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Förord:  

Att studera ledarskap och företagande har alltid varit högst intressanta ämnesområden för mig. 

Under min utbildning har jag fått lära mig om ledarskapets roll, betydelse och inflytande i 

organisationer och på anställda. Under min magisterutbildning har vi fått läsa om den senaste 

tidens granskningar i samhället som ökat förväntningarna och kraven på ledarna. I detta har 

kommunikation haft en väsentlig roll och varit lösningen till flera problem. Det är utifrån 

denna väg jag fann ett ökat intresse för personligt varumärke, där fokus ligger på en individ 

och dennes utveckling. 

Efter att ha läst boken Ditt professionella rykte skriven av Frykman och Sandin (2011) ökade 

mitt intresse för individers kommunikation, påverkan och inflytande. Författarna förklarade 

betydelsen av individers rykten i olika situationer, samt betydelsen av att vara lyhörd till hur 

omgivningen uppfattar en själv. Idag använder sig många av det sociala nätverket eller andra 

kanaler för att presentera sin identitet och utifrån det skapa sig ett rykte. Detta rykte kan i 

slutändan ha en avgörande roll under situationer exempelvis förhandlingar. Eftersom jag fått 

studera ledarskap i min utbildning vet jag sen tidigare att ledarskapspositionen är en roll som 

är kommunikativ, granskad och synlig. Därför blev mitt intresse att se efter eventuella 

kopplingar på det personliga varumärket i en ledarroll. 

Med detta examensarbete avslutas mina studier av magisterprogrammet i ledarskap och 

hållbar utveckling vid Mälardalens Högskola i Eskilstuna/Västerås. Jag bär på stor glädje och 

skulle vilja tacka de personer som hjälpt mig att genomföra denna studie. 

Först och främst vill jag tacka min vägledande handledare Lennart Bogg i Mälardalens 

Högskola som under min skrivprocess gett mig konstruktiv kritik med förbättringsförslag och 

för att alltid ha återkopplat snabbt. Jag vill även tacka min bihandledare Jonas Lindblom i 

Mälardalens Högskola som vid början av uppsatsen gett mig flera olika idéer kring ämnet. 

Jag vill även rikta ett stort tack till alla respondenter som tog sig tid till att delta i studien och 

besvara alla omfattande frågor. Tack för ert engagemang, ert bemötande och de givande 

samtalen som resulterade till intressanta rön. 

Tack till Roger Sjöstrand som har korrekturläst min uppsats och bidragit med betydelsefull 

feedback under min studiegång. 

Ett speciellt tack till mina nära och kära för deras ständiga uppmuntran under mina studieår, 

det är genom era råd och stöd som jag lyckades nå mina studiemål. Jag skulle vilja tillägna 

denna studie åt min bortgångna mormor Maria Antonieta Sandoval som under studiens gång 

lämnade oss i stor saknad. Hon var alltid en drivkraft i mitt skrivande och hade sett fram emot 

att få ta del av slutresultatet. Jag vill tacka henne för den motivationen hon gett mig under alla 

mina studieår. 

Stockholm, 2014-06-02 

Natalie Sepúlveda Moradinassab  
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Titel: Vad ledare anser om personligt varumärke 

Problemformulering: Sedan decennier tillbaka har begreppet varumärke varit attraktivt och 

uppmärksammat. Under den senaste tiden har observationer av det personliga varumärket som 

individer har blivit mer intressant, eftersom det har visat sig leda till positiva effekter för ett 

ledarskap och en organisation. Däremot finns det forskning som visat att personliga 

varumärken hos ledare även kan resultera till kostsamma effekter för en organisation.  

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur utvalda ledare ser på begreppet personligt 

varumärke och ifall de anser att det har en betydelse för deras ledarskap. 

Metod: Information har i första hand hämtats från vetenskaplig litteratur och artiklar. Fåtal 

Internetsidor har dessutom använts för att få fram aktuell statistik och defintioner av studiens 

nyckelord. Undersökningen består av sju intervjuer med sju olika ledare från olika 

organisationer lokaliserade i Stockholms region. Alla intervjuer följer den kvalitativa 

metoden, med en semi-strukturerad intervjuguide som genomfördes i företagens lokaler hos 

respondenterna. 

Slutsats: Studien bekräftar betydelsen av ett personligt varumärke i ett ledarskap, där även 

risker presenteras. Förutom detta visar studien, utifrån respondenternas upplevelser, att 

personligt varumärke i ett ledarskap inte används som en medveten strategi. Respondenternas 

personliga varumärken har analyserats utifrån en teoretisk modell, där flera brister 

framkommer. Detta överensstämmer med tidigare forskning som visat att det krävs mer 

vetenskapligt arbete innan ledare kan eller bör använda sig av personligt varumärke i sin 

position. 

Nyckelord: Ledarskap, organisation, personligt varumärke, påverkan och kommunikation. 
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Title: What leaders think of personal branding 

 

Problem formulation: Since decades, the concept of brand has been attractive and observed. 

In the recent past, has observations of the personal brand that individuals carry becomed more 

interesting. Because it has been shown to result in positive effects for the leadership and the 

organization. However, there are research's showing that personal brands of leaders can also 

lead to costly consequences for an organization. 

Purpose: The study's purpose to examine how different leaders look at the concept of 

personal brand and if they believe it has a bearing on their leadership. 

Method: Information has mainly been gathered from literatures and scientific articles. Some 

statistics and definitions of keywords are taken from a few websites. The survey consists of 

seven interviews with seven different leaders from different organizations located in the 

Stockholm region. All interviews follow the qualitative approach, using a semi-structured 

interview guide which was conducted in the respondents' offices. 

 

Conclusion: The study explains the importance of a personal brand in a leadership, where the 

associated risks with it will also be presented. Besides this, the study, based on the 

respondents experiences, shows that personal brand is not used in leadership as a deliberate 

strategy. The respondents personal brands have been analyzed from a theoretical model, in 

which several flaws emerge. This is consistent with previous research that has shown the 

needs for more scientific work before leaders can or should make use of personal brand in 

their position. 

 

Keywords: Impact and communications, leadership, organizations, personal brand.  

  



 
 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ............................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.1.1 Organisationers varumärken ...................................................................................... 1 

1.1.2 Definition av personligt varumärke ........................................................................... 1 

1.1.3 Det personliga varumärket ......................................................................................... 1 

1.1.4 Utvecklingen .............................................................................................................. 2 

1.2 Problemdiskussion med grund från tidigare forskning ..................................................... 3 

1.3 Syfte .................................................................................................................................. 5 

1.4 Frågeställningar ................................................................................................................ 5 

1.5 Målgrupp och avgränsning ............................................................................................... 5 

1.6 Disposition ........................................................................................................................ 5 

 

2. Teoretisk referensram ............................................................................................................. 6 

2.1 Teorin om personligt varumärke ...................................................................................... 6 

2.2 Teorin om personligt varumärke hos ett ledarskap........................................................... 7 

2.3 De tre centrala begreppen ................................................................................................. 7 

2.3.1 Identitetens betydelse för det personliga varumärket ................................................ 8 

2.3.2 Profilens betydelse för det personliga varumärket ..................................................... 8 

2.3.3 Imagens betydelse för det personliga varumärket...................................................... 9 

2.3.4 Risker vid omedvetenhet ............................................................................................ 9 

2.4 Olika modeller för personligt varumärke ....................................................................... 10 

2.4.1 Brand Mind Space – Thomas Gad (2002) ............................................................... 10 

2.4.2 Brand Identity Prism – Kapferer (2008) .................................................................. 12 

 

3. Metod ................................................................................................................................... 15 

3.2 Förförståelse ................................................................................................................... 15 

3.3 Forskningsdesign ............................................................................................................ 15 

3.4 Forskningsstrategi ........................................................................................................... 15 

3.5 Tidsaspekt ....................................................................................................................... 16 

3.6 Datainsamling ................................................................................................................. 16 

3.7 Urval ............................................................................................................................... 17 



 
 

3.7.1 Val av respondenter och företag .............................................................................. 17 

3.7.2 Val av intervjumetod ................................................................................................ 18 

3.7.3 Val av intervjuguidens utformning .......................................................................... 18 

3.7.4 Genomförande av intervjuer .................................................................................... 19 

3.7.5 Utveckling av analys ................................................................................................ 20 

3.8 Studiens trovärdighet ...................................................................................................... 20 

3.9 Metodkritik ..................................................................................................................... 21 

 

4. Resultat ................................................................................................................................. 23 

4.1 Presentation av respondenter .......................................................................................... 23 

4.1.1 Respondent 1 (R1) ................................................................................................... 23 

4.1.2 Respondent 2 (R2) ................................................................................................... 23 

4.1.3 Respondent 3 (R3) ................................................................................................... 23 

4.1.4 Respondent 4 (R4) ................................................................................................... 24 

4.1.5 Respondent 5 (R5) ................................................................................................... 24 

4.1.6 Respondent 6 (R6) ................................................................................................... 25 

4.1.7 Respondent 7 (R7) ................................................................................................... 25 

4.2 Ledarnas uppfattningar ................................................................................................... 26 

4.2.1 Uppfattning av personligt varumärke ...................................................................... 26 

4.2.2 Ett personligt varumärke i ett ledarskap .................................................................. 26 

4.3 Kapferer modell .............................................................................................................. 28 

4.3.1 Yttre framtoningen (physique) ................................................................................. 28 

4.3.2 Personlighet (personality) ........................................................................................ 29 

4.3.3 Relationer (relationship) .......................................................................................... 31 

4.3.4 Kultur (culture) ........................................................................................................ 33 

4.3.5 Reflektion (reflection) .............................................................................................. 35 

4.3.6 Självbild (self-image) ............................................................................................... 36 

 

5. Analys ................................................................................................................................... 38 

5.1 Att ha ett personligt varumärke ...................................................................................... 38 

5.2 Att vårda sitt personliga varumärke ................................................................................ 38 

5.3 Personligt varumärke hos en ledare ................................................................................ 39 

5.4 Betydelsen av att vara medveten om sitt personliga varumärke .................................... 41 



 
 

5.5 Kapferers modell ............................................................................................................ 41 

5.5.1 Yttre framtoningen (psysique) ................................................................................. 42 

5.5.2 Personlighet (personality) ........................................................................................ 42 

5.5.3 Relationer (relationship) .......................................................................................... 43 

5.5.4 Kultur (culture) ........................................................................................................ 44 

5.5.5 Reflektion (reflection) .............................................................................................. 44 

5.5.6 Självbild (self-image) ............................................................................................... 45 

5.6 Risker vid omedvetenhet ................................................................................................ 46 

 

6. Diskussion ............................................................................................................................ 47 

 

7. Slutsats ................................................................................................................................. 48 

7.1 Vidare forskning ............................................................................................................. 49 

 

Källförteckning .............................................................................................................................  

Bilaga: ..........................................................................................................................................  

 



 
 

1 

1. Inledning 
 

I detta avsnitt ges en bakgrundsbeskrivning av begreppet och dess utveckling, samt en 

presentation av tidigare forskning. Baserat på detta har studiens syfte och frågeställningar 

skapats. 

 

1.1 Bakgrund 
Litteraturen visar att begreppen varumärke och personligt varumärke har olika ursprung och 

betydelser. Uppsatsens bakgrund ger en övergripande beskrivning av båda begreppen och 

deras utveckling under olika tidsepoker. 

1.1.1 Organisationers varumärken 

Enligt tidigare forskning har organisationers varumärken haft en betydande roll under en 

längre tid (Uggla, 2003). Melin (1999) förklarar att det var under industrialiseringsperioden 

på 1850-talet varumärkets betydelse började bli allt mer tydligt. Efter detta har betydelsen av 

organisationers varumärke successivt drivit oss till 1980-talet, där begreppet fann sin roll och 

växte fram som ett viktigt konkurrensmedel. Organisationer strävar därmed efter att ha ett gott 

rykte hos sin omgivning, där förtroendet sinsemellan parter har en avgörande innebörd. (a.a.). 

Annan forskning talar om den nya trenden i dagens samhälle, främst i västvärlden, där det har 

blivit mer populärt att marknadsföra organisationers varumärken istället för produkterna. En 

faktor till detta kan vara att den industriella produktionen har förflyttats till andra världsdelar 

och länder, såsom Asien eller Mexico. Detta ger organisationerna i västvärlden mer utrymme 

att lägga all fokus på sitt varumärke och dess positionsutveckling. (Klein, 1999) 

Forskning visar att organisationers varumärke bär på en stor betydelse till stabiliteten i 

företaget, vilket gör det mer väsentligt att studera ämnet. De menar att varumärket bär på en 

komplexitet som bidrar till frågor inom strategi, kommunikation och identitet. Det är utifrån 

dessa frågor organisationer skapar affärsutvecklingar. (Uggla, 2003) 

1.1.2 Definition av personligt varumärke 

Peters (1997) talar om att det inte enbart är organisationer, produkter och tjänster som bär på 

ett varumärke, utan detta är något som även finns hos personer. Han menar att det är utifrån 

detta varumärke som individer har möjlighet att identifiera och positionera sig på 

arbetsmarknaden, precis som exempelvis organisationers varumärke gör. Däremot benämns 

detta som ett personligt varumärke och är mer dynamiskt än övriga varumärken. (a.a.) 

1.1.3 Det personliga varumärket 

Det personliga varumärket är ett relativt nytt begrepp som har börjat användas mer flitigt 

inom organisationer idag. Det tillhör den kategorin bland alla varumärken som enbart handlar 

om en individ och dennes omgivning. Begreppet är välkänt bland idrottare och kändisar, men 

har under senare tid även fått en betydelse i företagsvärlden.(Montoya & Vandehey, 2008) 

Några av de mest omtalade och betydelsefulla personliga varumärken är till exempel Ingvar 

Kamprad som grundade IKEA, Steve Jobs som var viktig för företaget Apple eller tv-ikonen 

och programledaren Oprah Winfrey (Werner Runebjörk, 2006). 



 
 

2 

Werner Runebjörk (2006) beskriver i sin bok, Ditt personliga varumärke, att trots att 

begreppet är relativt nytt finns historiska avtryck som visar att det är något som funnits en 

längre tid. Redan under antikens Grekland har ledtrådar visat att individerna som levde då 

varit märkesmedvetna, där det var väsentligt att synas och ha ett gott förtroende och rykte. 

(a.a.) Lair, Sullivan och Cheney (2005) talar om förändringarna och förenklingarna i sättet att 

kommunicera, främst genom utvecklingen inom teknologin, som lett till ökad medvetenhet av 

personligt varumärke. Utifrån dessa kommunikationskanaler hade utmärkande personligheter 

förmågan att presentera sig på bästa möjliga sätt, vilket överensstämmer med innebörden av 

ett personligt varumärke. Trots denna märkesmedvetenhet var det inte förrän år 1997 som 

begreppet användes första gången av författaren Tom Peters (1997) i sin bok A brand called 

you. Det är efter denna händelse som begreppets syfte och uppbyggnad spred sig vidare till 

fler forskare och författare. (a.a.) 

1.1.4 Utvecklingen 

Adlén (2007) förklarar trendens inriktning där den yttre framtoningen hos en person har fått 

ökad betydelse, vilket i sin tur har ökat betydelsen av att ha ett personligt varumärke (a.a.). 

Förutom denna trend hos privatpersoner har intresset enligt Elmore (2010) ökat hos 

organisationer där de sett goda effekter av att inneha ett ledarskap med ett medvetet och starkt 

personligt varumärke. Några av dessa effekter är att det förenklar kommunikation mellan 

ledare och medarbetare, där till exempel förståelsen mellan dem tydliggörs. (a.a.) 

Uggla (2003) finner en ytterligare anledning till det ökade intresset av personligt varumärke 

hos ledare. Han anser att det nya intresset kan bero på att den nya generationen skiljer sig från 

tidigare. Med detta tror han att ledarna har börjat känna av en skillnad, eftersom synsättet och 

beteendet inom organisationer har förändrats. (a.a.) Denna teori stöds även av Hessner (2009) 

som antyder att generationsförändringarna finns hos flera länder och har bland annat påverkat 

strukturer, värderingar och ledarskap. Han anser att det är en generation där 90-talisterna har 

höga krav på organisationer och sina ledare, samtidigt som de har lägre krav på vad de själva 

ska åstadkomma. De föredrar att ta eget ansvar där de gärna inte blir tillsagda och följer order. 

Det finns även generationen från 80-talisterna som har sitt fokus på värderingarna. Han menar 

att dessa individer analyserar och granskar mer än vanliga gör. Samtidigt som de ställer höga 

krav på sina ledare och är kräsna till vad som kan anses vara värdefullt. (a.a.) Dessa teorier 

har sina gemensamma nämnare där de båda antyder att den yngre generationen kan ha haft en 

högre inverkan än vad flera tror. De båda beskriver den yngre generationen som medarbetare 

som ställer andra krav på sina ledare, där de analyserar värderingar och har högre 

förväntningar av organisationer. (Hessner, 2009; Uggla, 2003) 

Bakgrunden till uppsatsen visar att intresset för personligt varumärke finns och har ökat, 

vilket har lett till att det relativt nya begreppet har studerats och analyserats. I den tidigare 

forskningen förklaras betydelsen av ämnet och ger oss förklaring till intresset för begreppet 

personligt varumärke. En mer djupgående beskrivning kommer i avsnittet teoretisk 

referensram. 
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1.2 Problemdiskussion med grund från tidigare forskning 
Enligt tidigare forskning framställs betydelsen av att ha ett personligt varumärke i en 

organisation. Studier visar vinnande effekter för företag och ledare att ta del av, vilket gör att 

de anser området vara viktigt att fortsätta studera. (Bendisch, Larsen & Trumen, 2011; Wallis, 

2007; Nilson, 2000; Peters, 1997) Flera av dessa vinnande effekter kommer att presenteras 

under studien. 

Tidigare forskning visar att den främsta målgruppen som bör inneha ett personligt varumärke 

är ledningen i en organisation, såsom den verkställande direktören eller personalledningen. 

Anledningen till detta är att dessa befattningar har inflytande hos flera olika parter inom 

organisationen. (Bendisch et. al., 2011; McLaughlin & Mott, 2010) Forskning visar att det är 

via ledarens medvetenhet och kunskap om personligt varumärke, som denne kan förändra och 

påverka andras uppfattningar, såsom anställdas beteenden eller kunders uppfattningar. Med 

detta betyder det att en ledares möjligheter och maktposition ökar. (Wallis, 2007) Dessutom 

finns det forskning som tyder att ledarnas relationer förbättras och möjligheterna att skapa nya 

relationer ökar, vilket i sin tur kan vara värdefulla för en organisation (Elmore, 2010). En 

annan fördel i ledarskapet, som har visat sig i studier, är att kommunikationen blir tydligare 

och förbättras. Det personliga varumärket tillåter därmed en starkare styrmetod där riktlinjer 

blir skarpare och tydligare, vilket i slutändan gynnar hela organisationen. (Montoya, 2002) 

Från tidigare forskning finns tillgängliga kunskaper och verktyg att tillämpa för de 

traditionella produktvarumärken och företagsvarumärken, däremot saknas fortfarande detta 

gällande ledarnas personliga varumärken. Det som hittills har visats är att det finns goda 

effekter som kan gynna hela organisationen. Däremot saknas verktyg och tillräckliga 

kunskaper i ämnet, vilket kan vara riskabelt eftersom många företag redan nu har valt att 

investera i detta. (McLaughlin & Mott, 2010) Forskare vill betona vikten av att se 

skillnaderna mellan de traditionella företagsvarumärken och det personliga varumärket för att 

kunna använda dem korrekt och fullt ut. De båda varumärkena är olika och därför ska det 

personliga varumärket betraktas och tillämpas utifrån sina egna utmärkande egenskaper. Det 

är viktigt att komma ihåg att det personliga varumärket är avsett för en person, som 

exempelvis kan besitta ett organisatoriskt inflytande. Därför är varumärket mer komplext och 

dynamiskt att vårda än det traditionella företagsvarumärket. På grund av denna komplexitet 

och dynamik finns det fler faktorer som påverkar det slutliga värdet av varumärket, där 

relationer och samspel mellan olika personers uppfattningar kan leda till olika resultat. 

(Bendisch et. al., 2011) Forskare talar om att dessa olika resultat gör det personliga 

varumärket mer ostabilt och svårhanterligt, eftersom det är ömtåligare och mer riskabelt än 

det traditionella företagsvarumärket (Vallaster & de Chernatony, 2005). 

