för att vidareutveckla 
ett personligt varumärke, utöver Fornis teori om egenskapspelare, och de presenteras i 
form av egna rubriker nedan för att skapa en tydlighet. 
 

6.3.1 Faktor: omprofilering 
 
För att vidareutveckla ett personligt varumärke är det viktigt att, som nämndes ovan, 
förvalta och inte förändra. Detta motsäger omprofilering som en väsentlig faktor, men 
den uppkom eftersom att både det digitala samhället och människan som sådan konstant 
är föränderlig. Därmed så innebär det oftast, som Forni tog upp, att det gäller att prova 
sig fram vad som fungerar under uppbyggandet men att det i vidareutvecklande-fasen är 
fullt möjligt att utveckla en annan egenskap och på så sätt omprofilera varumärket. 
Omprofilering kräver dock att valet av den nya egenskapen bottnar i en genuin egenskap 
som bör ha uppenbarat sig varumärket tidigare för att behålla trovärdigheten och inte 
förvirra målgruppen. Det innebär att ett flertal faktorer som nämnts tidigare även blir 
väsentliga under denna punkt, som äkta personlighet, att vara genuin och konsekvent. 
Anledningen till det är främst att det omprofilerade personliga varumärket då upplevs 
mer trovärdigt och läsarna kan då snabbare ta sig till den ”nya” profilen. 
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6.3.2 Faktor: interaktion påverkar utveckling 
 
När vi syftar till målgrupp menar vi bloggläsarna till respondenterna inom perspektivet 
personliga varumärken och deras bloggar. Respondenterna tar upp att deras bloggläsare 
visar sin uppskattning genom interaktion på bloggen och på så vis bidrar de till 
utvecklingen av det personliga varumärket. De personliga varumärkena påverkas av 
interaktionen som uppstår oavsett om det sker medvetet eller omedvetet och då skapas ett 
värde för båda parterna. Både Persson och Sjöström menar att läsarna påverkar det 
personliga varumärket både positivt och negativt genom kommentarer och den respons de 
ger men även med utebliven respons. De tar däremot upp att det med interaktionen följer 
krav och förväntningar på varumärket men tillsammans bildar det en väsentlig faktor för 
att utveckla det personliga varumärket. PR-byråerna belyser att det i denna dimension är 
viktigt att ha en plan och en guide inför framtiden att förhålla sig till för att kunna 
påverka utvecklingen av varumärket. Det gäller att vara genuin och ha grundvärderingar. 
De poängterar vikten av att styra sitt personliga varumärke och inte låta sig styras. 
Avslutningsvis kan sägas att även om målgruppen ställer krav och påverkar det 
personliga varumärket så krävs den interaktionen som uppstår mellan de två grupperna 
för att skapa långvariga och framgångsrika personliga varumärken. Utan den relationen 
med målgruppen som uppstår är inte varumärket starkt eller intressant nog för att kvarstå 
eller fortsätta utvecklas i framtiden.  
 

6.3.3 Faktor: val av sammanhang och dess påverkan  
 
En möjlig väg att gå för att vidareutveckla det personliga varumärket är att umgås i rätt 
kretsar och delta i rätt sammanhang, som skapar positiva möjligheter för det personliga 
varumärket. Genom att välja att synas i ett sammanhang med personer som har liknande 
värderingar som ens personliga varumärke eller det man vill uppnå så kan det skapa en 
spiral av positiva effekter. Blir ens personliga varumärke omnämnt av andra med 
framgångsrika personliga varumärken och sammanhang som överensstämmer med ens 
egna grundvärderingar eller mål kan möjligheter uppenbara sig som leder till 
vidareutvecklande av det personliga varumärket. Wachtmeister tar upp vikten av att synas 
i rätt sammanhang som en väsentlig faktor och att det genomförs med ens 
grundvärderingar och ärlighet i åtanke. Om det existerar en medvetenhet om vilka 
sammanhang ens personliga varumärken deltar i och påverkan av att sammankopplas 
med andra personliga varumärken kan en vidareutveckling med oanade möjligheter ske. 
 

