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Frågeställning: Hur har chefer i olika chefspositioner inom detaljhandelsbranschen, 
marknadsföringsbranschen, PR branschen och utbildningsbranschen utvecklat ett personligt 
varumärke?  

Syfte: Studiens syfte är att redogöra för utvecklingen av ett personligt varumärke genom att 
beskriva och jämföra hur personligt varumärke har utvecklats av chefer i fyra branscher. 

Metod: Metoden som används i denna studie är en kvalitativ forskningsmetod med en liknelse 
till en deduktiv ansats. Insamling av data har skett genom fem semistrukturerade intervjuer.  

Slutsats: Slutsatserna som dras i studien är att utveckling av det personliga varumärket 
definieras inte av branschen som cheferna arbetar inom. Detta på grund av att majoriteten av 
strategierna som cheferna använder sig av för utveckling av det personliga varumärket liknar 
varandra oavsett bransch. Likheter som finns bland cheferna vid utveckling av det personliga 
varumärket är att de anser att utseende, image, värderingar, sociala medier, rykte och balans 
mellan karriär och privatliv är viktiga. Det som skiljer sig åt bland cheferna vid utveckling av 
det personliga varumärket är bland annat att de i detaljhandel- och PR-branschen tar hänsyn 
till att reflektera över sina ageranden. Det som vidare skiljer sig är synen på 
kvinnoperspektivet eftersom chefer i PR- och marknadsföringsbranschen tycker att de 
behöver arbeta hårdare än män för att utveckla ett framgångsrikt personligt varumärke. 
Slutliga skillnader som finns är att chefer i utbildnings- och marknadsföringsbranschen agerar 
utifrån olika roller vilket påverkar deras personliga identitet, det vill säga varumärke.  
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ABSTRACT  
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Tutor: Angelina Sundström 

Keywords: Branding, Personal Branding 

Research questions: How have managers in different management positions within retail 
industry, PR industry, education industry and marketing industry developed a personal brand? 

Purpose: The purpose of this study is to explain the development of a personal brand by 
describing and comparing how managers in four different industries have developed their 
personal brand. 

Methodology: The method used in this study is a qualitative research method with a metaphor 
for a deductive approach. The gathering of data was conducted through five semi-structured 
interviews.  

Conclusions: The main conclusion drawn in the study is that development of a personal brand 
is not defined by the industry that the managers are working in. This is because the majority 
of the strategies that managers use for the development of the personal brand are similar 
regardless of industry. Similarities among managers in the development of the personal brand 
are that they consider that appearance, image, values, social media, reputation and balance 
between career and personal life are important. The differences among managers in the 
development of the personal brand are of those in the retail and PR industry who take into 
account to reflect on their actions. A further difference is the women's perspective as 
managers in the PR and marketing industry think that they need to work harder than men to 
develop a successful personal brand. Final difference is that managers in education and 
marketing industry act on the basis of roles, which affects their personal identity, i.e. brand.   
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BEGREPPS	  LISTA	  
För att underlätta läsningen sammanfattas här definitionen av följande begrepp. 
 
Branding 
 
Branding omfattar de processer som rör varumärkesbyggnad. De varor och tjänster ett företag 
erbjuder presenteras av en symbol, ett namn, en design eller en kombination av dem, syftet är 
att företaget och dess tjänster ska kunna identifieras av dem och det ska också särskilja dem 
från andra säljare på marknaden. Enligt De Chernatony och Riley (1998) ses konceptet av 
varumärket som en flerdimensionell konstruktion som ska matcha ett företags funktionella 
och emotionella värden tillsammans med prestanda och psykosociala behov hos 
konsumenterna. 
 
Personal Branding   
 
Personal Branding är att utveckla ett varumärke som skapas runt ens personliga namn eller 
karriär. Det här varumärket används för att uttrycka och kommunicera ens färdigheter, 
personlighet och värderingar. Slutmålet är att det personliga varumärket som utvecklats 
kommer att bygga upp ens rykte och hjälpa en att växa på ett sätt som intresserar andra. 
(Rampersad, 2009) 
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1. INLEDNING	  
Inledningskapitlet behandlar studiens bakgrund, problemdiskussion, frågeställning, syfte och 
avgränsning. Kapitlet introducerar studien och dess bakgrund till varför den har utförts.  