McLaughlin och Mott (2010) förklarar anledningen till att en ledare behöver bygga ett starkt 

och stabilt personligt varumärke. De anser att detta kommer från alla krav och förväntningar 

som ställs på ledarna. En ledare blir ständigt kontrollerad och granskad av intressenter som 

investerare, kunder och anställda. Det sociala nätverket och den globala omvärlden har 

bidragit till ökad sensibilitet för ett ledarskap. Med detta som grund anser de att en ledare är i 

behov av ett starkt och stabilt personligt varumärke. Däremot krävs det att en ledare har god 

kännedom om sin identitet, roll, position och påverkan innan ledaren beslutar sig för att bygga 
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upp ett sådant personligt varumärke. Därför är det betydelsefullt för en organisation att de 

inser vilka effekter som följer av att investera i ledningen, eftersom det inte alltid kan vara 

gynnsamt för organisationen. (a.a.) Även Bendisch et. al. (2011) talar om detta, där de anser 

att det är väsentligt för en organisation att vara försiktig med hur de väljer att investera i ett 

personligt varumärke och på vilken anställd. Med detta menar de att det följer risker vid 

skapandet av ett personligt varumärke, där en av dessa kan vara de effekter som uppstår vid 

en rekrytering, där en ny ledare ska anställas och den dåvarande tar med sig det personliga 

varumärket som organisationen valt att investera i. (a.a.) Det finns forskning som tar upp en 

annan risk och det är när ett personligt varumärke skapas utifrån en påverkan från sin 

omgivning, istället för vad den egentligen önskar. Detta menar de främst beror på att det 

saknas rätt verktyg att använda sig av och risken med detta är att det personliga varumärket 

förlorar sin faktiska identitet och därmed sitt budskap. (Vallaster och de Chernatony, 2005) 

Det finns dessutom en tredje risk som forskningen tar upp, vilket är att det personliga 

varumärket snabbt kan förstöras, exempelvis om förtroendet blir skadat. Det tar oftast flera år 

innan ett personligt varumärke kan skapas och stabiliseras, vilket gör det mycket svårt att 

reparera ett varumärke efter en tidigare skada av förtroendet. (Haig, 2003) 

Forskning visar att det finns flera tillfällen för att bygga upp sitt personliga varumärke. Ett av 

dessa är då verksamhetsbyggandet är i sin skapelseprocess. Organisationer arbetar ständigt 

med att förbättra sina strukturer och den individualitet som befinner sig inom dessa. 

Forskningen talar om betydelsen av ledarskapet under denna process, eftersom det ger 

varumärket en möjlighet att skapas och utvecklas. Det optimala målet under dessa processer 

är att skapa en stabilitet där det interna varumärket som organisationen har stämmer överens 

med de anställdas uppfattningar. För att uppnå detta ingår det i ledarens ansvar att ständigt 

vara delaktig och driva medarbetarna i en gemensam riktning som tar dem närmare det 

optimala målet. Genom att ledaren strävar efter detta blir det möjligt för verksamheten att 

integreras och skapa en gemensam enhällighet. Det forskningen menar är att utifrån detta 

skapas utrymmen för personliga varumärken, främst hos ledningen, att komma fram och finna 

en utmärkande position. (Vallaster & de Chernatony, 2005) 

Tidigare forskning visar att det finns en efterfrågan och motivation till ämnet personligt 

varumärke, eftersom många organisationer redan valt att investera i det. Däremot talar 

forskningen om att det fortfarande saknas studier i vilka verktyg som kan användas för att 

beskriva, förbättra och underhålla ett personligt varumärke. Detta menar de är väsentligt innan 

fler organisationer beslutar att fortsätta investera. (Bendisch et. al., 2011; McLaughlin & 

Mott, 2010) 

Sammanfattningsvis är det tydligt att det behövs mer forskning i ämnet. Enligt tidigare studier 

är kunskapsbehovet och efterfrågan hög. Det finns flera risker som följer begreppet, vilket 

bland andra Bendisch et. al. (2011) betonar. Därför var jag intresserad av att se hur det 

personliga varumärket ser ut idag i praktiken. McLaughlin och Mott (2010) anser att 

personligt varumärke är viktigt att ha i ett ledarskap. Därför har jag valt att vända mig till 

ledare, för att höra om deras uppfattningar och deras kunskaper om ämnet. Det saknas även 

ytterligare förklaring av hur ett personligt varumärke kan se ut, vilket kommer bli intressant 
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att få höra från ledarnas perspektiv. Jag kommer därmed genomföra kvalitativa intervjuer för 

att få en förklaring till ledares förhållningssätt till personligt varumärke. 

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur utvalda ledare ser på begreppet personligt varumärke och 

ifall de anser att det har en betydelse för deras ledarskap. 

1.4 Frågeställningar 
 Vad innebär det personliga varumärket hos ett ledarskap för ett företag? 

 Hur väl medvetna är ledare om deras personliga varumärke? 

1.5 Målgrupp och avgränsning 
Denna studie är främst riktad till individer som befinner sig i en ledarroll, eller är på väg in i 

sådan roll. Studien ska tillföra personen medvetenhet om vad ledaren bör tänka på för att nå 

till sitt önskade resultat. Då personligt varumärke fortfarande är ett begrepp som forskningen 

studerar är det viktigt att se hur detta redan har nått ut till dagens ledare och hur personliga 

varumärken idag kan se ut. 

Målgruppen bör ta hänsyn till att denna studie har gjort avgränsningar för att kunna nå en mer 

fördjupad analys och på grund av detta kan resultat avvika i andra situationer. Studien är 

avgränsat till ett fokus som ligger på sju olika ledares perspektiv och upplevelser. Dessa 

respondenter arbetar idag som ledare för företag i den privata sektorn, som tillhör kategorin 

små och medelstora företag. Majoriteten av företagen har en geografisk spridning i Sverige, 

men med huvudkontor i Stockholm. Det är ledare med kunskap och kompetens i ledarskap 

och företagande. Mer beskrivning av urvalet framkommer i avsnittet metod, där jag även 

motiverar mina val av studieobjekt. 

1.6 Disposition 
Denna uppsats är formad utifrån den traditionella metoden av att skriva en vetenskaplig 

uppsats. Den har sex olika avsnitt, där vardera ger en djupare förståelse för uppsatsämnet. 

Inledningen är det första avsnittet där studiens bakgrund med tidigare forskning har 

presenterats och format syftet, samt frågeställningar. Det andra avsnittet presenterar den 

teoretiska referensramen, där tidigare resultat återges. Perspektiv och studier från forskare 

introduceras och sammanförs. Detta avsnitt presenteras här med syfte att ge läsaren en mer 

fördjupad förståelse till ämnet. I det tredje avsnittet kommer läsaren få ta del av uppsatsens 

metodval och processer. Metodvalen kommer att diskuteras, kritiseras och motiveras. Dessa 

tre avsnitt leder läsaren vidare till det fjärde avsnittet vilket är resultatavsnittet. Här 

presenteras studiens resultat som framkommit ifrån respondenters svar under de kvalitativa 

intervjuerna. Respondenterna kommer först att presenteras, därefter följer strukturen från den 

teoretiska referensramen för att presentera ledarnas åsikter och upplevelser gentemot 

personligt varumärke. I det femte avsnittet kommer analyser att genomföras där resultaten får 

möta den teoretiska referensramen. Avsnittets fokus kommer ligga på att besvara studiens 

frågeställning. Det sista avsnittet omfattar studiens slutsats där syftet med studien besvaras.

  

Inledning
Teoretisk  

referensram
Metod Resultat Analys Slutsats
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2. Teoretisk referensram 
 

Under denna teoretiska referensram redovisas den kunskap som krävs i ämnet för att kunna 

genomföra relevanta analyser och slutsatser. Den är utarbetad från en metod där fakta från 

skilda teorier presenteras som en samlad enhet, med syfte att öka förståelse utifrån 

tillgängliga teorier. Några av de teoretiker som har studerat personligt varumärke och har 

viktiga rön inom detta ämne kommer att presenteras. Dessa är från teoretiker såsom Peters 

(1997), Werner Runebjörk (2006), Frykman & Sandin (2011) etc. Dessutom kommer två 

modeller att introduceras skapta av Gad (2002) och Kapferer (2008) som ger en fördjupad 

bild till innebörden av ett personligt varumärke. Med hjälp av denna referensram kommer 

begreppet personligt varumärke att klargöras. 

 

2.1 Teorin om personligt varumärke 
Enligt Werner Runebjörk (2006) har det personliga varumärket alltid funnits i våra liv, men 

trots detta är det under den senaste tiden som budskapet av begreppet har nått fram och blivit 

ett välkänt begrepp (a.a.). Forskning talar om en utveckling av begreppet som har påverkats 

av flera olika förändringar i världen, där en av dessa är de kommunikativa förändringarna och 

en annan är på grund av den nuvarande trenden där den yttre framtoningen och den unika 

individen har blivit mer intressant och därmed hamnat i fokus. (Adlén, 2005) 

Fryman och Sandin (2011) menar att svenskar har sedan tidigare haft en kultur där fokus har 

legat på vad individer saknar, vad de inte kan påverka och vilka svagheter de besitter. 

Motsatsen till detta fokus är innebörden av ett personligt varumärke, där fokuset ska ligga på 

att framhäva individens styrka och vilja att bli en unik individ. (a.a.) Forskare menar att det är 

just denna förändring som har gjort personer intresserade av att skapa sig ett starkt personligt 

varumärke. Personer använder sig av olika sätt för att kommunicera, där de ska vara 

tillgängliga, utåtriktade och unika. Det är på grund av detta som det personliga varumärket 

fått en ökad betydelse. (Lair, Sullivan och Cheney, 2005) 

Peters (1997) var den första som använde sig av begreppet personligt varumärke. Han hävdar 

att detta är något alla individer har, däremot ser de olika ut och har olika styrkor. Han menar 

att det både finns svaga och starka varumärken, vilket kan leda till olika resultat. (a.a.) Även 

Montoya (2003) talar om att de personliga varumärken som anses vara svaga är de individer 

som inte är medvetna om hur deras varumärken faktiskt ser ut och uppfattas. Medan den 

personen som har en god medvetenhet om sitt personliga varumärke kan förändra och 

utveckla sitt personliga varumärke till att bli starkare, vilket han menar är det optimala målet. 

(a.a.) Genom att en person har ett starkt och medvetet personligt varumärke skapas 

möjligheter för att finna sin inre passion och styrka, vilket personen kan använda sig av för att 

nå sitt önskade resultat (Fryman & Sandin, 2011). Anledningen till att medvetna individer 

strävar efter ett starkare personligt varumärke beror på det ökade inflytandet som medföljer. 

De blir inte endast konkurrenskraftiga utan kan även påverka sin omgivning i önskad riktning. 

(Lair, Sullivan & Cheney, 2005) 
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2.2 Teorin om personligt varumärke hos ett ledarskap 
McLaughlin och Mott (2010) talar om betydelsen med att ha ett personligt varumärke i sitt 

ledarskap. De förklarar att det personliga varumärket visar vem individen är, vad individen 

står för och visar tydligt om vad personen önskar uppnå. Med detta menar de är en tydlighet 

som gynnar en organisation, framförallt i ett ledarskap. I stort sett skapar det en bättre 

förståelse och översikt av ledarskapet, vilket i slutändan uppskattas. Författarna anser att ett 

tydligt ledarskap leder till många fördelar, men något som är synligt är att det bidrar till en 

hållbar utveckling av organisationen, samtidigt som det goda ryktet skapar en 

konkurrensfördel för ledaren, även ute i marknaden. (a.a.) 

Montoya (2002) anser att det är utifrån sitt personliga varumärke som en individ skapar 

möjligheten till att inspirera och påverka sin omgivning, vilket gör det passande för ett 

ledarskap. Genom att ha en sådan inspirationsförmåga i sin omgivning, exempelvis för 

medarbetarna, ökar möjligheterna för ledaren att styra medarbetarna i sin och företagets 

riktning. (a.a.) Werner Runebjörk (2006) betonar även att inspirationen skapar ett förtroende 

som kan leda till ökad makt och inflytande, som i sin tur kan vara en fördel i ett ledarskap. 

(a.a.) 

Forskning visar även ett samspel mellan personligt varumärke och ledarskap vid 

organisationsförändringar, eftersom ledarnas roller är viktiga för resultatet. I dessa stunder är 

ett förtroende för ledaren betydelsefullt, vilket ökar genom ett starkt personligt varumärke. 

(Gad & Rosencreutz, 2002) En annan orsak till betydelsen är enligt forskning på grund av att 

organisationer idag oftast är byggda mer horisontellt än det traditionella hierarkiska 

(Hamrefors). 

Sammanfattningsvis finns det forskning som visar skälen till att ledare bör fokusera på att 

skapa ett personligt varumärke. De olika fördelar som följer enligt ovanstående författare, kan 

leda till framgång både för ledare och organisationer. 

2.3 De tre centrala begreppen 
Som tidigare nämnts anser Peters (1997) att alla individer har ett personligt varumärke (a.a.). 

Frykman och Sandin (2011) talar om att utifrån ett personligt varumärke följer ett flertal 

utmaningar. Detta menar de beror främst på att det finns en strävan efter att ha ett starkt 

personligt varumärke. Däremot handlar det inte bara om att ha ett personligt varumärke, utan 

det är viktigt att känna till ansvaret. Eftersom det är via det personliga varumärket 

omgivningen får en inblick om vem individen är och hur den vill bli uppfattad. Därför menar 

författarna att ansvaret är något att ha i åtanke varje dag och i alla situationer. (a.a.) O’Brien 

(2005) talar även om denna medvetenhet och betonar betydelsen av att ha en god kännedom 

om sitt personliga varumärke innan detta kommuniceras ut till omgivningen, han menar att 

det i annat fall inte blir korrekt kommunikation (a.a.). 

Forskning visar att det personliga varumärket har flera likheter gentemot hur ett företags 

varumärke är byggt och underhålls. En av dessa likheter forskning funnit är att individer 

strävar efter att särskiljas från de övriga och finna sin position. (Peters, 1997) Däremot finner 

O’Brien (2005) en skillnad som har stor betydelse av slutresultatet. Detta är att personligt 
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varumärke är inriktat mot en person, som oftast är mer komplex och svårhanterlig än en 

organisation. Han menar att personen kan utsättas för situationer som snabbt kan påverka hela 

varumärket. Därför blir det svårare för ett personligt varumärke att finna sin balans och 

stabilitet. (a.a.) Forskning talar om några centrala begrepp som ska stärka denna balans och 

som underlättar förståelsen för samspelet. Dessa begrepp är identitet, profil och image. 

Begreppen förklarar i vilka områden varumärket omfattar, samtidigt som de ger en förklaring 

till att ett personligt varumärke faktiskt existerar. (Lagergren, 2002) 

Identiteten förklarar vem individen i realiteten är, profil beskriver hur individen önskar att bli 

igenkänd och image är den respons profilen får i möte med omgivningen. (Lagergren, 2002)  

2.3.1 Identitetens betydelse för det personliga varumärket 

Begreppet identitet står för självbild och förklarar medvetenheten som individen har av sitt 

egna och unika (NE, 2013). Lagergren (2002) beskriver identiteten hos en individ, som 

förklarar vem denne egentligen är, var individen hör hemma, vart individen är på väg och vart 

individen redan har varit. Han menar även att det är därför det inte enbart handlar om vad 

individen önskar sig vara utan hur denna i realiteten är. (Lagergren, 2002) 

Flera forskare och teoretiker har studerat och analyserat begreppet personligt varumärke, där 

de i vissa områden funnit olika resultat. (Kapferer, 2008) Däremot är de överens om 

identitetens budskap. 

Ett personligt varumärke behöver identifieras, där en individ finner sin personlighet och sina 

värderingar. Utifrån detta framkommer vem individen är, vad denne gör och bidrar med. Efter 

att individen har tagit reda på detta ökar möjligheten för utveckling där det personliga 

varumärket kan stärkas. Det är därför viktigt att skapa sig sin identitet för att senare kunna 

leva upp till de förväntningar som kommer från omgivningen. Med ett personligt varumärke 

följer uppfattningar och det är dessa som är betydelsefulla för varumärkets styrka. (Frykman 

& Sandin, 2011; Montoya & Vandehey, 2008; Werner & Runebjörk, 2006; Peters, 1997)  

2.3.2 Profilens betydelse för det personliga varumärket 

De egenskaper som framträder utmärkande för en individ eller en organisation benämns med 

begreppet profil (NE, 2013). Lagergren (2002) menar att det är dessa egenskaper som 

individer valt att lyfta fram från sin inre identitet och därmed profilera till sin omgivning. Det 

är dessa kärnvärden som individer önskar att bli igenkänd för, som kan beskrivas som deras 

logotyp. (a.a.) 

Werner Runebjörk (2006) talar om stunder och situationer där det är betydelsefullt att utöva 

denna profilering. Det är då individen har en roll i arbetslivet som kräver tydlighet, som hos 

en ledare. Organisationen och medarbetarna får en bättre uppfattning om vem deras ledare är 

och vem individen som de arbetar med är. På så sätt ökar möjligheterna för individen att nå 

sina uppsatta mål i karriären, vilket även gäller för medarbetare. (a.a.) Vidare anser Axelssons 

och Angdal (2009) att det är via profilen som individer strategiskt kan välja och aktivt 

förbättra sina budskap. De menar att det är genom detta som det blir möjligt för organisationer 

och individer att påverka eller ändra omgivningens uppfattning om profilen, som dessutom 

inkluderar identiteten. (a.a.) 
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Forskning visar hur ett personligt varumärke kan användas av en person för att skapa sig ett 

förtroende i sin omgivning, som kan leda till relationer (Montoya & Vandehey, 2008). De 

talar vidare om att det är utifrån förtroendet som individen kan styra relationerna i den 

önskade riktningen och få ett ökat inflytande (Montoya & Vandehey, 2008; Montoya, 2003). 

Däremot talar forskare om att förtroende är något som behöver byggas fram genom god och 

ärlig kommunikation, där värderingar och budskap når omgivningen korrekt samtidigt som 

dessa överensstämmer med individens handlingar. Sammanfattningsvis handlar det om att 

omgivningen får ett förtroende för individen som senare kan resultera i goda vinster. (Adlén, 

2007; Lam, 2003) 

För att uppnå allt detta talar flera författare om att det krävs ett medvetet personligt 

varumärke, som även är väl utarbetat. Efter att ha uppnått detta kommer varumärket enklare 

skilja sig ut från de övriga och därmed få en unik position. (Adlén, 2007; Lam, 2003; Peters, 

1997) Det är då individen har nått det optimala målet med att förklara tydligt vem denne är 

och vad denne står för via sin egen logotyp (Adlén, 2007).  

2.3.3 Imagens betydelse för det personliga varumärket 

Utifrån imagen har individen möjlighet att visa sin omgivning den utvalda profilen denne har 

skapat och utifrån det får individen en social respons (NE, 2013). Axelssons och Angdal 

(2009) anser att det är anledningen till att det är viktigt att individen eller organisationen har 

en image som stämmer överens med profilen. För att uppnå detta behövs aktivt arbete och 

kommunikation med omgivningen. De anser att detta är skälet till den sociala respons som 

kommer från omgivningen och som har en avgörande roll i det personliga varumärkets styrka. 

En möjlig och vanlig metod att se hur imagen ser ut är att genomföra undersökningar. (a.a.) 

Lagergren (2002) talar om att det värsta möjliga med en dålig image innebär att omgivningen 

inte ser organisationens eller individens faktiska identitet. Detta kan ha uppkommit genom att 

individen har tagit en risk, som har lett till missförstånd i kommunikationen. Det finns flera 

som inte är medvetna om att denna dåliga image existerar vilket gör situationen värre, 

eftersom kommunikationen drabbas ännu hårdare. (a.a.) 

O’Brien (2005) är en av flera som talar om vad som kan ske då en individ inte är medveten 

om sitt personliga varumärke, då de anser att det är en risk som gör det svårt att lösa i 

efterhand. Han menar därför att det är betydelsefullt att individen på egen hand bygger upp 

sitt personliga varumärke och ser till att kommunicera ut detta, istället för att omgivningen 

bygger upp ett personligt varumärke åt den. (a.a.) 

2.3.4 Risker vid omedvetenhet 

Flera forskare talar kring risker som följer med att vara omedveten om sitt personliga 

varumärke. Den främsta och mest viktiga utmaningen med en individs personliga varumärke 

enligt Peters (1997) är att den är sårbar och därför kräver ständig omsorg. Han menar att varje 

moment och situation är betydelsefull, då varumärkets värde kan förändras drastiskt. Det 

forskaren föreslår för att nå bästa möjliga resultat innebär att individen ständigt utvecklar och 

förbättrar sitt personliga varumärke. (a.a.) Frykman och Sandin (2011) talar om anledningen 

till att utgå från detta förslag, då de menar att individen måste leva upp till de förväntade 

resultaten. Detta betyder att de ständigt måste nå en överensstämmelse mellan 
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förväntningarna och det personliga varumärket. De menar att detta är något individen bör ta 

hänsyn till under alla stunder såsom i arbetslivet och under fritiden. (a.a.) 

För att en person ska kunna hantera den främsta utmaningen och undvika det värsta möjliga, 

anser Montoya och Vandehey (2008) att det krävs en god förmåga att kommunicera. Om det 

brister i kommunikationen minskar möjligheterna till ett starkt personligt varumärke. Därför 

bör kommunikationen vara äkta och trovärdig, där personen svarar upp till omgivningens 

förväntningar. (a.a.) 

Det är en utmaning för en person att bygga upp ett starkt personligt varumärke, samtidigt som 

teorin visar att det erhålls flera vinster både för individen och organisationen. Däremot krävs 

det att denne ständigt arbetar för ett medvetet personligt varumärke, vilket innebär att denne 

aktivt och regelbundet väljer att förbättra varumärket. (Frykman & Sandin, 2011)  

2.4 Olika modeller för personligt varumärke 
Teoretiker har arbetat fram olika modeller för att beskriva innehållet i ett personligt 

varumärke. Jag har valt ut två modeller som dels förklarar detta, samtidigt som de visar vad 

som ingår i ett personligt varumärke och vad som är betydelsefullt att utveckla. Den andra 

modellen är en vidareutveckling av den första. Det som båda modellerna har gemensamt är att 

det personliga varumärkets identitet ska överensstämma med dess image, däremot ser 

modellerna olika ut. 