7 Avslutande diskussion och vidare forskning 
 
Vi kan såhär i efterhand se två mycket intressanta tankesätt som uppkommit under denna 
studie gällande personliga varumärken och deras framgång inom personal branding. 
Ljungberg presenterar att det alltid finns en grundfilosofi att förhålla sig till även om det 
inte finns en uttalad strategi att arbeta utefter. Hon förklarar att grundfilosofin agerar som 
ett ramverk kring etik och moral och kan vara framtagen både medvetet eller omedvetet 
men det väsentliga är att det styr individens val. Larsson menade istället att hon tror att 
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framgången för personliga varumärken idag beror på en omedveten strategi. Istället för 
att använda sig av en nedskriven plan så använder de sig av ett tankesätt som bottnar i att 
alltid göra sitt bästa och prestera på topp vid varje tillfälle. Som det går att läsa om i 
kapitlet Metod, så intervjuade vi först de personliga varumärkena och sedan PR-byråerna 
vilket gjorde att ovanstående tankesätt kring personliga varumärkens framgångar inte 
fanns med i åtanke under intervjuerna med de personliga varumärkena. Vi fann dessa 
teorier högst intressanta och troliga, vilket fick oss att reflektera över de ordval vi använt 
oss av. När det gäller perspektivet personliga varumärken så skulle vi eventuellt undvikit 
ord som strategi, planerande och medvetenhet för att få fram empiri till vårt valda syfte. 
För att de lättare skulle kunnat ta sig an ämnet och sätta det i relation till sitt varumärke 
och arbete med det skulle vi eventuellt använt ord som intressen, magkänsla, inriktning, 
kärnvärden och grundfilosofi. Genom att fokuserat på mjuka ord och inte hårda ord 
angående våra två valda dimensioner kanske det kunnat leda in på andra samtalsämnen 
som respondenterna lättare kunde relaterat till. Denna reflektion ser vi som nödvändig 
eftersom alla respondenter inom perspektivet personliga varumärken uttalade tidigt under 
intervjuerna att de inte använt någon strategi, vilket gjorde det svårare för oss att koppla 
deras erfarenheter till dimensionerna. Hade vi haft kunskap om deras utgångsläge så 
kunde vi istället utformat intervjuguiden utefter det. På så vis hade uppsatsen bottnat i 
empirin om underhållande och vidareutvecklande som inte grundade sig på vår tanke om 
att strategier kan ha förekommit under uppbyggandet. Däremot är vi medvetna om att det 
inte är vårt syfte som är otillräcklig, utan vi har forskat på ett korrekt sätt kring det och 
fått fram väsentliga faktorer att ha i åtanke då man underhåller och vidareutvecklar 
personliga varumärken som annars inte uppkommit. 
 
Vi anser att ovanstående påstående och uttalande från perspektivet personliga 
varumärken om att de inte använt strategier förmodligen bottnar i att de använt mer av en 
grundfilosofi eller ett agerande om att alltid prestera på topp under uppbyggandet. Vilket 
om man ser till vår teoretiska referensram kan räknas som strategier, men inte lika 
medvetna som en nedskriven plan. Det uppkom även i empirin faktorer som de inte ansåg 
vara strategier under uppbyggandet och underhållandet men som faktiskt överensstämde 
med perspektivet PR-byråer och deras tankesätt rörande vad en strategi och ett medvetet 
agerande är då man bygger sitt personliga varumärke. Som en slutsats anser vi att det går 
att uppvisa nya väsentliga och intressanta faktorer inom ramen för vår forskningsfråga. 
Det går även att finna liknande faktorer inom de två perspektiven vi forskat kring som 
redan fanns sedan tidigare under uppbyggande-fasen. Skillnaden dem emellan anser vi 
dock är att faktorerna förstärks och utvecklas ytterligare under de två dimensionerna 
underhållande och vidareutvecklande. Det går att utläsa i analysen att respondenterna 
inom perspektivet personliga varumärken tog upp liknande faktorer som respondenterna 
inom perspektivet PR-byråer presenterade under uppbyggande- och underhållande-fasen 
men faktorerna blev mer konkreta när det personliga varumärket blivit väl definierat. Det 
var snarare så att respondenterna med personliga varumärken inte började med en strategi 
som respondenterna inom perspektivet PR-byråer rekommenderade utan först när de 
insåg att de hade ett personligt varumärke så skapades strategier vilket ledde till en större 
medvetenhet om varumärket under underhållande- och vidareutvecklande-faserna. Deras 
användande av de väsentliga faktorerna skedde helt enkelt i olika ordning och skedde i 
andra faser än det respondenterna i perspektivet PR-byråer och den teoretiska 
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referensramen rekommenderar. 
 
Det är inte upp till oss att säga vilken ordning som är rätt eller fel men vi anser att alla 
våra respondenter använt olika formuleringar för väsentliga faktorer under de tre 
dimensionerna. Trots det så överensstämmer det ändå till stor del med de teorier som 
finns tillgängliga och att de alla faktiskt är strategier, både medvetna och omedvetna. 
Eventuellt kan det vara brist på kunskap hos respondenterna inom perspektivet personliga 
varumärken gällande teorier som finns inom personal branding som gör att de inte ser 
sina egna tillvägagångssätt som strategier. Eller så kan det vara så att uppbyggande-fasen 
inte är beroende av de strategier som finns inom personal branding utan framgången 
främst beror på personligheten, intressen och magkänsla. Det skulle därmed vara 
intressant med vidare forskning för att fastställa om de redskap och strategier som finns 
inom personal branding krävs för att bygga ett långvarigt personligt varumärke i dagens 
samhälle. Vi kan se att vidare forskning även skulle behövas inom dimensionerna 
underhållande och vidareutvecklande som vi forskat om. Detta för att se om det finns 
skillnader i empirin om studien har respondenter som kommit längre i utvecklingen av 
sina personliga varumärken eller rent av använt sig av faktorn omprofilering. Till skillnad 
från våra respondenter i denna studie som vi ansåg i stor utsträckning befann sig i 
vidareutvecklande-fasen i dagsläget och därmed hade svårare att relatera till vilka 
faktorer som var väsentliga i denna fas.    
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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