	  
1. 	  INLEDNING	  

 
Enligt Moore och Reid (2008) har varumärken och marknadsföring av varumärken (eng. 
brands och branding) funnits så länge som det har varit möjligt att spåra artefakter av 
mänsklig existens. Varumärket är företagets och produktens kommunikativa kärna (Dahlen 
och Lange, 2009). Enligt Urde (2009) är varumärkets riktlinjer viktiga för att kunna skapa en 
bild eller rykte av varumärket för en lönsamhet. För att bygga på ett varumärke är det viktigt 
att ha en stark grund. Det är därför viktigt att företagen bygger ett varumärke som är realistisk 
och kan ge löften som kan hållas. Dessa utgör både företagets och produktens identitet och 
förmedlar de olika egenskaper och associationer som produkten och/eller företaget förknippas 
med (Dahlen och Lange, 2009). Exempelvis beskriver Urde (2009) att kvalitet, säkerhet och 
miljö är ord som Volvo valt att förknippas med. Löften som däremot inte hålls påverkar 
varumärket mycket negativt och kan ibland förstöra hela varumärket. (Urde, 2009) 
 
Begreppet marknadsföring av varumärket (eng. branding) sträcker sig långt utanför sin 
produkt och företags ursprung till att omfatta till och med enskilda individer. Personligt 
varumärke (eng. personal branding) ger en individ möjlighet att sticka ut i ett hav av liknande 
produkter. I huvudsak, måste individen marknadsföra sig själv som något annat än resten av 
flocken. Ett starkt personligt varumärke är en blandning av rykte, förtroende, uppmärksamhet 
och utförande. (Harris och Rae, 2011)  
 
1.2	  BAKGRUND	  
 
Strategier för marknadsföring av produkter är sedan länge allmänt kända eftersom forskning 
om detta har bedrivits under längre tid. Akademisk litteratur och forskning om 
produktvarumärken är ganska omfattande (Aaker, 2003; Aaker & Joachimsthaler, 2000; De 
Chernatony & McDonald, 2003; Kapferer, 1997). Begreppet branding har utvidgats till att 
även omfatta platser (Hankinson, 2001; Morgan et al., 2004), universitet (Gray et al., 2003), 
monarkin (Greyser et al., 2006), eller till och med religion (Shepherd, 2004). Vissa författare 
har även nämnt människor som sina egna varumärken men utan att utveckla begreppet mer 
(De Chernatony & McDonald, 2003; Keller, 2002). 
 
Begreppet personal branding har först nämnts år 1997 av Tom Peters i artikeln ”The Brand 
Called You”.  Peters uttrycker att vi alla behöver förstå vikten av det personliga varumärket 
oavsett ålder, position eller verksamhet vi befinner oss i. För att kunna lyckas i affärsvärlden 
idag är det viktigt att kunna marknadsföra sig själv på det bästa möjliga sättet. Peters menar 
att om du gör det kommer du inte bara göra ett anmärkningsvärt bidrag till ditt lags framgång, 
du kommer även sätta dig i en stor förhandlingsposition för framtida affärsmöjligheter. Allt 
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man gör och säger är enligt Peters det som bidrar till andras uppfattning av ens person och 
som avspeglar vem man är som person. (Peters, 1997) 
 
Christensen och Cheney (2000) i (Lair et al, 2005) observerade att marknaden nuförtiden 
tycks kräva välstrukturerade identiteter, identiteter som kan sticka ut och bryta igenom röran. 
Det som avspeglar individens koncisa och sammanhängande identitet är ens egenskaper och 
färdigheter som är unika, anmärkningsvärda, autentiska och som särskiljer sig från mängden. 
Användning av strategier för egenreklam i affärsvärlden är inget nytt. (Lair et al, 2005) 
Sökning av begreppet personal branding ger resultat i form av böcker, tidskrifter, 
utbildningsprogram, personliga tränare och facklitteratur om hur exakt att framgångsrikt 
marknadsföra sig själv i affärsvärlden (Lair et al, 2005; Shepherd 2005) 
 
Ämnesområdet om people branding är som sagt relativt outvecklad, trots att människor 
befinner sig ofta på listan över "produkter" som kan marknadsföras (Keller, 2003; Bendischet 
al 2013). People branding har oftast i de flesta studier förknippats med kända artister och 
sportstjärnor. I sin studie om people branding där kändisar som David Beckham, nämns som 
ett personligt varumärke har Bendisch et al (2008) uttryckt att även företagsledarna kan vara 
varumärken för sig själva. Studier av Balmer och Gray (2003) indikerar att det faller till VD:n 
att hantera företagets varumärke. Den roll som en VD har som brand manager blev något som 
betonades i framtiden (Balmer och Gray, 2003), vilket ledde till utvecklingen av begreppet 
CEO Brands (Bendisch et al, 2008).  
 
Senare i sin studie om VD:s personal branding påpekar Bendisch, Larsen och Trueman (2013) 
att VD:s personliga varumärke kan skapa värde för sina företag. Ofta när företagsledarna är i 
det offentliga området, betraktas deras varumärke och företagsvarumärket de representerar 
tillsammans och därför påverkar de varandra. VD:s personliga varumärke påverkas av 
hans/hennes personlighet och deras roll som chefer. 
 