2.4.1 Brand Mind Space – Thomas Gad (2002) 

Thomas Gad är grundaren av varumärkesteorin Brand Mind Space. Teorin är utformad som 

en 4-dimensionell figur, där stegen förklarar och ökar förståelsen för att skapa, förändra och 

underhålla ett personligt varumärke, samt ett företags varumärke. Dessa fyra dimensionerna 

benämns som den funktionella, mentala, idealistiska och sociala dimensionen. (Gad, 2002) 

Till en början skapades teorin för organisationer men har senare utvecklats till individers 

personliga varumärken. Gad (2002) menar att de fyra olika dimensionerna medvetengör 

styrkor och svagheter som finns i varumärket, där bland annat betydelsen av omgivningens 

uppfattningar framkommer. Enligt teorin existerar ett varumärke enbart i människors 

uppfattningar, och kan därmed appliceras på individer och hos organisationers produkter. Det 

finns förändringsmöjligheter vilket gör att teorin kan användas av en individ som en strategisk 

metod. Därmed kan individen nå sitt ideala personliga varumärke genom att analysera och 

värdera varje dimension. (a.a.) 
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Figur 1. Egen bearbetning utifrån Gad (2002) Brand Mind Space – teorin. Denna teori 

förklarar de fyra olika dimensionerna som teoretikern menar har en väsentlig mening vid 

utvecklandet av ett personligt varumärke. 

2.4.1.1 De fyra dimensionerna 

Genom de fyra dimensionerna skapar individen sig en särskild identitet som skiljer det 

personliga varumärket ifrån sina konkurrenter. I första hand ska individen se till hur denne vill 

bli uppfattad av sin omgivning. Därefter ska en undersökning genomföras som visar hur 

omgivningen egentligen uppfattar det personliga varumärket. Utifrån detta är det viktigt för 

individen att finna sin position och förstå sitt läge. För att senare kunna genomföra konkreta 

åtgärder tills individen når den önskade balansen. (Gad, 2002)  

Den funktionella dimensionen: Det är i denna dimension som personen förklaras som en 

tillgång för sig själv och andra i sin omgivning. Eftersom den bygger på personens förmågor 

och färdigheter såsom kompetens, kunskap och erfarenheter. Här beskrivs de utmärkande 

egenskaperna som personen har och vad denne hittills har uppnått i form av utbildning eller 

talang. Det är viktigt att kunna kommunicera sina färdigheter för att dessa inte förlorar sina 

betydelser. (Gad, 2002) 

Den mentala dimensionen: Det är i denna den personliga utvecklingen och den empatiska 

delen av det personliga varumärket förklaras. Den är viktig för personens relationer till andra. 

Utifrån inspiration och engagemang har personen möjlighet att bli styrd av omgivningen, samt 

även styra omgivningens handlingar. Det är viktigt att ha styrkan att kunna förändras som 

person, för att i sin tur ge möjlighet till att påverka och förändra andra i sin omgivning. Ju 

starkare mentalitet desto tryggare och självsäkrare personlighet har individen. (Gad, 2002) 

Den sociala dimensionen: är där personens sociala färdigheter förklaras. Attraktionen och 

uppfattningen hos alla andra har en stor betydelse. En persons karaktär, styrka och sociala 
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begåvning spelar stor roll i denna dimension. Förutom att ha dessa egenskaper bör personen 

ha förmågan att kunna samarbeta, organisera och leda andra i omgivningen. Därför är denna 

dimension betydelsefull för ledarskap inom organisationer. (Gad, 2002) 

Den idealistiska dimensionen: I denna dimension finns en kombination av personens 

identitet och hur andra uppfattar den i verkligheten. Dimensionen visar vad personen står för 

och vilka egenskaper den visar, gärna i form av att beskrivas som en visionär eller idealist. 

Därför är det viktigt att individen tar sitt moraliska och etiska ansvar för att nå framgångar, 

med hänsyn till detta bör individen stå upp för den hållbara välfärden och utvecklingen. För 

att nå ett starkt personligt varumärke bör en individ öka sin kommunikativa förmåga i detta 

område, både på sin arbetsplats och på fritiden. (Gad, 2002) 

2.4.2 Brand Identity Prism – Kapferer (2008) 

En annan teoretiker vid namn Kapferer (2008) talar även om betydelsen av att skapa ett starkt 

varumärke och har utifrån detta utvecklat en modell som benämns Brand Identity Prism. 

Denna modell bygger på sex perspektiv som beskriver varumärket, nämligen den yttre 

framtoningen, personlighet, relation, kultur reflektion och självbild. Utifrån dessa perspektiv 

får individer eller organisationer en ökad kontroll och medvetenhet om hur och när 

varumärket påverkas. Teorimodellen framhäver individers och organisationers vilja att skapa 

ett varumärke, samtidigt som den även finns tillgänglig för de varumärken som redan är 

etablerade men behöver förbättras. Genom att se till alla perspektiv ökar förståelsen till 

varumärkets styrkor och svagheter, vilket i sin tur kan bidra till en förbättring. (Kapferer, 

2008) 

 

Figur 2. Egen bearbetning utifrån Kapferer (2008) modell; Brand Identity Prism. Modellen 

förklarar hur teoretikerna har utgått från fyra dimensioner och brutit ner dessa till sex 

perspektiv för att förklara personligt varumärke mer grundlig. 
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För att få en mer djupgående förklaring till betydelsen av varumärkets identitet och image har 

Kapferer dessa som dimensioner i sin modell. Sedan delar han in perspektiven i modellen där 

han anser att de hör hemma. Varumärkets identitet (picture of sender) visar hur organisationen 

eller individen beskriver sig själva och därmed hur de vill att andra ska uppfatta deras 

varumärke. Varumärkets image (picture of recipient) visar hur omgivningen uppfattar 

varumärket. Därför finns även den externa (externalization) och interna (internalization) 

synen med i modellen. Det är viktigt att känna till vad omgivningen har för uppfattning 

eftersom de är delaktiga i att forma slutresultatet. Genom att agera inom alla dessa områden 

ökar möjligheterna att uppnå ett starkt varumärke. Kapferer har valt att bryta ner de fyra 

aspekterna till sex mindre perspektiv, vilket beror på att det ger en mer djupgående förståelse 

samt att alla infallsvinklar behövs för att få ett bra resultat. (Kapferer, 2008) 

2.4.2.1 De sex perspektiven 

Yttre framtoning (physique): Det är basen och grunden till hur varumärket beskrivs. Teorin 

skriver om betydelsen av första intrycket, där det personliga varumärket får en första identitet 

utifrån hur individen framstår. Denna identifiering ska framhäva det utmärkande som 

associeras med varumärket och tillåter i sin tur att en särskiljning sker gentemot omgivningen. 

(Kapferer, 2008) Individer visar omvärlden en yttre bild av sin personlighet genom sina 

fysiska särmärken, som klädval och val av mobiltelefon. Det är via dessa särmärken som 

individen visar vilka personliga värderingar denne står för och vill visa upp för sin omgivning. 

Det är därför viktigt för varumärket att bibehålla en frisk och tydlig stil, som anpassar sig efter 

situationer. Individen bör inse att dessa fysiska särmärken har en viktigare roll än vad vissa 

förstår, eftersom den signalerar omgivningen ett visst budskap där till exempel en viss klädstil 

kan öka förtroendet hos intressenter. (Robild, 2007) 

Personlighet (personality): Hos organisationer används detta perspektiv för att ge ett företag 

en human känsla och karaktär, där de gärna framhäver egenskaper som exempelvis 

tillförlitlighet, kvalitet och välvilja. Det är utifrån dessa utmärkande egenskaper som den 

unika personligheten skapas, vilket blir konkurrenskraftigt för varumärket eftersom den ger 

möjlighet att särskilja sig från de övriga. (Kapferer, 2008) När en individ ska förklara sin 

unika personlighet mer ingående kan denne utgå från sitt motto, sin mission och sin affärsidé. 

Mottot förklarar individens värderingar, missionen förklarar hur individen använder sig av 

mottot och övriga egenskaper för sin omgivning, samt affärsidén som förklarar hur missionen 

kan bidra. Gemensamt förklarar dessa vilken personlighet individen har. Omgivningen vänder 

sig till den personlighet som överensstämmer allra bäst med dem själva. Därför är tydligheten 

hos ett varumärkes personlighet betydelsefull. (Werner Runebjörk, 2006) 

Relationer (relationship): I detta perspektiv tar Kapferer upp betydelsen av att förstå 

samspelet mellan varumärket och sin omgivning. Samspelet bygger på hur organisationen 

eller individen stödjer, uppträder eller agerar gentemot sin omgivning. Det är utifrån detta 

samspel som omgivningen bygger sig en uppfattning, vilket påverkar styrkan för varumärket. 

(Kapferer, 2008) Varumärket strävar efter att bygga en relation som innebär lojalitet och 

förtroende. Därför är det personliga varumärket ett löfte till omgivningen som bör hållas, då 

förväntningar finns på personen. (Montoya & Vandehey, 2008) Med tiden stärks relationerna 

mellan varumärket och omgivningen, däremot är det viktigt att med avsikt se till att riktningen 
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sker åt det positiva hållet. Därför är kommunikationen inom relationen betydelsefull, eftersom 

det på så sätt ger möjlighet till att påverka. Slutresultatet kan därmed leda till ett starkare 

varumärke. (McNally & Speak, 2003) 

Kultur (culture): När grundvärderingar och den energin som varumärket har utifrån 

inspirationer blir deras egna. Kulturen förklarar därmed vad organisationen eller individen 

står för, samt vilken personlighet och identitet den har. Det är denna som senare kommer 

kommuniceras vidare till omgivningen och därför är det viktigt att ha en god förståelse för 

vilka principer som styr varumärket för att kunna följa dessa korrekt. (Kapferer, 2008) För att 

känna till dessa bör en individ se till sina styrkor och svagheter hos grundvärderingar för att 

förbättra dessa. Det bör helst finnas omkring tre till fem starka kärnvärden som förklarar vad 

individen står för. Därefter bör en individ se till att följa den kultur som denne har för att 

skapa förtroende hos sin omgivning. På så sätt kan ett starkt personligt varumärke uppnås. Ett 

möjligt hjälpmedel för att genomföra detta är att analysera om individens värderingar 

överensstämmer med dennes handlingar. (Robild, 2007) 

Reflektion (reflection): Här finns en möjlighet att kunna förklara hur personerna vill bli 

uppfattade och sedda med hjälp av sitt personliga varumärke. Första steget till detta är att 

känna till hur varumärket uppfattas av sin omgivning, genom den ökade medvetenheten följer 

en ökad förståelse till individen. Nästa steg är att reflektera över uppfattningen och utifrån 

detta förbättra sitt personliga varumärke. Genom att ge utrymme till reflektion kan varumärket 

stärkas ytterligare. I denna process är det viktigt att individen ser till all sin omgivning och 

inte enbart håller sig inom organisationen utan även sträcker sig till övriga responser. 

(Kapferer, 2008) För att uppnå detta menar forskare att individen bör refektera till de olika 

beskrivningar som finns till vem individen är och vad denne står för. Sedan se ifall detta 

överensstämmer med individens vilja att bli beskriven på. Om det inte överensstämmer menar 

forskarna att individen bör se över sitt sätt att kommunicera på. (Werner Runebjörk, 2006) 

För bästa resultat bör individen ha god insyn till sin yttre framtoning, personlighet och kultur. 

Självbild (self-image): Det finns en del liknelser mellan självbilden och reflektionen. Den 

främsta skillnaden är att detta perspektiv menar att det är viktigt att varumärket är lyhörd till 

beskrivningar från den interna synen. Utifrån detta får varumärket en förståelse till sin roll och 

alla sina relationer. (Kapferer, 2008) Om omgivningen kan känna en trygghet till att vända sig 

till individen som bär på det personliga varumärket, tyder det på tillit som bidragit till goda 

relationer. Genom att vara uppmärksam till perspektivet självbild får individen en förståelse 

hur dennes personliga varumärkes relationer ser ut och vilken styrka de har. Genom att känna 

till detta kan det leda till gynsamma effekter, såsom maktpositionering. (McNally & Speak, 

2003) 
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3. Metod 
 

I detta avsnitt kommer mina metoder och studiens processer att presenteras, samt diskuteras 

utifrån litteraturen. Skäl och syften till de olika valen och genomföranden motiveras för att 

skapa en bättre förståelse. Avslutningsvis kommer en kritisk diskussion som talar om vad som 

hade kunnat förbättras för att uppnå ett ännu bättre resultat av studien. 

 

3.2 Förförståelse 
Bryman (2011) talar om svårigheterna för en undersökare att särskilja sina egna värderingar 

och tidigare erfarenheter från arbetsprocessen (a.a.). Detta beskrivs som förförståelsen, 

eftersom det är något som kan ha påverkat arbetets design, strategival och genomförande 

(Wedin & Sandell, 2004). Detta var något jag försökte ha kontroll över i mitt arbete, men det 

är svårt att undvika att skapa en förförståelse. Eftersom ämnet personligt varumärke var ett 

okänt begrepp för mig och inte hade ingått som kursämne i min magisterutbildning minskades 

riskerna för att jag skulle ha skapat förutfattade meningar. Däremot har jag tidigare studerat 

kursämnen som management, organisation och ledarskap. Jag har försökt att inte låta denna 

förförståelse påverka studien genom att arbeta professionellt och moraliskt korrekt. 

3.3 Forskningsdesign 
Strömquist (2006) betonar betydelsen av att innan en forskningsprocess har startat upp skapa 

en design för att nå studiens mål och därmed uppfylla syftet. Utifrån detta skapade jag en 

processplan på delmål i varje moment, där jag analyserade mina datainsamlingar, mitt 

tankesätt och mina metoder. Forskaren anser även att dessa analyser kan vara betydelsefulla 

senare under studiens gång, vilket gör det nödvändigt att jag för en forskningsdagbok genom 

hela studien. Hon menar att de dokumenterade tankarna och hypoteserna kan leda till 

eventuella betydelsefulla resultat. (a.a.) Denna forskningsdagbok har varit väl använd under 

tiden jag genomfört denna studie, eftersom tankar som väckts återkom och ledde till flera 

relevanta diskussioner som kan ha påverkat mitt resultat. Oftast gav forskningsdagboken mig 

en möjlighet att ta upp dessa funderingar med min handledare som därigenom kunde ge mig 

vägledning för att finna mina svar. Förutom detta fick jag en struktur på mitt arbete, vilket 

ledde mig framåt och gav en förståelse till varje delmoment. Detta var som mest användbart 

då jag kunde uppleva en skrivblockering, vilket Grüttner & Gregersen (2011) förklarar vara 

en vanlig upplevelse för många undersökare (a.a). För att undvika detta underlättade det att 

skriva ner alla tankar som dök upp under skrivprocessen eftersom jag ansåg det vara mer 

stressigt om mina funderingar tilläts bistå när jag arbetade på annat i studien. Genom att 

skriva ner det underlättade det att arbeta vidare i mitt arbete, då jag hade möjligheten att slå 

upp detta vid behov. 

3.4 Forskningsstrategi 
Enligt teorier finns det flera olika forskningsstrategier att använda sig av, däremot lämpar sig 

vissa bättre för en del studier än andra. Saunders, Lewis och Thornhill (2007) talar om att det 

finns tre möjliga, där dessa antingen är undersökande, beskrivande eller förklarande strategier. 

(a.a.) Till denna studie har jag valt att välja den undersökande forskningsstrategin, eftersom 
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studiens syfte är riktad till att undersökas, där jag valt att lyssna på utvalda respondenters 

upplevelser. Förutom detta är det väsentligt att se över vilken metod som ska användas. Det 

finns flera möjliga metoder för att genomföra en studie som denna, Bryman (2011) tar upp två 

av dessa som benämns som kvalitativ och kvantitativ metod. Val av metod beror på studiens 

syfte och mål, eftersom de kan leda till olika resultat. (a.a.) För denna studie ansåg jag det 

vara lämpligast att följa det kvalitativa tillvägagångssättet. Anledningen var att jag sökte efter 

rika och fylliga beskrivningar som gav mig verbala tolkningar. Därav har jag genomfört 

kvalitativa intervjuer med sju olika respondenter som hade liknande kompetenser och 

erfarenheter. 

En kvalitativ metod består av intervjuer där informationen oftast inte kan generaliseras eller 

tolkas i siffror (Bryman, 2011). Genom att genomföra kvalitativa metoder skapas förståelse 

för undersökningens specifika faktorer eller effekter, som senare kan ge ett resultat i hur 

respondenterna tolkar verkligheten. Oftast genomförs kvalitativa studier då syftet är att 

studera innehållet i alla svar och inte ha fokus på mängden (Grüttner & Gregersen, 2011). En 

vanlig kritik till den kvalitativa metoden är att den är svårare att generalisera till verkligheten 

och en möjlighet att minska denna kritik är att komplettera metodansatsen med det 

kvantitativa tillvägagångssättet. (Björklund & Paulsson, 2008) Anledningen till att jag valde 

denna metod är för att den var mer lämplig för studiens syfte och forskningsstrategi. Jag ville 

nå en mer djupgående analys, som bara kunde framföras via personliga intervjuer. 

3.5 Tidsaspekt 
Det finns två tidsmöjligheter att genomföra en studie på enligt Saunders, Lewis och Thornhill 

(2007). Detta val beror på vad som ska undersökas och vilket resultat som önskas uppnås. En 

klassisk tidsaspekt är när undersökningen får ske över en längre tid, där respondenten mäts 

innan, under och efter ett experiment. Den andra tidsaspekten benämns som tvärsnittsdesign. 

Dessa studier söker efter ett specifikt fenomen taget ur något större och är begränsade till 

kortare perioder. (a.a.) Till denna studie har jag utgått från tidsaspekten tvärsnittdesign. 

Anledningen till detta är för att syftet riktar sig till nuvarande upplevelser, för att senare kunna 

jämföra detta med den teoretiska referensramen. Dessutom var detta mer realistiskt att 

genomföra studien under en kortare tid.  

Det skulle vara möjligt att genomföra en undersökning utifrån den klassiska tidsaspekten, 

detta hade kunnat ge uppsatsen ett annat syfte och resultat, där respondenternas utveckling av 

personligt varumärke hade kunnat studeras. 

3.6 Datainsamling 
För att genomföra undersökningen krävs det att relevant information samlas in med syfte att 

kunna besvara frågeställningarna för att senare kunna dra slutsatser. Detta är möjligt genom 

primär och även sekundär datainsamling. Där den primära datainsamlingen är data som inte 

tidigare dokumenterats, medan den sekundära datainsamlingen är data som har framkommit 

från tidigare forskning och studier. (Bryman & Bell, 2010) I denna studie finns det både 

primär och sekundär data. 
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Den primära datainsamlingen består av sju kvalitativa intervjuer som genomförts med de 

utvalda respondenterna. Denna primära datainsamling har valts ut specifikt utefter studiens 

syfte och mål. Det var viktigt att se respondenternas perspektiv och upplevelser av ämnet, 

vilket gjorde insamlingen primär. 

Förutom detta har jag använt mig av sekundär datainsamling som gett mig information som 

senare utvecklats till en teoretisk referensram. Datainsamling består av litteraturstudier, av 

lämpliga böcker, vetenskapliga artiklar och andra studiers resultat. Ämnet personligt 

varumärke är relativt nytt inom den teoretiska världen, vilket innebär att många författare 

fortfarande refererar personligt varumärke till varumärken för organisationer eller produkter. 

Det har varit svårt för mig att hitta litteratur som enbart vänder sig till personer, istället för 

organisationer. Många teorier och studier riktar sig till båda, vilket kan bli fel då andra studier 

förklarar att det personliga varumärket är mer komplext. Under studien framkommer teorier 

som hänvisar både till personer och organisationer, vilket jag försökt att visa för att läsaren 

ska se vilka teorier som talar till båda varumärkena.  

3.7 Urval 
För att bibehålla en god kvalité och trovärdighet på en studie anser Jacobsen (2002) att den 

bör innefatta en del begränsningar, främst kring urvalet. (a.a.) Nedan beskriver jag hur valet 

av respondenter gått till och hur intervjuerna utformats, samt genomförts. 

3.7.1 Val av respondenter och företag 

Till dessa undersökningar talar teorin om att det är lämpligast att utforma en frågeställning i 

första hand som ger möjlighet för undersökaren att avgränsa sig till en passande miljö 

(Bryman, 2011; Ryen, 2004). Efter att jag utformat studiens problemformulering och 

frågeställning, blev det därför relevant att se till urvalet av respondenter. 

För att hitta det mest lämpliga urvalet använde jag utformade kriterier där jag främst såg till 

kompetens och kunskap i ledarskap. Enligt teorin var det viktigt att urvalet besatt tillräckligt 

med goda kunskaper eftersom det kunde öka trovärdigheten i resultatet. (Jacobsen, 2002) Jag 

har utgått från ett kriterieurval där jag har valt respondenter utifrån en bestämd population 

(Bryman & Bell, 2010). Jag har avgränsat mig till organisationer i den privata sektorn som 

finns etablerade i Stockholms region. För att hitta rätt kriterieurval sände jag ut massivbrev till 

ledare i denna region där jag efterfrågade vissa kriterier, de mest lämpade fick sedan förfrågan 

om att delta i studien. 

Alla organisationer som ingår i studien är tjänsteföretag inom servicebranschen. Majoriteten 

av företagen är svenska bolag. De är små och medelstora företag, med omkring 10-249 

anställda (Statistiska Centralbyrån, 2013). I dessa organisationer var det sju ledare som 

besvarade mina frågor om deras beskrivningar, åsikter och berättelser om ledarskap och 

personliga varumärke. Ledarna som intervjuas innehar goda kunskaper och kompetenser inom 

ledarskap och företagande. De är i åldrarna 40-70 år och har därmed erfarenheter av ledarskap 

samt varit delaktiga samhällsförändringar och trender.  
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Figur 4: Egen bearbetning. Visar tydligare vilka valmöjligheter jag hade och vad jag beslutat 

att avgränsa mig till. 

Anledningen till att dessa respondenter valdes var främst för att studien riktar sig mot ledare i 

organisationer som befinner sig ett stadium där resultaten kan gynna deras utveckling och 

ledarskap. Det var dessutom inte viktigt att finna några respondenter som kände till ämnet 

personligt varumärke, eftersom det var detta som var intressant att få höra mer om. 

3.7.2 Val av intervjumetod 

För att genomföra den kvalitativa intervjun fanns det flera möjliga metoder. Jag kommer 

presentera tre utav dessa för att skapa en bättre förståelse till mitt bestämda val av 

intervjumetod. Den strukturerade metoden är då frågeguiden som används under intervjun 

redan är fastställd med frågor och intervjuaren håller sig till denna guide utan flexibilitet. Den 

semi-strukturerade metoden är då en frågeguide finns tillgänglig men är anpassningsbar 

utifrån situationen. Syftet med detta är att följdfrågor ska kunna ställas för att behandla 

otydligheter eller öka förståelsen av respondentens svar. Den ostrukturerade metoden 

innefattar teman där respondenten har möjlighet att tala fritt. (Bryman & Bell, 2010) 

Under denna studie har främst den semi-strukturerade metoden använts. Däremot 

kombinerades denna med teman från den ostrukturerade metoden med syfte att öka flytet 

under intervjun hos respondenten. Teman och den semi-strukturerade frågeguiden kommer att 

sig likadan ut för alla respondenter med syfte att hålla resultaten inom ramen av validiteten. 

3.7.3 Val av intervjuguidens utformning 

Forskning är överens om att en intervjuguide används på utvalda respondenter. För att skapa 

en lämplig intervjuguide är det passande att genomföra ett förarbete som grundar sig i 
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studiens fokus, urvalskriterier och frågeställning. I denna studie har jag valt att utgå från 

denna metod där jag utformat intervjuguiden utifrån ett förarbete där jag ser till dessa centrala 

områden. Förutom detta har jag valt att använda mig av min intervjuguide vid mötet med 

respondenten, därför valde jag att inte skicka ut intervjuguiden i förhand. I förarbetet valdes 

lämpliga teman som jag ville hålla mig inom. Enligt teori är detta en metod att hantera sin 

uppsatsstruktur och hindra minskad validitet och reliabilitet. (Ryen, 2004) 

I intervjuguiden valde jag att följa Brymans (2011) struktur, där han tar upp viktiga punkter 

att ha med. Det var i första hand viktigt att ha ett förståeligt språk i frågorna, vilket var något 

jag beaktade eftersom det fanns termer som respondenterna kanske inte fått höra tidigare. 

Begreppet personligt varumärke beskrevs enligt teorier som ett nytt begrepp, och därför valde 

jag att ta med ett citat, från en av teorierna, som enkelt förklarade vad begreppet innebär. 

Detta uppskattades av respondenterna. Jag valde dessutom att inte skriva ner ledande frågor i 

förhand, främst på grund av att jag sedan tidigare valt att utgå från en semi-strukturerad 

intervjuguide. Jag inledde intervjuguiden med bakgrundsfrågor om respondentens roll, 

position, tidigare erfarenhet etcetera. För att intervjuguiden skulle ha en bättre struktur, valde 

jag att sortera frågorna utifrån olika teman som gav mig en bättre uppsikt. (a.a.) 

Studiens utformning baseras främst på de kvalitativa intervjuerna där respondenterna 

motsvarar studiens kriterier, som kunskaper och kompetens inom ledarskap och företagande. 

Anledningen till att dessa kriterier har skapats är för studiens syfte och frågeställning blir 

besvarad, samt överförbar till verkligheten. Respondenterna besitter därmed kunskaper inom 

dessa ämnesområden vilket möjliggör en framhävning av de olika perspektiven och 

tolkningarna. Förutom detta har vissa relevanta litteraturstudier samlats in innan intervjuerna 

genomförts. Detta med syfte för att skapa en sådan god kunskapsbas till att utforma passande 

frågor som håller sig inom det avgränsade området i uppsatsämnet.  

3.7.4 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna har genomförts via personliga möten som varit situationsanpassade, vilket menas 

att jag varit flexibel för att öka chanserna att samla in lämplig data. Genom att ha personliga 

möten ökar tillförlitligheten i studien eftersom intervjuaren har möjlighet att observera 

respondentens kroppsspråk. En nackdel kan vara att respondenten kan bli påverkad utav det 

kroppsspråk och ansiktsuttryck som framkommer från intervjuaren. (Jacobsen, 2002) För att 

undvika detta valde jag att anteckna under intervjun. Detta valde jag för att skriva ner mina 

tankar och undvika att respondenten skulle känna sig iakttagen. 

Som jag tidigare nämnt är det väsentligt att informera respondenterna om studiens syfte, 

frågeställning och mål (Ryen, 2004). Detta gjorde jag i första hand med massivbrevet som 

respondenterna fick. För att förtydliga detta valde jag att återberätta detta i början av 

intervjun. 

Det fanns en möjlighet att ge respondenten den semi-strukturerade intervjuguiden innan det 

personliga mötet vilket jag valde bort. Anledningen till detta beror på den kritiken som finns 

där respondenten då har möjlighet att tillrättalägga sina svar (Bryman, 2011). Det fanns en 

respondent som frågade efter intervjuguiden innan vårt möte. Jag förklarade att frågorna 

kommer vara enkla och inte går att förbereda sig till, samt att mitt intresse ligger att få höra 
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om deras upplevelser, vilket respondenten accepterade. Intervjuerna varade i omkring 60-95 

minuter och spelades in med hjälp av ett inspelningsverktyg med samtycke av samtliga 

respondenter. Inspelningarna har senare transkriberats för att kunna sammanställas till ett 

resultat. Nästa steg är att analysera det empiriska resultatet med den framtagna teoretiska 

referensramen med syfte att kunna dra slutsatser. 

3.7.5 Utveckling av analys 

För att kunna dra studiens slutsatser var det väsentligt att se över den bearbetade teoretiska 

referensramen och studiens resultat. I detta fann jag samband och skillnader till det teoretiska 

och verkliga. För att kunna få en kompletterad analys valde jag att använda mig av Kapferer 

(2008) modell Brand Identity Prism. Denna modell är en utvecklad variant av modellen 

Brand Mind Space som skapades av Gad (2002). Genom att analysera utifrån modellen gav 

det studien en tydligare röd tråd, samt en fullständig analys eftersom modellen fördjupade sig 

i varje perspektiv som kan ha ett värde för det slutgiltiga personliga varumärket. 

3.8 Studiens trovärdighet 
Med begreppet validitet menas att det som studeras i en undersökning enbart är det som är 

avsett att studeras. (Thúren, 2007) För att uppnå detta krävs det i första hand att undersökaren 

följer de regler som den akademiska synen innebär. Därför bör en god bas av kunskapsnivå 

beskrivas innan studiens empiriska avsnitt behandlas. (Svenning, 2003) Utifrån detta har jag 

fått en förståelse till studien och kunnat skapa urval som i sin tur har påverkat mätningen. Jag 

har utformat en frågeguide som byggts upp utifrån den teoretiska referensramen, vilket gjort 

att respondenternas svar befinner sig inom ämnet personligt varumärke med inriktning mot 

ledarskap. 

Något som undersökaren bör göra för att uppnå en hög validitet vid det empiriska avsnittet är 

att skapa en trygg känsla hos respondenten för att denne ska få möjlighet att känna sig säker i 

att besvara ärligt utan att drabbas negativt av det. Det är därför viktigt att respondenten får 

känna sig trygg med att lämna ut information till studien. (Svenning, 2003) För att uppnå detta 

har jag förklarat för respondenterna att de och deras organisationer benämns anonymt under 

studien. Jag valde därför att inte använda några källhänvisningar till citaten eller den 

framställda texten i resultatavsnittet. Med syfte att undvika kopplingar som kunde riskera 

anonymiteten. I denna studie var det mer intressant att få ta del av upplevelserna och därför 

har detta inte påverkat mitt resultat. För att öka tryggheten hos respondenterna ytterligare 

valde jag att intervjua dem på respektive arbetsplats. 

Intervjuerna har blivit inspelade via samtycke från respondenterna där jag använt mig av en 

diktafon. Dessutom har jag antecknat under intervjuerna för att notera mina tankar kring 

respondenternas svar. Genom att använda sig av rätt mätinstrument, bevaras trovärdigheten 

vid efterbehandling av svaren (Svenning, 2003). 

Reliabilitet är när studiens pålitlighetsnivå bedöms och ifrågasätts. Vid en hög reliabilitet 

innebär det att studiens möjlighet att få samma resultat vid ett annat tillfälle som utgörs av en 

annan undersökare är trolig. (Svenning, 2003) För att uppnå detta krävs det att studien är 

utförd med hjälp av tillförlitliga mätinstrument. För att uppnå detta finns olika prövningar 

som kan genomföras, där den ena är att återtesta, där samma individer genomför testet två 
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gånger. Där svarsskillnaden har en stor betydelse på studiens reliabilitet. Detta har jag tyvärr 

inte haft möjlighet till, främst på grund av att studien genomfördes under en begränsad tid. En 

annan metod är att utnyttja kontrollfrågor, vilket främst är vanligt under kvantitativa 

enkätundersökningar. (Ejvegård, 2009) I detta fall har jag utfört kontrollfrågorna genom att 

ställa mina respondenter samma frågor efter den faktiska intervjun. Jag valde ut specifika 

frågor som kunde ha ett viktigt värde på slutresultatet. När jag testade denna metod fick jag en 

bekräftelse som kan ha ökat studiens reliabilitet. Däremot borde jag ha ställt dessa 

kontrollfrågor några dagar efter intervjun, vilket hade ökat reliabiliteten ytterligare. 

3.9 Metodkritik 
I alla studier är det viktigt att inneha en ifrågasättande ställning till sina metoder och källor. 

Genom att använda detta har undersökaren en högre trovärdighet i sin studie. Trots detta visar 

forskning att det svårt för en undersökare att vara helt objektiv, vilket är betydelsefullt att 

tänka på. Detta gäller även vid genomgång av olika artiklar där författares åsikter kring deras 

studier kan komma fram och påverka objektiviteten. (Jacobsen, 2002) För att lyckas är det 

nödvändigt att särskilja på fakta, förklaringar och åsikter (Svenning, 2003). Detta är något jag 

har beaktat under min datainsamling av det sekundära materialet, av artiklar, studier och 

litteraturer. Som jag tidigare nämnt var begreppet nytt i forskningen vilket skapade 

svårigheter för mig att finna en lämplig litteratur att utgå ifrån. Jag strävade efter att nå en 

täckande teoretisk referensram och var därför tvungen att använda mig av teorier som i vissa 

fall inte skiljde på organisationers varumärken och personers varumärken. Jag har försökt att 

vara tydlig med att särskilja på dessa i min teoretiska referensram, däremot är det viktigt för 

läsaren att känna till. Det bästa hade varit att utgå från litteratur som skilde på dessa två olika 

varumärken detta eftersom det kan ha påverkat studiens resultat. 

Förutom detta var det viktigt att vara objektiv vid datainsamling av den empiriska studien. 

Därför har jag valt att intervjua relevanta respondenter som tillhörde den kategorin som jag 

sökte efter utifrån mitt kriterierurval. Respondenterna hade därmed den kunskap, kompetens 

och erfarenhet av ledarskap och företagande som gjort att svaren blivit mer relevanta. I 

intervjuguiden kan det ha uppkommit vissa känsliga och privata frågor. Däremot har de haft 

kännedom om att deras svar kommer bevaras anonyma och att det inte är något svar som kan 

användas mot dem utan snarare hjälpa dem i deras medvetenhet kring ämnet. Respondenterna 

kände till friheten i att inte behöva svara på alla frågor, trots detta svarade respondenterna på 

alla frågor. 

Det är betydelsefullt att ha flera olika källor eftersom det utökar trovärdigheten i studien 

(Jacobsen, 2002). För att uppnå detta valde jag därför att intervjua sju olika respondenter som 

inte har någon direkt koppling till varandra. 

I denna studie har jag intervjuat respondenterna via personliga möten. Kritik mot detta kan 

vara att dessa inte kan ge studien en generell slutsats gentemot verkligheten, eftersom de valts 

ut från en population till ett mindre kvoturval. Studiens syfte baserar sig på att ha fokus på 

vad som sades under intervjuerna och därmed inte mängden av svar. Dessutom är det viktigt 

att betona att mina sista tre intervjuer föll samman i resultat till de övriga fyra, vilket kan 

betyda att jag nådde en mättnad. Utifrån denna mättnad hade jag möjlighet att presentera 
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pålitliga slutsatser som säkerligen kan upprepas vid en liknande studie. För att nå bästa 

möjliga resultat hade det bästa varit att kombinera studien med en kvalitativ och kvantitativ 

metod, där jag fått en bredare och djupare syn. Detta var inte möjligt att uppnås då studien 

hade en tvärsnittdesign och var därför begränsad till en kortare period.  
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4. Resultat 
 

I detta avsnitt kommer respondenterna i första hand introduceras. Därefter kommer deras 

svar från intervjuerna att presenteras som ett resultat. Respondenterna framträder som 

anonyma och kommer därför inte att anges med tillhörande källhänvisning. 

 

4.1 Presentation av respondenter 
Eftersom respondenterna och deras organisationer ska skyddas har jag valt att utgå från 

anonymitetskraven där jag inte kommer att benämna dem med deras riktiga namn. Däremot är 

den grundliga källan till dessa presentationer enbart från respondenterna själva. 

4.1.1 Respondent 1 (R1) 

R1 är delägare till ett företag inom servicebranschen, där han arbetar som verkställande 

direktör. Han har en ekonomisk bakgrund och ansvarar för det mesta i organisationen. 

Däremot ägnar han framförallt tid åt att framställa ekonomiska rapporter och statistik. R1 

delar ägandet tillsammans med en kompanjon. Han anser att de tillsammans är ett bra team 

som kompletterar varandra under flera tillfällen. 

För närvarande befinner de sig i ett stadium av en snabb expandering, vilket har krävt mycket 

förändringar och omstrukturering. Innan hade organisationen färre lokaler och personal. Detta 

gav dem möjligheten att ha en organisation med en familjär känsla där alla var delaktiga i de 

olika verksamheterna. Idag består organisationen av 32 tillsvidare anställda som ständigt 

arbetar med att bibehålla en tydlig hierarkisk struktur med familjär känsla. 

4.1.2 Respondent 2 (R2) 

R2 är ägare för ett utbildningsföretag, även namngivet som kunskapsföretag enligt honom 

själv eftersom det är en organisation som är kunniga på att föra vidare kunskaper, samtidigt 

som de tilltar sig kunskaper. R2 arbetar som verkställande direktör, där han ansvarar för det 

huvudsakliga inom organisationen. Eftersom organisationen har en familjär känsla och 

struktur gör det möjligt för honom att ha god uppsikt på organisationens verksamheter. Han 

har sedan tidigare lång erfarenhet av ledarskap och företagande, vilket har varit värdefull 

inom denna organisation. 

Organisationen har valt att bibehålla den mindre organisationen och inte expandera snabbt, då 

de ser fördelarna med detta främst hos den familjära känslan. Däremot finns det ett nytt mål 

vilket är att specialisera sig i nya områden och marknader. Organisationen är uppmärksam på 

samhällsförändringar och globala förändringar, vilket kräver flexibilitet. 

4.1.3 Respondent 3 (R3) 

R3 arbetar som HR manager för en skolverksamhet. Hon är socionom i grunden och trivs i 

den coachande miljön. Som HR manager ansvarar hon för personalärenden inom 

organisationen. Hon har regelbunden kontakt med skolors rektorer och personalansvariga. 

Dessutom har hon ett löneansvar och visst administrationsansvar. R3 har en betydelsefull roll 

där hon främst har hand om de tuffaste personalärenden såsom konflikter, uppsägningar osv. I 
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hennes roll ligger fokuset på att främst hålla koll på personalen och inte skolorna eller 

eleverna. R3 har sedan tidigare arbetat med liknande frågor men är ny i organisationen. 

Hennes mål är att skapa en personalkultur, som ska innehålla tydliga värderingar. Hennes 

kortsiktiga mål är att skapa en god grund, där förtroendet ska byggas upp. För att senare nå 

det långsiktiga målet vilket är att lyfta fram värderingar och sträva efter dessa. Skälet till detta 

är för att R3 ser betydelsen av att låta personalen vara delaktiga i skapandet. 

Personalen som arbetar på organisationen har en internationell bakgrund, då de anser att 

mångkultur är väsentligt. Visionen är att fortsätta växa, gärna med omkring tre skolor per år.  

Potentialen att växa i andra länder är hög då de har sett ett behov även där. Inom 

organisationen finns god kommunikation från ledningen med vilka visioner och mål som 

företaget har. Därefter finns det personal som arbetar med dessa områden. Det är däremot 

viktigt att alla förstår och kan följa med. 

4.1.4 Respondent 4 (R4) 

R4 arbetar som verkställande direktör för organisationen som han både grundade och äger. 

Han har därmed ansvar för det mesta inom företaget, där han ser till nuläge och framtid. R4 

anser det vara betydelsefullt att ha en god förståelse för organisationens läge och genomför 

därför regelbundna analyser, bland annat SWOT-analyser, där både långsiktiga och 

kortsiktiga visioner skapas. Utifrån dessa analyser kan hela organisationen få en bild av vad 

de bör förbereda sig för och hur de kan öka den innovativa andan. R4 förklarar betydelsen av 

att alltid ligga minst ett steg före sina konkurrenter. Hittills har detta varit företagets bas till 

framgångar. De har därmed en god kännedom om vilka deras konkurrenter är och försöker 

följa deras möjliga strategier. De har även en god kännedom om vilka organisationer som kan 

vara potentiella samarbetspartners, som förberedelser inför vad som kan ske i framtiden. 

Förutom detta ägnar R4 sig mest åt försäljning och produktutveckling. 

Företaget följer det traditionella organisationsmönstret med flera olika avdelningar beroende 

på specialisering, som installation, lager och marknad. Det finns tydliga strukturer för vad 

som ingår i varje avdelning. Gemensamt strävar de efter att ständigt leverera det som är 

utlovat till sina kunder. För att uppnå detta är det viktigt att alla är delaktiga i processen. I 

vissa situationer kan det vara tuffare än andra och det är därför väsentligt att ha en personal 

med ett innovativt tankesätt. För att uppnå detta hos personalen är det viktigt att ha enkla och 

tydliga system med verktyg som ökar förståelsen för organisationens olika mål, såsom 

kvalitets-, omsättnings- och resultatmål, samtidigt som personalen får utrymme för att kunna 

lägga fokus på det innovativa tankesättet. Därmed är det betydelsefullt att ha en god 

kommunikation inom företaget, med löpande uppföljning. Allt detta har uppskattats av 

personalen, vilket respondenten menar synas deras lojalitet. 

4.1.5 Respondent 5 (R5) 

R5 arbetar som rektor för en grundskola, där de genomför utbildningar utifrån en annorlunda 

undervisningsmetod. Det är just denna alldeles särskilda utbildningsform som skapat en unik 

plats för dem i marknaden. R5 ansvarar för personalärenden och verksamheten, samtidigt som 

han arbetar för att det finns ett bra arbetsklimat. R5 har viss tidigare erfarenhet av ledarskap 

där han främst arbetat inriktat mot personal. Han har snart arbetat i skolverksamheten i fem år 
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och börjar känna sig mer bekväm i rollen. Han ser däremot fortfarande vissa utmaningar i 

arbetet. Organisationen är lagom stor att beslutsvägarna är korta, vilket är ovanligt hos 

skolverksamheter. Respondenten anser att möjligheterna att diskutera lösningar eller fatta 

beslut fungerar bättre.  

Personalen bär på en gemensam strävan vilket följer med organisationens grundvärderingar 

där kunden ligger i fokus. De är utbildade i undervisningsmetoden och följer ständigt upp 

denna för att nå goda resultat. Förutom detta är det betydelsefullt för R5 att ha ett mysigt och 

härligt arbetsklimat, där personalen sinsemellan har goda relationer till varandra. 

4.1.6 Respondent 6 (R6) 

R6 driver och är delägare i ett holdingbolag som består av flera olika organisationer som de 

har köpt. Detta äger han tillsammans med sin kompanjon där de båda arbetar som 

affärsutvecklare. Målet är att lyfta upp dessa organisationer och leda dem in i en positiv 

riktning.  

När organisationerna tas emot av holdingbolaget befinner de sig oftast i en situation där de 

kan behöva stöd och vägledning. Det är då målet ligger på att skapa en platt organisation 

vilket ökar möjligheten för snabba beslut. Samtidigt som alla inom organisationen får 

möjlighet att vara delaktiga och påverka, vilket kräver ett öppet klimat som tar emot detta. För 

att kunna uppnå det krävs ofta många förändringar vilket är tuff period för alla berörda inom 

organisationen, främst vid omstruktureringar.  

R6 förklarar att det mest nödvändiga för honom har varit det delade ledarskapet, då han gör 

detta tillsammans med en person som även är hans totala motsats. Utifrån det kompletterar de 

varandra och täcker varandras brister. R6 är mer inriktad mot personalen, medan 

kompanjonen har en inriktning mot den ekonomiska situationen. Tillsammans har de 

möjlighet att göra varandra medvetna om organisationens läge.  

4.1.7 Respondent 7 (R7) 

R7 är grundaren och äger idag en större organisation som består av ett moderbolag med sex 

tillhörande dotterbolag som ska ses som autonoma, men med viss samverkan till varandra då 

målet är att de mindre ska verka i det stora moderbolaget. I detta arbetar R7 som verkställande 

direktör och koncernchef där hans ansvar är att se till att varje organisation koopererar med 

varandra. R7 har varit med från grundandet av första bolaget år 1987 och har därefter sett 

organisationerna utvecklas och nå flera visioner. 

Visionen inom organisationen är hög, där målet är att fortsätta expandera både vad gällande 

omsättning och personal. För att de ska kunna uppnå detta krävs det ständig utveckling genom 

bolag förvärvas och att fler anställs. Tanken är att de om två år ska fördubblas sin omsättning 

och personal. 

Respondenten talar om att organisationsmiljön är betydelsefull, där samarbetet inte enbart 

gäller sinsemellan organisationerna utan även mellan personalen. Där ett av 

organisationsmålen är att organisationerna ska få varje anställd att känna sig tillhörande 

helheten. 
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4.2 Ledarnas uppfattningar 
Varje område är resultat från ledarnas egna uppfattningar, upplevelser och tankar. Dessa har 

sammanställts utifrån de kvalitativa intervjuerna för att följa den tidigare strukturen från den 

teoretiska referensramen. Respondenternas svar är anonyma och därför har jag valt att inte 

hänvisa de olika källorna. Detta är något som inte påverkar studiens slutsats, eftersom det är 

resultatets innehåll som är relevant för studien. 

4.2.1 Uppfattning av personligt varumärke 

Under intervjuerna fick ledarna möjligheten att berätta om hur deras uppfattning var om ett 

personligt varumärke. Det visade sig att de sju respondenterna hade olika uppfattningar om 

vad ett personligt varumärke egentligen betyder. Det var ett nytt begrepp för de flesta, där 

några av dem kunde gissa sig fram till innebörden av begreppet, samt betydelsen av att ha ett 

personligt varumärke. Det alla respondenter var överens om är att personligt varumärke är 

något som alla individer har, oavsett om de nyttjar det eller inte. Under intervjuerna var flera 

av respondenterna intresserade av att känna till möjliga effekter som kan tillkomma med ett 

personligt varumärke. De ville veta mer om begreppet och var nyfikna till vilka fördelar, 

alternativt, nackdelar som finns. 

Nää... Det är inget jag har hört förut… Är inte det något vi alla har, bara att det har blivit ett 

namn på det hela? Eller... Jag tänker på personlighet, men det här måste vara något mer än så… 

Om man tänker begreppet varumärke, så är det ju även hur andra ser på varumärket. I det här 

fallet personen. Så det är väl något i kombination av personlighet och vad andra ser eller 

tycker. Tänker jag helt fel nu? 

Jag har hört talas om personligt varumärke tidigare och vet att det är något som kommer bli 

mer populärt. Idag uppskattar vi mer olikheter och variation än vad vi gjorde förut. Och det 

kommer säkert öka trenden av… Eller fokus till personligt varumärke.  

Trots denna otillräckliga kunskap i ämnet kunde några av respondenterna förklara att de 

försöker skilja på hur deras egna personliga varumärke ser ut både som privatpersoner och 

ledare. Dessa respondenter talade om att det som skiljer sig mest är vilka egenskaper de bär på 

när de är hemma och vilka andra egenskaper de bär på i sin ledarroll på arbetsplatsen. Den 

främsta förklaringen till detta var att de, i arbetet, ville framstå som professionella. 

Som ledare är jag en förebild, alla kollar på vad jag gör och hur jag gör något. Därför kan jag 

inte bara slappa på samma sätt som jag kan göra hemma… På jobbet är jag ledaren (förnamn 

på respondent) medan jag hemma är mig själv. 

Efter att respondenterna beskrev sina uppfattningar av begreppet personligt varumärke och 

dess betydelse fick de en mer utförlig förklaring kring det. Detta bidrog till att intervjuerna 

kunde fullföljas och skapa en mer korrekt förståelse för ämnet.  

4.2.2 Ett personligt varumärke i ett ledarskap 

Under intervjuerna talade flera av respondenterna om betydelsen av ett personligt varumärke 

där de menade att begreppet har ett stort inflytande på en ledare. De menar att det är utifrån 

det personliga varumärket som en ledare kan inspirera och framstå som pålitlig för sina 

medarbetare. Majoriteten av respondenterna förklarade att det personliga varumärket hos en 

ledare även kan skapa goda möjligheter för en organisation. Här menade respondenterna att 
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det kan öka förtroendet för organisationen, när en ledare besitter ett starkt varumärke. En av 

respondenterna betonade vikten i att även övriga anställda bör besitta ett personligt 

varumärke, och inte bara ledarna. Det som denne menade var att de anställda, oavsett roll, kan 

öka sin konkurrensstyrka och därmed öka möjligheterna till högre befogenheter. 

Två av respondenterna ansåg att anledningen till att det har blivit mer vanligt med ett 

personligt varumärke idag beror på en kortvarig trend. En av dessa ledare såg detta som en 

strategi som under en nära period kommer ersättas med någon annan. Därför valde denne att 

inte lägga fokus på just detta ämne. Den andra respondenten förklarade att ett personligt 

varumärke alltid har funnits och att det inte har någon betydelse på hur samhället ser ut, utan 

handlar mer om vad ledaren vill betona. 

Som ledare hör man ständigt om nya strategiska metoder för att bli en bättre ledare. Jag har 

sett, under mina många år som ledare, att det är något som ersätts ganska snabbt av något 

annat. Man hinner inte… Det jag menar är att en ledare ska hitta sin egen metod och hålla sig 

till den… För vissa ledare, kanske nyblivna ledare, kan det här vara bra att läsa om och satsa 

på. 

Majoriteten av ledarna var överens om att personligt varumärke enbart är något som kan 

förbättra ett ledarskap. De ansåg att det är viktiga områden som måste förbättras och kan 

gynna ledarskapet. 

Ja… Man lägger ju tid och kraft på tre viktiga områden… Kommunikation, tydlighet och 

relationer. Att samtidigt som detta lägga fokus på sig själv tror jag är värdefullt för många 

ledare. På så sätt vidareutvecklas man… Självklart bra för ett ledarskap! 

Det intressanta var att majoriteten av respondenterna inte hade använt sig av personligt 

varumärke i sådan utsträckning att det kan påverka ett resultat. Vissa svarade att detta berodde 

på att ämnet var okänt för dem, medan andra svarade att det berodde på att det inte var något 

de har lagt fokus på. Här nedan presenteras två svar, från olika respondenter, som visar deras 

första reaktioner när jag frågar om vad anledningen är till att de inte använt sig av sina 

personliga varumärken i deras ledarroller. 

Jag har aldrig tänkt på att det kan vara smart att belysa mitt personliga varumärke för mina 

medarbetare… Jag har mer antagit att de ska förstå vad jag menar i olika situationer. Vi har ju 

jobbat en hel del med kommunikationen, så att vi ska förstå varandra. Men nu när vi väl pratar 

om just det här, personligt varumärke, så förstår jag att det kan vara bra att ha för att undvika 

missförstånd och sånt. Vi kanske connectar annorlunda? Vem vet… 

Jag har läst om det i min tidigare utbildning, men inte riktigt lagt min tid på det. Vet inte varför 

riktigt för det är ju självklart bra för alla, speciellt för mig som chef. Det var så längesen jag 

läste om det att det inte är något jag tänkt på. 

En av respondenterna talade om hur det personliga varumärket har blivit tydligare idag 

eftersom vi använder oss mer av sociala nätverk, där ledarnas profil samspelar med deras 

privata profil, vilket denne menar kan ge ett flertal effekter. Respondenten menar att detta är 

effekter som ledare bör vara försiktiga med, eftersom att det höjer kraven och 

förväntningarna. Denne ledare ansåg att det ger möjlighet för medarbetarna att skapa sig 
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uppfattningar som inte stämmer överens med verkligheten, vilket kan påverka medarbetarnas 

förväntningar på sin ledare. 

Nu använder alla sig av sociala nätverket för att marknadsföra sig själva och sitt företag. Man 

ser ju att det här är något som används mer och mer. LinkedIn är ju det jag använder mig av. 

Förstår mig inte på sådana som uppdaterar sin Facebook om vilken middag de ska servera, det 

är inget jag är intresserad av att känna till. Det leder ju till att de släpper lite av den auktoritära 

sidan vilket kan leda till mycket som de kanske inte räknat med. 

En annan respondent hade uppmärksammat andra individer som är synliga för omgivningen 

och ser riskerna med detta. ”Det är ju bara att kolla på politikerna som väljer att blogga och 

annat, många av dem har fått problem för att de kan ju bli missförstånd i det som de skriver… 

Och vi har ju sett effekterna av det.” 

Flera av respondenterna var överens om att det säkerligen kommer bli betydelsefullt med 

personligt varumärke hos ledare i framtiden eftersom att detta syns alltmer i dagens samhälle. 

De ser möjligheterna för en ledare att inspirera och påverka sina medarbetare. De såg även 

fler möjligheter än svårigheter med att vårda sitt personliga varumärke och menade att detta är 

en strategisk metod för en ledare att använda som ett effektivt styrmedel. 

Ingen av ledarna hade en tydlig uppfattning om hur deras personliga varumärke såg ut eller 

vilken betydelse den hade i deras ledarskap. Däremot kom detta tydligt fram under 

intervjuerna, genom intervjuguiden. I slutet av intervjun var det flera av respondenterna som 

talade om att de har fått en tydligare bild av egna personliga varumärke i sin ledarroll. 

Jag har alltid varit väldigt medveten om mitt personliga ledarskap, men att lägga fokus på mig 

själv som ett varumärke är något nytt. Däremot kan det säkert behövas. Vi människor är våra 

egna varumärken och måste vårda dem exakt som vi ledare vårdar vårt företags varumärken. 

4.3 Kapferer modell 
Intervjun baserades på Kapferer (2008) modell Brand Identity Prism. Denna modell förklarar 

hur det personliga varumärket hos en individ ser ut. I detta fall är respondenterna ledare och 

förklarar sitt personliga varumärke i förhållande till sitt ledarskap. 

4.3.1 Yttre framtoningen (physique) 

Flera av respondenterna hade olika tankesätt kring hur det är möjligt för dem att särskiljas 

från andra. En av respondenterna förklarade att det är väsentligt för ledare att utmärka sig 

eftersom de har en roll som är synlig och iakttagbar. Det som respondenten menade var att 

flera medarbetare ser på ledarens yttre framtoning och skapar sig en uppfattning om denne. 

Det fanns en ledare som hade ett annat tankesätt än vad de flesta respondenterna hade. ”Jag 

har förmågan att sticka ut genom att inte sticka ut. Det är så de blir mer nyfikna på mig som 

ledare. Oavsett om det är personalen eller kunder.” 

En av respondenterna ville framhäva en mer avslappnad och enkel stil. Denne beskrev sig 

själv som en optimist och ville även att detta skulle vara något som framhävs i klädstilen. 

Därför hade den yttre framtoningen en betydande roll för ledaren, där denne gärna klädde sig 

enkelt, men samtidigt lämpligt. Förutom detta var det viktigt för respondenten att den 

avslappnade stilen skulle vara synlig via kroppsspråket. 
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Som ledare möter man flera olika bekymmer… Alltifrån bekymmer i sitt ledarskap eller olika 

situationer i organisationen. Men trots det vill jag att mina anställda ska se mig lättsam och 

trygg. Därför är det viktigt att mitt kroppsspråk välkomnar dem att komma till mig och öppna 

sig för mig. Det är min uppgift att de ska känna sig trygga. 

En av respondenterna uttryckte betydelsen av hur de anställda ser denne i sitt ledarskap, ”Jag 

vill att de ser mig som deras chef i första hand. Annars funkar det inte.” Med detta menade 

respondenten att det är viktigt att ha en tydlig rollsmarkering mellan chef och medarbetare. 

Två andra respondenter talade om betydelsen av att omgivningen skulle se deras 

professionella sidor. De menade det inte är passande för en ledare att klä sig på ett sätt där 

deras auktoritet inte framhävs. Dessa respondenter bar på gemensamma åsikter kring att detta 

är något som minskar de anställdas förtroende för sina ledare. En av respondenterna uttryckte 

vikten av klädkoder, ”Vi har tydliga klädkoder och det kan uppfattas som ytligt med det är för 

att vi ska få ett bra intryck av andra… Eller varandra.” Den andra talade om klädkoder som 

finns i hela organisationen, för att visa gemenskap och professionalitet hos kunderna. ”Det 

ingår i vår policy att bära kostym och kavaj. För att våra elever ska följa de klädregler som 

finns i skolan måste även vi göra det. Därför tänker jag ofta på min klädsel.” 

En av respondenterna hade en tydlig bild om hur en ledare bör tänka för att vinna förtroende 

hos sina medarbetare och den övriga omgivningen genom den yttre framtoningen. Detta var 

genom att visa sig befinna på samma nivå som alla andra i organisationen. Med detta menade 

denne att den hierarkiska strukturen inte längre bör finnas kvar och att det är något många 

ledare behöver inse. Det som denne förklarade var att det fortfarande finns många chefer som 

tror att de har ett större värde än andra i organisationen och att detta kan leda till negativa 

effekter på längre sikt. Ett uttryck som en av respondenterna i vanliga fall använde sig av var 

att ”en bra chef ska köra en Opel och ingen Ferrari.” Denne menade att det är fel av de chefer 

som har en skrytsam stil, då det är något inte uppskattas av medarbetarna. En annan 

respondent talade om att denne har klädseln i åtanke och försöker smälta in hos medarbetarna 

för att skapa en mer trivsam miljö. ”Tidigare när jag var personalchef för NCC, hade jag på 

mig jeans med en skjorta, istället för klänningar och klackskor… Som jag kan ha idag.” 

Att den yttre framtoningen skapar möjligheten att framhäva olika budskap var något som 

respondenterna var överens om i sina tankesätt. Däremot la vissa av respondenterna mer vikt 

på detta då de ansåg att det är viktigt, medan resterande respondenter menade att detta är 

något som sker naturligt.   

4.3.2 Personlighet (personality) 

Alla respondenter bar på olika tankar kring vilka egenskaper som syns i ett ledarskap, eller 

bör synas. Flera av dem sa att det beror på ledarnas egen personlighet och därför blir det mer 

individuellt än generellt. Däremot var alla respondenter överens om att det är väsentligt för en 

ledare att ha tydliga och utmärkande egenskaper eftersom det förenklar medarbetarnas 

förståelse för ledaren. Däremot var det en av respondenterna förklarade att denne har svårt att 

skilja på sig själv och sitt ledarskap. ”Jag ser inte så stora skillnader faktiskt, alltså på mitt 

ledarskap och som mig som individ.” 
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Tre av respondenterna talade om att det är viktigt att en ledare har en stark personlighet, med 

detta menade de att en ledare ska veta vad denne står för och hur denne uppträder. Om en 

ledare koncentrerar sig för mycket på vad andra tycker och tänker kan det drabba ledarskapet, 

i form av obalans och instabilitet. Ledarskapet blir svagt och de anställda kan förlora 

förtroendet för denne. Respondenterna ansåg även att det är viktigt att ledarna ska tro på sig 

själva och sin kapacitet. 

Det finns tyvärr för många rädda och osäkra ledare där ute… Och de kan faktiskt vara en fara 

för en organisation. En ledare borde framstå som en trygg och stabil person som kan hantera 

olika situationer. Vad ger det annars för signaler för medarbetarna? 

Jag har väl inte det bästa ryktet här eftersom de inte tycker att jag lyssnar till dem i all stunder. 

Så om du går runt och frågar här kommer du se att jag inte är så omtyckt, men det är inget jag 

förväntar mig heller. Ingen chef är omtyckt. 

Det finns vissa ledare som försöker fiska till sig komplimanger men som chef måste man räkna 

med att aldrig bli omtyckt, så man kan lika gärna strunta i sånt. Lägg energi på att ge 

komplimanger istället. En chef kommer ändå alltid att bli kritiserad. 

En av respondenterna talade om betydelsen av att ha vissa utmärkande egenskaper i ett 

ledarskap, eftersom denne ansåg att detta kan ha en stor verkan på en organisation. Det var 

viktigt för respondenten att framstå på ett sätt som denne önskade att bibehålla det. 

Tydlighet är bland det viktigaste i ledarskap. Genom att vara tydlig, minskar risken för 

missförstånd och konsekvenser. Alla är olika och alla behöver inte vara som jag. Jag vill inte 

heller att det ska vara så. Utan det är skillnaderna som leder oss framåt. 

En annan av respondenterna talade om en ledares plikt att finnas tillgänglig för sina 

medarbetare. Det som denne menade var att det inte alltid handlar om att delegera eller 

kontrollera, utan även att öka motivationen och drivkraften hos de anställda. För att göra detta 

beskrev respondenten sig som en förebild. 

Jag är mina medarbetares förebild, därför måste jag se till att vara optimistisk, pigg och alert. 

Det smittar ju av sig till dem. Min personlighet, mina värderingar och egenskaper har stor 

betydelse för deras framgångar, samt organisationens… Det är min plikt att se till att vi når 

våra gemensamma mål, det är självklart även deras plikt… Det jag menar är att jag ser till att 

vara den rätta energin för dem. 

Alla respondenter hade en tydlig bild på vilka värderingar som de ansåg vara viktigast för 

dem i deras ledarskap. När de fick en stund att tänka efter skiljdes inte dessa värderingar sig åt 

avsevärt mycket från deras individuella värderingar. Utan de var överens om att en individ bär 

på värderingar som även syns i arbetet, i detta fall deras ledarskap. Några respondenter 

fortsatte och förklarade att dessa värderingar även stämde överens med företagets värderingar. 

Det var när de skulle förklara företagets visioner som de såg dessa likheter. 

Många beskriver mig som en serviceinriktad ledare. Jag är lyhörd och intresserar mig för 

andras önskemål och behov […] Företagets vision är att ge kunder mer än vad de förväntar sig, 

ge dem det lilla extra. Därför är det viktigt att vi lyssnar på vad de faktiskt säger. 

Många tycker jag är strikt och bestämd. Det är för att jag har ett ansvar som ledare. Jag vill se 

resultat och ser till att alla levererar […] Vi har tydliga måluppsättningar i organisationen. Vi 
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jobbar utefter resultat och strävar alltid efter att vara de bästa i branschen. Det är vad våra 

kunder förväntar sig av oss. 

En respondent kunde ge exempel på när dennes värderingar i sitt ledarskap har påverkat sina 

medarbetare. Denne ledare beskrev sig själv som en eftertänksam och reflekterande analytiker 

som gärna tar det säkra före det osäkra. 

Jag brukar följa det man säger: Sakta men säkert… Det säger jag alltid till mina anställda och 

det har gjort så att även de har blivit mer eftertänksamma. Det är viktigt att tänka innan man 

agerar och inte skyndar sig fram. 

En annan respondent hade en liknande uppfattning kring sitt ledarskap, där dennes 

värderingar har spelat roll. Ledaren beskrev värdet av att acceptera misstag, för att kunna nå 

framgångar och talade om att det är något som leder till lärdomar och mod. 

Allt löser sig på något sätt. Det handlar om lärdomarna man får i sin resa… Det optimala är när 

vi dessutom lär oss av varandra. Det är just det som jag har märkt av hos mina anställda. Jag 

ser att de faktiskt vågar ta för sig och göra fel… Den största risken är att inte ta risken!   

En annan respondent berättade om upplevelser som denne ansåg ha varit väsentliga kring 

dennes ledarskap. Denna ledare beskrivs som en ärlig och pålitlig person som gärna har ett 

stort kontaktnät. Respondenten har även en tendens att enkelt kunna knyta nya relationer 

eftersom omgivningen ser att ledaren är sann mot sig själv.  

Det har ju varit en fördel för mig när jag förhandlar. Eftersom många beskriver mig som ärlig 

och pålitlig. Somliga kanske tror att det är min strategiska metod men jag är bara den jag är. 

Och jag tror, eller jag vill gärna tro, att jag vinner på det i slutändan. 

4.3.3 Relationer (relationship) 

Alla respondenter var överens om en av ledarnas huvudsakliga ansvar är att ha en god relation 

till sina medarbetare och andra i organisationen. De förklarade att det är via relationerna som 

det skapas möjligheter för framgångar eller ger en chans att finna sin plats och utvecklas. En 

respondent förklarade att relationerna mellan medarbetare och ledarna inom organisationen är 

betydelsefulla för den långsiktiga hållbarheten och att en enkel metod att mäta detta är via 

personalomsättningen. Eftersom det är när en relation fungerar som även klimatet förbättras 

om medarbetare gärna väljer att stanna på arbetsplatsen. En annan respondent ser 

möjligheterna för organisationen att ta vara på relationerna mellan alla anställda, där denne 

menar att via möten mellan dessa individer ökar chanserna till kreativitet och 

vidareutveckling. 

Människor är komplexa. Tänk dig en organisation med 100 komplexa människor. Det är 

komplext… Det gäller att ta vara på det som finns och göra det bästa av det. Tänk dig vad 

denna komplexitet kan leda till om man använder det på rätt sätt? 

Många av respondenterna hade en god relation till sina medarbetare. De flesta såg till att 

uppmuntra medarbetarna och samarbeta. De betonade betydelsen av att finnas tillhands som 

ett bollplank där de kan ge feedback och feedforward. Respondenterna menar att de strävar 

efter att finna ett samspel mellan att ge och ta emot. Två av respondenterna beskrev sitt 

ledarskap där de använder sina talanger och vad de trivs med i sitt ledarskap. Där den ena sa 
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”Jag älskar ledarskap, jag är duktig på att leda människor. Jag är den som samlar ihop trupper 

och visar dem vilket håll de ska marschera åt.” och den andra beskrev sig mer som en 

vägledare för sina medarbetare genom att uttrycka sig ”Min roll är att vara koordinator och 

det är det jag är bäst på.” En annan respondent tänkte även på hur denne medlar sina budskap 

vid e-post kontakt. ”I min e-post signatur har jag ett litet citat som visar mina tankar och 

känslor till teamwork.” 

Utöver detta var alla respondenter överens om att även mångfald och variation inom olika 

relationer är betydelsefulla för organisationen. De förklarade att alla inte behöver vara lika 

varandra för att en relation ska fungera, utan det krävs kompromisser och respekt. 

Mångfald och variation är nyckeln. Vi är inte lika varandra som tur är. En organisation måste 

bestå av olika för man får ut så mycket mer av det. Och det är en anledning till att vi satsar på 

detta i vår organisation. 

Alla är lika i grund och botten. Oavsett vart vi kommer ifrån eller vart vi är på väg så har alla 

en önskan om att utvecklas. Och där är det viktigt för mig som chef att se till att de gör det.  

Respondenterna strävar efter att stödja sina medarbetare på olika sätt, där de alla talar om att 

samsas och samarbeta. Förutom detta talade vissa respondenter om hur deras ledarskap har 

utvecklats genom olika relationer. 

Det har väl hänt att jag har förändrat mig i mitt ledarskap några gånger under min karriär, 

eftersom jag fått kritik för vissa saker. Men den främsta anledningen till att jag valt att göra 

dessa förändringar är främst för att jag själv ansåg att det var nödvändigt. 

På grund av olika händelser har jag blivit tvungen att ändra det jag egentligen ville göra. Jag 

har blivit infekterad av min omgivning, alltifrån familj till medarbetare, deras åsikter och 

tankar tog över. Men det var för att jag lyssnade på dem. 

Flera av respondenterna förklarade att det är utifrån goda relationer som de har möjlighet att 

öka ansvarsfriheten och ge utrymme till de anställda. Detta beror på att förtroendet och tilliten 

sinsemellan är förbättrad och ledarna känner att de inte behöver styra sin personal utifrån en 

auktoritär ledarstil, utan kan framstå som en mer demokratisk ledare.  

Alla ska vilja springa till jobbet. Jag är känd för att vara en god lyssnare. Jag tycker att det är 

viktigt för genom att bli hörd trivs man bättre på jobbet. Varför stressa upp personalen, det blir 

ändå som det blir på slutet. 

Det fanns även en respondent som förklarade att denne gärna ger utrymme för sin personal, 

men talade om att det är viktigt att fortfarande bibehålla sitt chefskap. 

Det är jag som i slutändan ändå bestämmer. Men jag lyssnar gärna till deras idéer för det är de 

som ibland har goda lösningar. Men i slutändan är det jag som beslutar. Jag sammanfattar mina 

beslut med det de talar om. 

Majoriteten av respondenterna betonade betydelsen av att hålla sina löften och ta sitt ansvar i 

ett ledarskap. En av respondenterna talade om de förväntningar som ställs kring löften ”Jag 

måste leva upp till de förväntningar jag utsänder. Om jag inte gör det så har jag misslyckats.” 

Respondenten förklarade att det är betydelsefullt att skapa relationer, men att det är en konst 

att kunna bibehålla dessa relationer. En respondent förklarade vidare att det handlar om att 
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skapa en sann bild av sig själv som chef, för att kunna vinna ärlighet av sin personal. Denne 

menar vidare att det är genom att ha lyckats med detta som en ledare gör framsteg i längden. 

”Jag måste leva upp till de förväntningar jag utsänder. Om jag inte gör det så har jag 

misslyckats.” 

Flera av respondenterna beskrev kommunikation som ett avgörande moment för hur relationer 

mellan chefer och medarbetare kan se ut. De talade om att de lägger stor vikt på att arbeta 

med detta som ledare, där de vill att deras budskap skall nå fram.”Det är när mitt budskap når 

fram som jag kommer kunna leva upp till deras förväntningar. Och det enda sättet att kunna 

nå fram är via kommunikation!”. Under ena intervjun bad jag respondenten att förtydliga vad 

denne menade. Då beskrev respondenten att medarbetarna ofta skapar sig olika förutbestämda 

meningar eller förväntningar på ledaren, vilket gör att kommunikationen blir avgörande för 

framtida samarbete sinsemellan ledaren och medarbetarna. 

Samma respondent berättade vidare om en händelse där denne har upplevt en situation där 

denne riskerade att få sämre rykte bland alla medarbetare. Ledaren hade hamnat i ett läge där 

denne var tvungen att agera utifrån organisationens bästa och valde därför att säga upp en 

omtyckt mellanchef. Många av personalen reagerade starkt och fick en negativ bild av 

respondenten. Respondenten förklarade att det var en svår period, men ledde till en långsiktig 

fördel för organisationen och medarbetarna. 

4.3.4 Kultur (culture) 

Alla respondenter kunde beskriva vilka deras grundvärderingar var. Däremot var flera av dem 

tvungna att få tänka efter en stund innan de bestämt kunde berätta om vilka de valt och 

anledningen till det. Det som majoriteten av dem inte märkte var att dessa värderingar var 

förenliga med beskrivningarna de gav av sina personligheter. 

Jag vill få fram det bästa hos personalen och det är därför jag pushar dem. Efter att jag märkt 

att de har utvecklats och blivit bekväma är det viktigt att ge dem en ny utmaning De måste hela 

tiden vidare för då går även organisationen vidare. 

Respondenterna var överens om betydelsen av att ha ett klimat där alla medarbetare finner 

sina roller och trivs. En av respondenterna förklarade vidare att det är ledarnas ansvar och att 

det alltid finns något som en ledare kan göra för att förbättra klimatet på arbetsplatsen. Flera 

av respondenterna menade att de märker av fördelarna med att kunna ge de anställda en viss 

ansvarsfrihet. Däremot ansåg två av respondenterna att en ledare bör ha full kontroll under 

dessa omständigheter, främst för att detta ska fungera långsiktigt.  

Jag är den som klarar av att ha en balans där jag har kontroll samtidigt som jag låter anställda 

få ta ansvar. Men med en annan chef under mig kommer inte allt fram. Det är därför det inte 

funkar lika bra då. 

Det behöver inte vara lätt. Det hade ju ändå bara varit tråkigt. Det är under svåra stunder som 

ett riktigt ledarskap får komma fram. Under de enkla stunderna behövs det knappt något 

ledarskap. Om man tror det ska man inte ge sig in i branschen. 

Förutom detta fanns det en ledare som förklarade att de anställda i organisationen behövde ha 

en förmåga att skapa. Ledaren själv beskrev sig som en entreprenör och såg fördelar med att 



 
 

34 

ha en sådan personal. Därför ansåg denne att det fanns två olika typer av människor, där den 

ena typen fungerar bättre i organisationen än den andra. Däremot ansåg respondenten att det 

finns fördelar med att ha en balans av dessa inom organisationen. 

Vi skapar varje dag och är uppmärksammade till det. Förvaltade människor trivs nog inte med 

detta, utan de personerna som ska finnas här är entreprenörmänniskor för de tycker att det är 

jättekul. Däremot är det viktigt att hitta balans mellan dessa. 

En annan av respondenterna betonade betydelsen för en organisation att ha ledare. Denne 

förklarade att det inte är möjligt för en organisation att fungera om de anställda inte blir 

tillsagda eller följer en struktur som är skapad av en ledare. 

Jag brukar skämta om att inga chefer skulle behövas om alla gjorde sitt jobb. Men då ska de 

inte behöva bli tillsagda. Det är klart att man vill minimera på antal chefer men det går aldrig 

att nå noll antalet. 

Samma respondent beskriver vidare betydelsen av att en ledare ständigt ska se till att de 

anställda når upp till organisationens mål och krav. ”Jag pushar dem från 80 procent till 

ytterligare 20 procent.” Denne ansåg att anställda alltid kan uppnå mer än vad de själva tror, 

och det är ledarens roll att se till att de åstadkommer detta. 

Majoriteten av respondenterna förklarade betydelsen av att skapa ett öppet klimat där dessa 

vill att alla anställda ska ha modet att ta initiativ och risker. De menar att detta ökar de 

anställdas engagemang och självkänsla till sitt arbete. För att uppnå detta berättar ledarna att 

de uppmuntrar och inspirerar de anställda via kommunikation. Samtidigt som de ser till att 

visa att det inte är någon fara om det skulle leda till ett negativt resultat. 

Min uppgift är att få dem att våga! Ingen ska behöva gå runt och vara rädd. Skitsamma om det 

inte blev som planerat, de försökte ju i alla fall och det är det viktigaste […] Det värsta som 

finns är att ha en rädd personal. 

Gör hellre två fel än inga alls, det är viktigt att göra fel. Det är mer fel om man inte gör några 

fel överhuvudtaget. Det är den här känslan jag vill uppnå och därför krävs det ett öppet klimat 

där de känner sig trygga. 

Vi strävar efter den miljön där de vågar ta intiativ och utveckla. Genom att göra det framhävs 

entreprenörmänniskorna som vi vill se. […] Det har ju lett till att vår framgångskurva har varit 

svajig. Då gäller det att göra det bästa av situationen. 

Förutom detta var alla respondenter övertygade om att det är viktigt för alla inom 

organisationen att må bra med varandra och trivas ihop. En av respondenterna uttryckte detta 

med att säga ” Det måste finnas tid att skoja och skratta. Det är då alla kan lära känna 

varandra bättre.” För att uppnå detta ansåg de att det var viktigt som ledare att vara ärlig och 

hålla sina löften till personalen, eftersom att det är då medarbetarna kommer bygga upp ett 

förtroende till dem som sina ledare. Det fanns en respondent som gärna ville påminna 

medarbetarna om vad som gäller.”Jag lägger alltid små peppande citat i fikarummet för att 

kunna sprida de tankar jag har.” 
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4.3.5 Reflektion (reflection) 

Flera av respondenterna hade svårt att förklara hur de skulle vilja bli sedda och beskrivna. 

Många av dem gav ett ödmjukt svar och talade om att det är upp till deras omgivning att 

förklara hur de blir sedda och uppfattade. När jag betonade att det är deras perspektiv som är 

relevanta i denna fråga fick de alla en stund att tänka till innan de hade en möjlighet att svara. 

Jag vill att de ska se att jag älskar ledarskap. Att jag älskar det jag gör och att jag är bra på 

det… Det är viktigt för mig att stödja dem och finnas tillgänglig för dem. Det är därför jag är 

här! 

Njaa… Jag är en sån person som vill se resultat och arbetar efter det. Jag har en tydlig 

måluppsättning och till den har jag en tydlig plan. Det är nog det jag vill att de ska se från mig. 

Att jag tar mitt ansvar som chef, för det gör jag. 

Några av respondenterna betonade betydelsen av att deras omgivning ska ha samma bild av 

dem som de själva har. Därför är detta något de tänker på i deras ledarskap och vill visa andra 

i omgivningen. Ena respondenten tänkte på detta i sin vardag och förklarade att det är något 

som betyder mycket även för denne. ”Jag måste leva upp till de förväntningar jag utsänder. 

Om jag inte gör det så har jag misslyckats.”. En annan respondent berättade om betydelsen av 

att ryktet om denne ska stämma. ”Jag vill att personalen ska få höra om mig och tänka att; ja 

det stämmer. Och inte tvärtom. Därför måste jag ge det de förväntar sig av mig och inget 

annat.” 

Flera av respondenterna talade om att de känner höga förväntningar från sin omgivning där de 

ibland kan känna sig pressade till att uppnå dessa. De förklarade att flera medarbetare kan 

glömma att även de är människor och kan göra misstag, samtidigt som de vill visa att de gör 

sitt bästa i alla situationer. Det fanns ett motto som en av respondenterna följde som denne 

menar att det är något som finns i åtanke vid alla stunder, även hos denne själv. Detta motto 

lydde ” även solen har sina fläckar.” En annan hade en liknande syn där respondenten såg 

fördelarna med att göra misstag. ”Det är okej att göra fel. Så länge man får utrymmet att 

stanna till och lära sig av felet.” 

Vi sitter på en position där vi ständigt har ögonen på oss. Därför känner man en viss press att 

leverera och nå upp till allas förväntningar… Egentligen är det omöjligt. Men jag måste ha 

inställningen till att jag kan uppnå det och det är det jag strävar efter. 

Det var svårt för vissa av respondenterna att uttala sig om vilken syn de tror att deras 

omgivning har på dem som ledare. En av dem uttryckte sig kortfattat när denne fick frågan 

”Det får du fråga dem om. Det är inget jag kan svara på...”.  Flera av respondenterna kände att 

det inte är rätt av dem att skapa sig sådana uppfattningar eftersom att de anser att alla får ha 

sina egna åsikter och att det inte är något de kan påverka. De ansåg att det var svårt för dem 

att veta vad deras medarbetare tänkte om deras ledarskap och ännu svårare att veta vad deras 

övriga omgivning tycker om deras ledarskap. 

Det vet jag faktiskt inte. Självklart har jag ett hum om vad de tycker om mig som ledare men 

det är inte ofta man får den sorten av feedback. Det gäller att vara lyhörd och visa att man 

gärna vill veta. 
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Under våra samtal kommer den frågan upp men jag tror helt ärligt inte att alla säger till sin chef 

vad de egentligen tycker. Men det är något jag får jobba på för det är viktigt för mig att de ska 

känna sig trygga i såna frågor. Det är på så sätt jag har möjlighet att förbättras! 

Två av respondenterna berättade om stunder där de har fått stanna upp och reflektera över sin 

situation. De förklarade värdet i detta och talade om att det är något de rekommenderar andra 

att göra oftare eftersom att detta ger möjligheter att fortsätta att utvecklas.  

Jag vet vad som kan leda till vad. Det är på grund av att jag har varit med om mycket i min 

chefsroll. Jag har även sett mycket. Det kan så enkelt vända och därför är det viktigt att vara 

försiktig och tänka efter innan man agera, annars kan det kosta företaget mycket. Och 

framförallt en själv […] För att undvika det har jag valt att ta det säkra före det osäkra. 

När jag når fram dit jag vill så har jag möjlighet att stanna till och se vad jag gör och vad som 

händer. Det är något som är unikt i mitt ledarskap och skiljer mig från andra. Många vill 

utvecklas snabbt, men glömmer bort att reflektera. Som ledare bär du på ett ansvar, inte bara 

för företaget utan även för personalen. De förlitar sig på mig som deras ledare. 

4.3.6 Självbild (self-image) 

Majoriteten av respondenterna talade om innebörden av att få reflektera över sitt ledarskap 

och få förståelse till hur nuvarande situation ser ut. De förklarade att det är under dessa 

stunder som de har möjlighet att reflektera över vad som är bäst för organisationen, 

medarbetarna och sitt eget ledarskap. En av respondenterna berättar att det är svårt för en 

ledare att få alla parter att bli tillfredsställda, men det är ledarens plikt att tänka långsiktigt 

hållbart. 

Via självreflektion förstår jag inte bara mig själv bättre, utan även andras uppfattningar om 

mig. Jag brukar stanna upp och tänka till: Vad behöver jag göra nu? Hur ska jag gå tillväga för 

att nå fram dit jag vill komma? 

Som ledare kan man inte vara alla till lags eller omtyckt av alla. Utan jag måste tänka på 

organisationens bästa i första hand. För om jag inte gör det så kanske inte alla kan vara med i 

slutändan. Det förstår de inte, men jag gör vad jag måste göra. 

Majoriteten av respondenterna var osäkra på om omgivningen hade samma uppfattning som 

de själva om deras eget ledarskap. De hade förhoppningen om att medarbetarna och andra 

berörda ska ha den uppfattningen om dem som de vill profilera sig som, men kunde inte 

garantera att det var så. Det fanns en respondent som var medveten om att flera hade fått en 

fel bild av denne och detta är något som medarbetare utnyttjat på fel sätt. Respondenten 

betonade att detta är ett problem som uppstått tidigare men ändå inte valt att förändra något. 

Vissa kanske tror att min tystnad är något de kan utnyttja. De tänker typ: Han är tyst, honom 

kan du lura! Möjligen en gång men inte en andra gång. […] Jag tror att jag beskrivs som en tyst 

person bara för att jag inte är sådan som tar plats. Men det de misstar är att de tror att jag inte 

förstår. 

Vissa andra respondenter som tidigare fått kritik för sitt ledarskap, berättar om att de valt att 

förändra detta. Ingen av dem visade någon ånger, utan var snarare beredda på att det skulle 

komma något under deras ledarskapskarriärer som de skulle behöva förändra för deras 

medarbetares skull. Med detta visade de tacksamhet över den responsen de hade fått eller varit 

lyhörda. En av respondenterna nämnde att denna förändring inte utgick efter vad någon talade 
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direkt om till ledaren utan var snarare indirekta kommentarer, som ledaren fick vara 

uppmärksam på. De respondenter som berättade om sina förändringar beskrev även vikten i 

att tillge sin omgivning, framförallt sina medarbetare, en trygg känsla där dessa individer ska 

våga uttala sig om ledaren direkt till denne.   

Jag har varit helt annorlunda tidigare men blev tvungen att acceptera en förändring hos mig 

själv för att nå mitt resultat. Sånt är livet helt enkelt. Ibland är det tufft och då gäller det att 

hantera situationerna. Det var vad jag fick göra vilket jag inte ångrar i efterhand. 

Jag söker efter äventyr! Jag kan inte bara stå stilla på en plats, utan jag måste vidare och 

utforska nästa. Det är så jag utvecklas som ledare och framförallt som individ. Jag tror det 

uppskattas av andra, det uppskattas i alla fall av mig själv. 

Några av respondenterna var öppna till förändringar och såg det som en naturlig del av livet. 

De menade att det även ingår i rollen som ledare. En av respondenterna valde att se det 

positiva i alla stunder, ” Se möjligheterna istället för hoten. Annars kommer man aldrig 

vidare.” Medan en annan såg detta hos alla människor, ”Världen förändras och även vi 

människor förändras. Det är något vi ledare måste vara beredda på. 

Respondenterna var överens om att deras omgivnings uppfattningar spelar en väsentlig roll i 

deras ledarskap. Detta eftersom ledarna blir påverkade av uppfattningarna, oavsett om de är 

direkta eller indirekta, exempelvis om det är något omgivningen uttalar sig om direkt till dem 

eller ifall det är något ledarna tolkar indirekt utifrån deras omgivnings beteenden. Det fanns 

en respondent som ville se sina medarbetare nå resultat och ständigt leverera, men förklarade 

att detta enbart är möjligt genom att han som deras chef uppnår sina egna krav. ”Det är viktigt 

att man levererar. Vilket jag vet att jag gör som deras förebild.” 

Trots att alla respondenter ansåg att detta var betydelsefullt hade flera av dem svårt att 

förklara deras uppfattningar om deras ledarskap på den nuvarande arbetsplatsen. Däremot 

förklarade de att de ser fördelar med att skapa ett tryggt och öppet klimat där organisationens 

medlemmar ska ha modet att klargöra sina uppfattningar. 

Det är faktiskt enkelt för mig att se resultaten framför mig. Jag vet hur jag ska nå dem […] Det 

är min unika egenskap som ledare, jag tror på mig själv och därför vågar jag satsa på det jag 

tror på. 

Ett gott självförtroende till sitt ledarskap var något som flera av respondenterna ansåg vara 

väsentligt. Här menade dessa respondenter att de sällan får positiv beröm av sin omgivning i 

den positionen som de besitter, därför anser de att det är viktigt att de ger sig själva beröm och 

bekräftelser. En av respondenterna hade en sådan attityd och avslutade sin förklaring med 

”utan mig hade det inte hänt…”.  
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5. Analys 
 

I detta avsnitt kommer studiens datainsamlingar att analyseras och diskuteras. Fokus att 

ligga på att besvara studiens syfte och frågeställning. För att kunna uppnå detta kommer 

resultaten från intervjuerna att sammankopplas med den teoretiska referensramen. 

 

5.1 Att ha ett personligt varumärke 
Ingen av respondenterna hade en tydlig förklaring till innebörden av begreppet personligt 

varumärke. Några av dem hade hört talas om begreppet tidigare, där de antingen hade läst om 

det eller hört det från annan person i sin bransch. Trots det hade de aldrig funderat på att 

använda sig av metoden eller sitt personliga varumärke i sitt ledarskap. Werner Runebjörk 

(2006) är detta ett relativt nytt begrepp, trots att det finns forskare som talar om att personligt 

varumärke har funnits i flera år är det fortfarande relativt okänt, vilket kan vara en förklaring 

till respondenternas val hittills.  

Några av respondenterna kunde förklara att de hade märkt av en ny trend där personer lägger 

fokus på sig själva och sina personliga varumärken. Detta hade därmed ökat deras intresse för 

begreppet, där de flesta av respondenterna intresserade sig mest för att få veta mer om 

effekterna. 

Nu använder alla sig av sociala nätverket för att marknadsföra sig själva och sitt företag. Man 

ser ju att det är är något om används mer och mer. LinkedIn är ju det jag använder mig av. 

Förstår mig inte på sådana som uppdaterar sin Facebook om vilken middag de ska servera, det 

är inget jag är intresserad av att känna till. Det leder ju till att de släpper lite av den auktoritära 

sidan vilket kan leda till mycket som de kanske inte räknat med. 

Adlén (2007) förklarar att dagens samhälle lägger stort fokus på individen, vilket har ökat 

engagemanget till den yttre framtoningen och omgivningen. Han menar att detta beror på flera 

förändringar i världen, där sättet att kommunicera blivit flera och viktigare för mänskligheten. 

I likhet med Adléns (2007) resonemang förklarar flera av respondenterna att de har märkt av i 

deras sociala omgivning att allt fler försöker positionera sig och utmärka sig själva. 

Peters (1997) är den förste teoretikern som förklarar att personligt varumärke är något vi alla 

har, som däremot ser olika ut och har olika styrkor, vilket skiljer sig från individ till individ. 

Respondenterna kunde trots sina bristande kunskaper i ämnet anta att det personliga 

varumärket är något alla har, vilket enligt teorin stämmer. Däremot stämde respondenternas 

medvetenhet med Montoya (2003) teori om att flera inte är medvetna om att det finns olika 

styrkor av ett personligt varumärke, vilket grundar sig i hur en individ vårdar sitt varumärke. 

5.2 Att vårda sitt personliga varumärke 
Montoya (2003) förklarade att det är möjligt en person att vårda sitt personliga varumärke, 

genom medvetenhet om hur deras varumärken ser ut och fungerar i realiteten, vilket skulle 

kunna vara ett första steg för respondenterna att ta. Han menar att om individer väljer att 

bortse från detta kan deras varumärken framstå som svaga och riskabla, vilket är en fara för 

dessa respondenters varumärken. En av riskerna med detta är att det leder till bland annat 



 
 

39 

minskade möjligheter för vidareutveckling och förändring av varumärket. Samtidigt som 

andra individer, som är medvetna om sina varumärken, får ett ökat inflytande på sin 

omgivning som de kan påverka och styra. Dessa personer har även det enklare att nå sina 

uppsatta mål och framstår därmed som mer konkurrenskraftiga. 

Jag har aldrig tänkt på att det kan vara smart att belysa mitt personliga varumärke för mina 

medarbetare… Jag har mer antagit att de ska förstå vad jag menar i olika situationer. Vi har ju 

jobbat en hel del med kommunikationen, så att vi ska förstå varandra. Men nu när vi väl pratar 

om just det här, personligt varumärke, så förstår jag att det kan vara bra att ha för att undvika 

missförstånd och sånt. Vi kanske connectar annorlunda? Vem vet… 

Utifrån respondenternas svar fanns det ingen av dem som lagt sitt fokus på deras personliga 

varumärke. Detta menar teoretikerna är en risk de tar eftersom de går miste om flera vinster 

och kan förlora kontrollen över sin omgivning. De är medvetna om att det är något alla 

individer bär på men inte valt att vårda om sina varumärken, trots att de själva anser sig sitta 

på en utsatt position där de har höga krav och förväntningar från många håll. Genom att bli 

mer medvetna om sina varumärken har de möjlighet att möta dessa krav och förväntningar 

med en kontrollerad metod som möjliggör vidareutvecklingar. 

Ja… Man lägger ju tid och kraft på tre viktiga områden… Kommunikation, tydlighet och 

relationer. Att samtidigt som detta lägga fokus på sig själv tror jag är värdefullt för många 

ledare. På så sätt vidareutvecklas man… Självklart bra för ett ledarskap! 

Trots att samtliga respondenter inte utövar personligt varumärke eller har lärt känna sitt 

varumärke, tror de flesta av dem att det är något som kan gynna ett ledarskap, en organisation 

och även anställda. De ser fördelar med begreppet och beskriver det även som ett effektivt 

styrmedel, men väljer att inte lägga sitt fokus på sitt egna personliga varumärke. De två 

respondenterna som var tveksamma till trenden förklarade att ledare får ta del av många nya 

metoder. En av dessa respondenter talade om att det är viktigt för ledare att finna sina egna 

metoder som fungerar och hålla sig till dem. Detta kan vara en orsak till att de inte valt denna 

metod, trots att de sett fördelarna. Teorin möter detta med att förklara nackdelar med att välja 

bort användning av sina personliga varumärken. De visar via deras forskning att det kan leda 

till att ledarnas position försvagas och följden av det är flera konsekvenser, såsom 

missförstånd och misstro. (Frykman & Sandin, 2011; Montoya & Vandehey, 2008; Peters, 

1997) 

5.3 Personligt varumärke hos en ledare 
Att ha ett personligt varumärke har via tidigare studier visat att det leder till flera positiva 

effekter för företag och ledarskap (Bendisch et. al., 2011; Wallis, 2007; Nilson, 2009; Peters, 

1997), vilket en del av dessa respondenter höll med om. Genom att ha ett personligt 

varumärke ökar möjligheterna för en ledare att inspirera och påverka sin omgivning. Utifrån 

detta förenklas styrning av medarbetarna eftersom ett förtroende kan skapas sinsemellan 

ledaren och medarbetarna. Styrningen kan därför ske mot ledarens och företagets riktning som 

kommuniceras utifrån ledaren. (Montoya, 2003) Något som alla respondenterna var överens 

om är att de uppskattar kommunikationen som ett redskap i sin ledarroll. För att utveckla sin 

kommunikation kan det personliga varumärket vara ett bra redskap. Detta då det personliga 

varumärket leder till ökad tydlighet och ger en bättre förståelse av ledarskapet (McLaughlin & 
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Mott, 2010). En annan fördel med bra kommunikation är att det förtroendet som skapas ger en 

ökad maktposition, vilket kan vara förmånligt för ett ledarskap (Werner Runebjörk, 2006) 

Tillsammans med ett ledarskap följer flera krav och förväntningar från olika håll. Ledaren blir 

oftast utsatt för olika uppfattningar som kan påverkar denne (McLaughlin & Mott, 2010). 

Enligt teorier kan det vara gynnsamt för ett ledarskap att bära på ett personligt varumärke 

eftersom de beträffande det undviker negativ påverkan på ledarskapet. Detta ger en ökad 

förståelse för hur ledarens identitet är och hur denne vill framstå inför sin omgivning. (Werner 

Runebjörk, 2006) 

Tydlighet är bland det viktigaste i ledarskap. Genom att vara tydlig, minskar risken för 

missförstånd och konsekvenser. Alla är olika och alla behöver inte vara som jag. Jag vill inte 

heller att det ska vara så. Utan det är skillnaderna som leder oss framåt. 

Genom att ledaren har en kännedom om sitt personliga varumärke kan denne bli en bra 

investering för hela organisationen. Om ledaren däremot inte känner till sitt personliga 

varumärke kan det leda till kostnader, eftersom att samtalet med medarbetarna eller kunderna 

kan drabbas eller att förtroendet sinsemellan ledaren och medarbetarna kan förloras. För att 

undvika detta, menar McLaughlin & Mott (2010) att det är betydelsefullt för ledaren att lära 

känna sitt personliga varumärke innan denne agerar. Eftersom att många av respondenterna 

inte kände till vilken uppfattning deras omgivning har av dem innebär det att de inte har nått 

fram till det stadiet ännu där deras personliga varumärke mer är en tillgång än en risk. De kan 

behöva bli mer medvetna om hur deras personliga varumärke ser ut för att få en bättre 

förståelse till vad som kan leda vart. Respondenternas svar visar att de behöver få en bättre 

förståelse för hur detta påverkar deras effekter. 

Det har blivit mer vanligt med horisontella organisationser, vilket gör det ännu mer 

betydelsefullt för det personliga varumärkets identitet. Det är utifrån detta som ledarrollen har 

möjlighet att sticka ut (Hamrefors, 2009). Strävan ligger i att finna sin position i en 

organisation (Peters, 1997). 

Många beskriver mig som en serviceinriktad ledare. Jag är lyhörd och intresserar mig för 

andras önskemål och behov […] Företagets vision är att ge kunder mer än vad de förväntar sig, 

ge dem det lilla extra. Därför är det viktigt att vi lyssnar på vad de faktiskt säger. 

Gör hellre två fel än inga alls, det är viktigt att göra fel. Det är mer fel om man inte gör några 

fel överhuvudtaget. Det är den här känslan jag vill uppnå och därför krävs det ett öppet klimat 

där de känner sig trygga. 

Många av respondenterna talade om betydelsen av att ha ett öppet klimat, ge personalen mer 

ansvarsfrihet och skapa en familjärkänsla. Detta tyder på att de uppskattar och strävar mot 

mer horisontella organisationer. Detta betyder att ha ett starkt och medvetet personligt 

varumärke som ledare i dessa organisationer, gynnar samspelet och karisman från ledaren. 

Dessa individer får därmed en mer betydande roll vilket gör de mer attraktiva och 

konkurrenskraftiga. (Gad & Rosencreutz, 2002) 

Teorier har börjat se en annan förändring som sker i organisationer, där Uggla (2003) talade 

om den nya generationen som etablerar sig på arbetsmarknaden. Det har visat sig att dessa 
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individer skiljer sig från tidigare anställda eftersom de har en annan syn på värderingar och 

ledarskap. Hessner (2009) talade om att kraven och förväntningarna ser annorlunda ut, 

samtidigt som de analyserar varje situation annorlunda. Utifrån dessa teorier finns ett behov 

hos ledarna att använda sig av personligt varumärke. Eftersom det möjliggör för ledaren att få 

en bättre förståelse till hur denne ska nå fram till denna generation och samtidigt skapa ett 

förtroende. Respondenterna omfattar ett urval som har en god erfarenhet av ledarskap och 

borde därför se detta som en möjlig metod att hantera den nya generationen som teorier anses 

framkomma. 

5.4 Betydelsen av att vara medveten om sitt personliga varumärke 
Peters (1997) talade om att alla individer bär på personliga varumärken oavsett om de är 

medvetna om detta eller inte. Det var inte alla respondenter som var medvetna om vad 

innebörden av ett personligt varumärke egentligen är eller vad det går ut på. De var inte heller 

medvetna om hur deras personliga varumärke ser ut eller hur det används, därmed inte heller 

medvetna om vilka effekter de kan medföra. Genom att en ledare är medveten om sitt 

personliga varumärke ökar möjligheterna att stärka detta varumärke och därefter utnyttja den 

som en förmån (Montoya, 2003). Detta är något som respondenterna har gått miste om 

eftersom att de inte är medvetna och har därmed ingen möjlighet att stärka sitt varumärke.  

Genom att ha ett starkt och medvetet personligt varumärke medföljer flera fördelar. En av 

dessa är att möjligheten att påverka andras uppfattningar ökar, alltifrån anställdas beteenden 

till kunders (Wallis, 2007). Detta var något som flera respondenter saknade eftersom de inte 

ens kunde beskriva vilka uppfattningar som fanns om dem. Det fanns en respondent som gav 

det kortfattade svaret ”Det får du fråga dem om. Det är inget jag kan svara på…”, som visar 

brist på kunskap och förståelse om sitt varumärke ute hos medarbetarna. 

Elmore (2010) tog upp det forskningen är överens om, vilket är att att en ledares medvetenhet 

om sitt personliga varumärke kan leda till värdefulla relationer, samt ge ökad tydlighet i sitt 

ledarskap och förenklad styrning av personal. (Montoya, 2002) Därför är detta något som bör 

eftersträvas i ett ledarskap eftersom det i slutändan stärker ledaren, vilket i sin tur gynnar hela 

organisationen. (Montoya, 2003) Det är enbart till respondenternas fördelar om de får en 

fördjupad förståelse till hur deras personliga varumärke ser ut och fungerar. 

En medveten ledare blir mer förstådd av sin personal, eftersom de tydligare kan se vad denne 

står för och vilket resultat som önskas. Tidigare forskning menar att samspelet mellan ledaren 

och omgivningen blir därför bättre. Dessutom får ledaren chansen att finna sin inre passion att 

utveckla eller förändra sitt beteende beroende på vad som behövs. Kommunikationen blir 

redskapet som används och till slut kommer att leda fram till ledarens önskade resultat. 

(Montoya, 2003) 

5.5 Kapferers modell 
Kapferer tog fram en modell som gör det möjligt för individer att studera sitt personliga 

varumärke på en mer djupgående nivå. Intervjuerna med respondenterna följde denna modell, 

där deras svar utgick från deras egna uppfattningar och upplevelser. Denna modell har varit 
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värdefull, eftersom den visar tydligt vilka brister ledarnas personliga varumärke har, samt var 

styrkorna och möjligheterna finns. 

5.5.1 Yttre framtoningen (psysique) 

Flera av respondenterna hade sina egna stilar, vilket framkom under intervjun. Där de beskrev 

sina stilar utefter tankar och önskemål. Anledningen till detta ansåg de vara den synliga och 

iakttagbara positionen de hade i företaget. De förklarade att deras klädval är en metod för att 

framhäva sin auktoritet och professionalitet. Kapferer (2008) talar om att betydelsen av det 

första intrycket av en person yttre, eftersom detta samspelar med varumärket. Utifrån detta 

profilerar de sig enligt sina egna önskemål och framhäver sin logotyp. Denna teori stämde 

överens med respondenterna tankesätt om målet och syftet var att särskilja sig från 

omgivningen. Det fanns till och med en respondent som hade en annorlunda syn på hur denne 

kan särskilja sig, ”Jag har förmågan att skicka ut genom att inte sticka ut. Det är så de blir mer 

nyfikna på mig som ledare. Oavsett om det är personalen eller kunder.”. Detta var en metod 

som fungerade för respondenten i sitt ledarskap och denne var medveten om det. 

En respondent som förklarade att denne väljer att anpassa sig till sin arbetsmiljö och sina 

arbetskollegor. Robild (2007) menar att det är nödvändigt och effektivt för personen att ha 

detta i åtanke eftersom denne kan använda sin stil för att nå fram, skapa kontakter och 

förtroende. Respondenten talade om att denne såg detta som ett sätt att passa in och bli 

accepterad av sin omgivning, det teorin visar är att respondenten erhöll mer än vad denne med 

avsikt hade planerat. Något annat intressant var att en av respondenterna talade om att denne 

även tänker på sitt kroppsspråk i sin ledarroll, där denne förklarar att det märkts en skillnad då 

respondenten tänkt på detta. Respondenten ville framstå som en trygg och öppen ledare, där 

denne ansåg att det var viktigt att framstå som neutral och avslappad. 

Ett intressant citat från en av respondenterna var: ”En bra chef ska köra en Opel och ingen 

Ferrari”. Detta visar betydelsen av de fysiska valen hos en ledare med ett personligt 

varumärke. Det respondenten menade var att ledaren inte sticker ut på ett retligt sätt, där 

denne särskiljer sig ifrån sina medarbetare, utan istället anpassa sig till medarbetarnas 

positioner för att enklare knyta relationer och därmed få ett ökat förtroende. 

5.5.2 Personlighet (personality) 

Respondenterna var överens om att det är viktigt för en ledare att ha en personlighet som bär 

på tydliga och utmärkande egenskaper. De förklarade att det är en metod för en ledare att 

kommunicera med sina anställda. Även i teorin tas detta upp där Kapferer (2008) menar att 

det är när en person har valt vilka egenskaper denne vill framhäva som den unika 

personligheten kan skapas och personen kan börja särskiljas från andra. Trots detta var det 

inte enkelt för respondenterna att under intervjun berätta vilka unika egenskaper de valt att 

framhäva i sitt ledarskap. 

En av respondenterna förklarade att denne har märkt att de egenskaperna påverkat 

medarbetarna när de börjar utgå efter deras ledares beteende. 

Jag brukar följa det man säger. Sakta men säkert… Det säger jag alltid till mina anställda och 

de har gjort så att även de har blivit mer eftertänksamma. Det är viktigt att tänka innan man 

agerar och inte skyndar sig fram. 
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I forskningar skrivna av Montoya och Vandehey (2008), samt Montoya (2003) beskrivs att 

det är när en individ har lyckats skapa ett förtroende som det blir möjligt att styra sina 

relationer mot en önskad riktning och att detta beror på ledarens ökade inflytande. Det 

respondenten har märkt av visar vilken styrka dennes personlighet har på medarbetarna, vilket 

enligt teorin betyder att respondenten har lyckats använda detta område av sitt personliga 

varumärke på ett gynnande sätt. Det är då det personliga varumärket kan beskrivas som ett 

effektivt styrmedel. 

En annan respondent som lyckats använda delar av sitt personliga varumärke är den som 

beskrev sig vara en ärlig ledare med stort kontaktnät. Denne förklarar att detta är något 

fördelaktigt vid olika förhandlingar. Adlén (2007) och Lam (2003) är överens och förklarar att 

denne ledare har använt sig av en god och ärlig kommunikation, där personligheten har nått 

fram korrekt och stämmer med dennes handlingar. Forskarna menar att de på så sätt har ökat 

omgivningens förtroende till dem som därmed resulterat i goda vinster. 

5.5.3 Relationer (relationship) 

Alla respondenter var överens om att det är väsentligt för en ledare att ha en god relation till 

sin omgivning, som medarbetare och övriga inom företaget. Däremot hade de svårt att 

förklara hur deras samspel såg ut, vilket Kapferer (2008) menar är betydelsefullt för 

varumärket eftersom personen får en förståelse för hur goda relationerna är och därmed vilken 

styrka deras varumärke har. 

Utifrån intervjuerna visar respondenterna att de teoretiskt sätt är på god väg att skapa sig ett 

starkare varumärke, eftersom de är överens om att det är via kommunikation relationer vårdas 

och utvecklas. De ser kommunikationen som ett avgörande moment för relationens 

utveckling. McNally & Speak (2003) talar om att det är via kommunikationen som ett 

varumärke stärks. Via kommunikationen blir det möjligt för en person att få ta del av 

omgivningens förväntningar, vilket respondenterna även har märkt av. Det är då ledarna får ta 

del av omgivningens gensvar och kan utveckla detta för att nå en bättre stämning eller lösa 

missförstånd, vilket var något flera forskare talade för (Frykman & Sandin, 2011; Montoya & 

Vandehey, 2008; Werner & Runebjörk, 2006; Peters, 1997). Två av respondenterna berättade 

om respons de tidigare hade fått som lett till att de valt att förändra sitt ledarskap. Det finns 

teorier som visar att en förändring hos ett personligt varumärke, som i dessa fall, kan bero på 

att respondenterna inte varit medvetna om sina personliga varumärken och därmed inte 

lyckats kommunicera sina budskap korrekt. Risken dessa ledare har tagit är att omgivningen 

har påverkat deras personliga varumärke. O´Brien (2005) tar upp detta och menar att den 

faktiska identiteten förloras eftersom omgivningen bygger upp ett personligt varumärke åt 

dem. 

Människor är komplexa. Tänk dig en organisation med 100 komplexa människor. Det är 

komplext… Det gäller att ta vara på det som finns och göra det bästa av det. Tänk dig vad 

denna komplexitet kan leda till om man använder det på rätt sätt? 

Alla respondenterna var överens om att mångfald och variation var betydelsefullt för en 

organisation, teorin menar att olikheter inom organisationen kräver en tydlig och ärlig 

kommunikation. Eftersom flera av respondenterna strävade efter detta inom sina 
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organisationer är det därmed, enligt forskare, ännu viktigare för dem att arbeta med sina 

personliga varumärke för att integrera i sitt företag och minska risker för missförstånd. 

(O´Brien, 2005; Lagergren, 2002) Det fanns även respondenter som ville öka ansvarsfriheter 

och utrymmet till de anställda. Även i dessa fall är det väsentligt för ledarna att ha denna teori 

i fokus.  

Respondenternas svar visar att de alla strävar efter att hålla sina löften och ta sitt förväntade 

ansvar för sina medarbetare. De är medvetna om att det är något som på längre sikt gynnar en 

ledare, men ser det även som en utmaning. Montoya & Vandehey (2008) menar att de löften 

som respondenterna ger till sin omgivning skapar förväntningar på ledarens leverans. Detta 

ökar pressen på ledarna, där deras rykte står på spel. De menar att ett löfte även förklarar hur 

det personliga varumärket i realiteten är. 

5.5.4 Kultur (culture) 

Kapferer (2008) menar att en kultur skapas när varumärket är medveten om vilka 

grundvärderingar denna besitter. Det är därför viktigt att förstå vilka principer som styr det 

personliga varumärket. Under intervjuns gång var det svårt för flera av respondenterna att 

bestämt beskriva sina grundvärderingar. De behövde tid att tänka efter och var därför inte 

medvetna om vilka principer de egentligen följde. Robild (2007) talar om att det är viktigt för 

individer att känna till sina styrkor och svagheter hos dessa grundvärderingar. Detta var något 

respondenterna hade svårt att beskriva eftersom de inte tidigare hade tänkt på vad de ansåg 

vara viktigast. Däremot fanns det flera som förklarade att deras grundvärderingar i ledarrollen 

återspeglade deras grundvärderingar som individer. Enligt teorin ska grundvärderingarna vara 

specifika och utvalda, vilket i detta fall inte styrs av ledarna. En av respondenterna som bör 

tänka på detta är den som uttryckte sig med ”Jag ser inte så stora skillnader faktiskt, alltså på 

mitt ledarskap och som mig som individ.” Eftersom teorin menar att detta kan leda till att det 

personliga varumärket i ledarskapet inte blir uppenbarat. 

En anledning till respondenternas värderingar kan bero på vad de tidigare har gått igenom 

eftersom att händelser visade sig ha påverkat deras identiteter (Lagergren, 2002). Majoriteten 

av respondenterna ville uppmuntra och inspirera sina anställda. De ansåg det vara viktigt att 

ha ett öppet klimat där alla kan känna sig trygga och att alla kan trivas ihop. Med detta 

menade de att det är då hela organisationen mår bra. Robild (2007) förklarar att när personer 

vet vilka grundvärderingar de står för är det viktigt att de analyserar om deras värderingar 

överensstämmer med deras handlingar. För dessa personer bör de se över deras önskemål och 

ifall effekterna stämmer överens med deras strävan. 

5.5.5 Reflektion (reflection) 

Under intervjun hade flertalet av respondenterna svårt att förklara hur de vill att andra ska se 

på dem. Ämnet framstod som känsligt och de föredrog att låta andra beskriva dem framför att 

själva skulle berätta hur de ville bli sedda. Kapferer (2008) såg det som värdefullt för 

individer att kunna förklara hur de ville bli uppfattade och sedda, för det är då de har en bättre 

förståelse till sin identitet. Genom att vara medvetna kommer de att kunna styra omgivningens 

reflektioner. Trots att alla respondenter hade svårigheter med att beskriva sig själva var det 

några av dem som ansåg att det var ett avgörande moment för att omgivningen ska ha samma 
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bild av deras ledarskap som de själva har. Flera andra respondenter talade om att de under 

många stunder känner sig pressade att uppnå alla förväntningar som omgivningen har. Detta 

kan enligt teorin bero på att de inte är fullt medvetna om hur de egentligen vill bli sedda. 

Vi sitter på en position där vi ständigt har ögonen på oss. Därför känner man en vis press att 

leverera och nå upp till allas förväntningar… Egentligen är det omöjligt. Men jag måste ha 

inställningen till att jag kan uppnå det och det är det jag strävar efter. 

Två av respondenterna föredrog att ibland få stanna upp och fundera över sin situation, de 

ansåg att de gav dem en bättre kontroll över sina ledarskap. Werner Runebjörk (2006) talar 

om att en metod för att reflektera är genom att vara lyhörd till beskrivningar som kommer från 

omgivningen, eftersom ledaren då får en tydligare syn på hur omgivningen ser och uppfattar 

ledarskapet. Forskaren menar även att det är betydelsefullt för ledaren att se över hur den yttre 

framtoningen, personligheten och kulturen beskrivs, eftersom det har starka kopplingar till 

reflektionernas resultat. 

5.5.6 Självbild (self-image) 

Kapferer (2008) menar att det är genom varumärkets självbild som individen får en förståelse 

för hur dennes position ser ut i omgivningen. Individen får även en tydligare översikt om 

vilka relationer om finns kring denne och anledningen till det. Majoriteten av respondenterna 

var osäkra eller hade ingen uppfattning om hur omgivningen såg på deras eget ledarskap. De 

hade förhoppningen om att den skulle stämma överens med den bild de ville förmedla och hur 

deras funderingar såg ut, men de kunde inte garantera den faktiska bilden av dem själva. Flera 

av respondenterna berättade att de hade förändrat sitt ledarskap utifrån respons de tidigare 

hade fått från sin omgivning. Denna förändring menar teorin kan ha förstärkt relationer 

mellan ledarna och medarbetarna eftersom att de dessutom erkände att det var förändringar 

som behövdes och som de visat tacksamhet för. 

Jag har varit helt annorlunda tidigare men blev tvungen att acceptera en förändring hos mig 

själv för att nå mitt resultat. Sånt är livet helt enkelt. Ibland är det tufft och då gäller det att 

hantera situationerna. Det var vad jag fick göra vilket jag inte ångrar i efterhand. 

En annan anledning till att självbild är väsentligt enligt Lagergren (2002) är att ledarna får 

kännedom om hur deras image ser ut. Det värsta tänkbara är att ha en dålig image och när 

omgivningen inte har rätt uppfattning om ledarens faktiska identitet. Axelssons och Angdal 

(2009) förklarade en vanlig metod för att se vilken image individen har, vilket är genom att 

utföra undersökningar, vanligtvis i samband med utvecklingssamtal. Respondenterna är på 

god väg eftersom de strävar efter att skapa ett tryggt och öppet klimat där de uppmuntrar 

medarbetarna att våga vara ärliga till sin ledare. Detta har dem visat genom att ha ta emot den 

tidigare responsen och agerat utifrån denna samtidigt som de välkomnar fler synpunkter. 

Kapferer (2008) talar även om att det är viktigt för individen att känna till hur uppfattningen 

ser ut utanför den interna synen, det vill säga andra än medarbetarna. Det fanns några få 

respondenter som talade om att de hade en uppfattning om den yttre omgivningens 

uppfattning om deras ledarskap. En av respondenterna förklarade att en ledare ska vara 

beredda på att de sällan kommer få beröm och positiva bekräftelser. Denne menar att ledaren 

besitter en mer utsatt position och därför anser denna att det är viktigt att man ger sig själv 
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beröm. En annan respondent berättade att organisationens konkurrenter ser dem som ett hot. 

Denne tolkade responsen som en bekräftelse på ett effektivt ledarskap. 

5.6 Risker vid omedvetenhet 
Flera forskare talar om vad som kan ske om individer, och i detta fall ledare, inte är medvetna 

om hur deras personliga varumärke faktiskt ser ut. De förklarar att varumärket är sårbart och 

har ett värde som kan förändras hastigt. Genom att ständigt utveckla och förbättra sitt 

personliga varumärke, där ledaren visar omtänksamhet för varje moment är det möjligt att 

skydda sig från dessa risker. Majoriteten av respondenterna i denna studie är omedvetna om 

hur deras personliga varumärken ser ut i deras ledarskap. De har en uppfattning om vilken 

identitet de besitter men är osäkra på hur de vill framstå vilket gör att de inte har någon tydlig 

uppfattning om hur de blir sedda. De är medvetna om att de besitter en utsatt position där 

omgivningen ställer olika krav och har förväntningar på dem som ledare. Detta gör det hela 

teoretiskt sett mer väsentligt för ledarna att bli medvetna om sina varumärken. 

Montoya & Vandehey (2008) förklarar att om en individ ska bli medveten måste de vara 

beredda på en utmaning där de behöver förbättra sin kommunikationsförmåga, vara äkta och 

trovärdiga, hålla sina löften och leverera. Utifrån respondenternas svar strävar de efter att 

uppnå det teorin syftar på. Däremot finns det brister i deras strategiska kommunikation. Alla 

respondenter visar att de vill framstå som äkta och hålla sina löften. En möjlig metod att 

uppnå detta är genom att arbeta med sitt personliga varumärke. 
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6. Diskussion 
Varumärke som är inriktat mot en individ, i detta fall en ledare, är teoretiskt sett mer 

komplext och svårhanterligt än varumärken riktade mot företag. O´Brien menar att det krävs 

att ledarna finner en balans och stabilitet i sitt varumärke eftersom de utsätts för situationer 

som kan påverka hela varumärket. Studiens respondenter hade inte en tydlig uppfattning om 

hur deras personliga varumärken såg ut eller vilken betydelse den hade i deras ledarskap, 

vilket teorin menar är riskabelt för deras ledarskap. 

Respondenternas svar visar att det personliga varumärket ännu är ett nytt begrepp eftersom 

det inte används fullt ut. Genom att använda sig av ett personligt varumärke följer fler 

fördelar än nackdelar och kan därmed beskrivas som ett bra redskap. Flera av respondenterna 

använder sig redan av goda metoder i sitt ledarskap, men utifrån denna analys kan ledarna 

uppnå fler resultat och möjligheter. En anledning till att det idag inte används av dessa 

respondenter kan bero på att det McLaughlin och Mott (2010) menar med att det saknas rätta 

verktyg, vilket bekräftar att tidigare forskning anses behövas. 

Studiens resultat överensstämmer med tidigare forskning där de talar om att detta är ett nytt 

begrepp som många har visat intresse för och vill investera i, däremot saknas det fortfarande 

insikt av ämnet. Flera av respondenterna talade om betydelsen av att skapa ett förtroende till 

sin omgivning, öka sin positionsstyrka, inspirera och påverka, tydliggöra deras budskap, samt 

bli mer konkurrenskraftiga. Alla dessa områden finns även i teorier som förklarar innebörden 

av att ha ett starkt och medvetet personligt varumärke. Därför visar studien att det är ett behov 

som dessa ledare anser sig sakna, samtidigt som teorin talar om att det är ett möjligt 

strategiskt verktyg för ledare att använda i sin roll. 

Det är väsentligt att känna till de risker som teorier visat sig följa med ett personligt 

varumärke. Dessa risker framkommer då en individ inte är medveten om sitt personliga 

varumärke, då de har visat sig resultera i missförstånd eller brister i kommunikationen. Ingen 

av studiens respondenter var medvetna om sina personliga varumärken, vilket gör det ännu 

mer betydelsefullt för dem att känna till dessa faror. Alternativt att respondenterna börjar 

reflektera kring deras personliga varumärke, för att få en förståelse till hur de i realiteten ser 

ut. Genom att göra detta kommer ledarna få en överblick på om deras uttalade kommunikation 

stämmer överens med omgivningens uppfattningar. Flera av respondenterna talade om att de 

känner sig pressade till att uppnå alla förväntningar de har på sig. Genom att få insikt om hur 

deras personliga varumärke ser ut, menar teorier att de kan få ökat förtroende av sin 

omgivning. 

Tidigare forskning har även visat att det är riskabelt för individer som inte har förutbestämt 

sin profilering i sin omgivning, eftersom att de istället kan bli påverkade av omgivningens 

uppfattningar, när de egentligen borde ha påverkat sin omgivning. Vissa respondenter 

förklarade att de har förändrat sitt ledarskap utifrån omgivningens krav, vilket somliga 

ångrade och andra inte. Dessa resultat visar att det kan bero på att dessa individer har brustit i 

tidigare kommunikation. Genom att medvetet utöva sitt personliga varumärke skyddar ledaren 

identiteten genom att påverka istället för att bli påverkat. 
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7. Slutsats 
Studien baserades på ett tillvägagångssätt som möjliggjort det framkomna resultatet. Flera 

ledare, som bar på liknande kompetenser och erfarenheter av ledarskap, fick beskriva sina 

upplevelser av ett personligt varumärke. Dessa upplevelser tillsammans med tidigare 

forskningar i ämnet gav förklaringar till hur begreppet personligt varumärke har blivit 

uppfattat av olika ledare, samt förklarat till ifall det används eller skulle kunna användas i 

deras ledarroller. 

Den första frågan i studiens frågeställning var vad det personliga varumärket innebär för ett 

ledarskap. Redan i tidigare forskning, genomförd av av McLaughlin och Mott (2010), tyder 

det på att en ledare behöver underhålla och arbeta med sitt personliga varumärke. Forskarna 

talar om att ledare ständigt blir kontrollerade och granskade av sin omgivning där den globala 

omvärlden har bidragit till en ökning av detta. De anser att detta har lett till att ledarskapets 

rykte har blivit mer känsligt och utsatt. För att kunna möta detta menar de att en ledare 

behöver ha kunskap om sitt personliga varumärke, för att kunna använda sig av detta i sin 

ledarroll. Denna studie visar liknande resultat, där respondenternas upplevelser om sina 

utsatta och granskade roller kan behöva hanteras bättre än vad de gör idag. Ledarna förklarar 

att de ofta känner sig pressade och iakttagna för att prestera och leverera. De menar att deras 

omgivning skapar sig uppfattningar om dem som vidare bygger förväntningar och ställer krav. 

Teorier talar om personligt varumärke som en metod att hantera detta, eftersom det möjliggör 

för en ledare att stärka och förbättra sin tydlighet i sitt ledarskap. Teorier menar därmed att det 

är en strategisk och effektiv metod för att förbättra sin ledarposition och öka sitt 

maktinflytande. I denna studie visade flera av respondenterna ett intresse för att skapa sig ett 

medvetet och starkt personligt varumärke, majoriteten av dem ansåg detta vara betydelsefullt 

för en ledare. Tidigare forskning talar om att individer saknar rätt redskap för att bygga ett 

personligt varumärke, vilket även framkom under intervjuerna med respondenterna eftersom 

att de inte var medvetna om hur de borde gå tillväga. 

Frågeställningens andra fråga var hur väl medvetna ledare är över sina personliga 

varumärken. I denna studie var ett fåtal av dem medvetna om deras personliga varumärken. 

Flera av respondenterna förklarar att de är lyhörda till sin omgivning och intresserar sig för 

hur deras ledarskap uppfattas, samtidigt som de inte kan säkerställa dessa uppfattningar i 

realiteten. Genom att lära känna sin image, möjliggörs hur ledarna utvecklar sin profil utifrån 

sina identiteter och därmed blir det personliga varumärket mer ärligt och långsiktigt hållbart. 

Flera teorier visar att ett medvetet personligt varumärke bidrar till gynnsamma effekter i ett 

ledarskap och företag. På grund av att respondenterna inte var medvetna om sina personliga 

varumärken var det inte möjligt att se om detta stämde överens med praktiken. 

Något intressant är att studien visade att alla respondenterna var medvetna om vilken identitet 

deras ledarskap har, vilket förklarar vem ledaren verkligen är. Däremot fanns det vissa 

bristande kunskaper i deras profil vilket berodde på att ledarna hade svårigheter att beskriva 

hur de faktiskt vill bli uppfattade av sin omgivning. De kände till sina grundvärderingar och 

egenskaper som de ansåg vara väsentliga, däremot var de inte säkra på om dessa var några 

som visade sig i sitt ledarskap, eller något de faktiskt ville visa. I studiens resultat 

framkommer även att ledarna har flera brister i sin image. Detta förklarades främst utifrån 
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respondenternas svårigheter med att förklara hur de uppfattas av sin omgivning och vilken 

respons de har fått om sitt ledarskap. 

En värdefull slutsats för studiens respondenter är att tidigare studier tyder på att det har blivit 

vanligare i företag att ha horisontella organisationsbyggnader. De anser att det är 

betydelsefullt för individer i dessa företag att kunna sticka ut och skapa en unik position som 

särskiljer sig från omgivningen. Detta menar studierna vara möjligt genom att inneha ett starkt 

personligt varumärke. Flera av respondenterna ansåg sig befinna i dessa organisationer. De 

strävade efter att skapa ett öppna klimat där personal har ansvarsfrihet och samtidigt befinner 

sig i en organisation med familjär känsla. Med denna slutsats visar det att personligt 

varumärke är något som respondenterna borde beakta eftersom att deras roll i dessa miljöer 

kan bli mer attraktiva och konkurrenskraftiga.  

7.1 Vidare forskning 
Denna studie bekräftar flera av de tidigare forskningarna i ämnet. Därför kan studien ha 

betydelse för vidare studier, där det framtida ledarskapet står i centrum. Personligt varumärke 

blir relevant för ett ledarskap med anledning av bland annat dess position, inflytande och 

organisatoriska betydelse. Denna studie visar att det finns ett engagemang och en vilja från 

ledarnas sida, däremot saknar de mer förståelse till ämnet och dessutom redskap att utgå ifrån. 

Det finns ett intresse av ämnet personligt varumärke, vilket denna studie visar. Det finns flera 

möjligheter att fortsätta studier i detta ämne. För att följa detta spår kan det vara intressant att 

studera medarbetarnas uppfattningar av deras ledare, för att se hur deras uppfattningar ser ut 

på deras ledare i jämförelse med ledaren själv. Genom att göra detta skapas en helhetsbild av 

ledaren, där fler perspektiv på ledarskapet studeras. 

En annan intressant studie skulle vara att jämföra olika ledares personliga varumärken. Där 

den ena ledaren är medveten och använder sig av sitt personliga varumärke, medan den andra 

inte gör detta. 

En studie som är välbehövd och intressant är att studera hur ett personligt varumärke skapas 

och byggs upp till att bli starkt. För att kunna genomföra en sådan studie krävs det mer tid och 

resurser än vad jag utövade i denna studie, därför är det väsentligt att ha tidsaspekten i åtanke. 

En möjlig metod är att observera processen av individer som inte är medvetna om sina 

personliga varumärken men väljer att stärka och förbättra detta. I en sådan studie skulle även 

eventuella effekter synas, vilket kan vara värdefullt för de ledare och organisationer som är 

intresserade av att investera i ämnet.  
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Bilaga: 

Frågeguide till ledare med personligt varumärke: 

 

Introduktion: 

 Går det bra om jag spelar in denna intervju? 

 Vem är Natalie? 

 Vad är syftet med studien? 

Organisationsfrågor: 

 Kan du kort beskriva organisationen du arbetar i? 

 Hur många anställda är ni? 

 Vilka utmärkande egenskaper strävar ni efter i organisationen? Vilka är ni kända för? 

 Vilka är organisationens visioner? Hur planerar ni att uppnå de? 

 Vilka är organisationens främsta värderingar? 

 Hur ser företagets varumärke ut idag? Och befinner ni er där ni önskar? 

 Vilka kunskaper besitter de anställda kring varumärket? 

Frågor kring ledarskapet: 

 Vad har du för position i företaget och hur nådde du dit? 

 Vilka ansvarsområden har du? 

 Anser du att ditt ledarskap stärker företagets varumärke på något sätt? 

 Skulle du kunna beskriva dina utmärkande egenskaper som ledare? Vilka är du känd 

för? 

 Vilka är dina främsta värderingar? 

 Hur skulle du beskriva din ledarskapsstil? 

 Hur skulle andra beskriva dig som ledare? Finns det likheter i era perspektiv? 

 Anser du att ditt beteende och uppträdande som ledare speglar vad företaget står för? 

Om ja: Följer dina medarbetare dig i detta spår? 

 Har ditt ledarskap utifrån dina värderingar och egenskaper lett till någon fördel för dig 

som individ? 

Frågor kring det personliga varumärket: 

Ditt personliga varumärke förklarar vem du är, vad du står för och vad du bidrar till 

omgivningen (Montoya & Candehey, 2008) 

 Vad anser du ett personligt varumärke är? 

 Hur skulle du beskriva ditt personliga varumärke? 

 Ser du några skillnader eller liknelser på ditt personliga varumärke som ledare och din 

personlighet som individ? 

 Anser du att ditt personliga varumärke förklarar vem du är, vad du står för och kan 

bidra med? 
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 Hur förmedlar du det till din omgivning? Och har du fått någon respons på att ditt 

budskap nått fram? 

 Har du utifrån respons angående ditt personliga varumärke valt att förändra något? 

Om ja: Vad gjorde du då? 

 Är ditt personliga varumärke en medveten strategisk metod eller är det något du enbart 

gör och inte tänker på? 

 Anser du att ditt personliga varumärke har en betydelse för organisationen? Hos 

medarbetarna? Hos kunderna? Hos investerarna? Hos övriga intressenter? 

 Vilka risker följer med ditt personliga varumärke? 

Frågor till framtida strategier: 

 Anser du att personligt varumärke är något som fler individer eftersträvar idag? 

 Vilka effekter anser du att det personliga varumärket har på en organisation? Både 

positiva och negativa. 

 Hur stor betydelse tror du att det personliga varumärket kommer ha hos framtida 

ledare? 

 

 Finns det något du skulle vilja tillägga? 

 