I praktiken, 47 procent av allmänhetens uppfattning om ett företag beror på VD:s rykte enligt 
Burson-Marsteller (i Bendisch et al, 2013).  
 
Den strategiska spetsen (eng. the strategic apex) i en organisation innehåller tre uppsättningar 
av arbetsuppgifter. En av dem kallas för direkt tillsyn. I den mån organisationen förlitar sig på 
denna mekanism för samordning, är det mellanchefer och de ansvariga för den strategiska 
spetsen som påverkar den. Cheferna och företagsledarna är ansvariga för fördelning av 
resurser, utdelning av arbetsorder, att fatta större beslut, lösa konflikter, designa och 
införskaffa personal i organisationen, övervaka anställdas prestationer och motivera och 
belöna anställda. (Mintzberg, 1993) 
 
1.3	  PROBLEMFORMULERING	  
 
Fenomenet personal branding erbjuder som sagt en uppsättning av olika strategier för att 
framgångsrikt marknadsföra sig själv. Dock, snarare än att fokusera på självförbättring som 
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medel till prestation, personal branding tyder på att vägen till framgång finns i stället i en 
tydlig självförpackning. Shepherd (2005) och Lair et al (2005) menar också att framgång inte 
bestäms av enskilda interna uppsättningar av färdigheter, motivation och intressen, utan 
snarare av hur effektivt dessa är ordnade och marknadsförda.  
 
Personlig branding tar dessutom vikten av image ett steg längre: Betydelsen av utseendet är 
inte bara ledande och acceptabelt, det är det enda rimliga sättet att förhandla om nutida 
arbetslivet och yrken. (Lair et al, 2005) 
 
Arbetslivet har blivit en primär källa till individuell identitet (Casey 1995 i Lair et al, 2005). 
Karriär idag förknippas sällan med något annat än ett individuellt val, strävan och egendom, 
även om varje individs karriär kan ha en social eller samhällelig orientering. För den enskilde 
karriärinriktade personen är karriär något allvarligt som förknippas med identitet (Clair, 1996 
i Lair et al, 2005). Ett personligt varumärke identifierar, förtydligar och kommunicerar vem 
en individ är till världen omkring en, oavsett om det är en företagsmiljö, ett akademiskt fält, 
eller en entreprenörs miljö (Arruda, 2009). Personal branding avser inte bara uppfattning av 
en, utan det visar också det värde som en individ kan bidra till organisationen som anställer en 
(Philbrick & Cleveland, 2015). Trots att karriären är något som individen bär med sig från 
organisation till organisation och från stad till stad, formas och påverkas den hela tiden av 
starka sociala normer och tryck. Personliga varumärkesrörelsen bygger till en viss del på 
image av en professionell som är oberoende, påhittig, kreativ och aggressiv. Denna person 
förväntas vara flexibel i en fluktuerande arbetsmarknad, lyhörd för alla möjligheter, 
självmotiverande och självfrämjande. (Lair et al, 2005) 
 
Tidigare forskningen betonar vikten av företagsledarens personliga varumärke och samspelet 
mellan det och företagets varumärke. Att bygga upp och kommunicera sitt eget varumärke 
verkar vara utmanande med tanke på att det finns olika strategier för detta. Utveckling av ett 
personligt varumärke skapar en grund i denna studie. Det som kommer att undersökas är 
huruvida olika chefer i olika branscher har lyckats skapa och kommunicera ett eget 
varumärke. Med tanke på att respondenterna i studien arbetar inom olika branscher kommer 
det genom en jämförelse mellan dem att undersökas vilka likheter och/eller skillnader i 
strategier vid utveckling av ett eget varumärke.  
  
1.4	  	  SYFTE	  	  
 
Studiens syfte är att redogöra för utveckling av det personliga varumärket genom att beskriva 
och jämföra hur personligt varumärke har utvecklats av chefer i fyra branscher. 

1.5 FRÅGESTÄLLNING	  
	  
Hur har chefer i olika chefspositioner inom detaljhandelsbranschen, PR branschen, 
utbildningsbranschen och marknadsföringsbranschen utvecklat ett personligt varumärke? 	  
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1.5	  DISPOSITION	  	  
Här presenteras studiens disposition för att lättare förstå uppbyggnaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INLEDNING	  

I inledningskapitlet presenteras ämnesval och bakgrunden till studien samt 
problemformuleringen, syftet och avgränsningen.  

 

1. 

  2. TEORETISK	  REFERENSRAM	  

I andra kapitlet behandlas de teorier som ska vara ett stöd i studiens analys 
och slutsatsen.  

 

3. 

ANALYS	  

I femte kapitlet analyseras det insamlade data tillsammans med 
litteraturinsamlingen. 

 

4.  

5. 

6.  

EMPIRI	  

I fjärde kapitlet presenteras det insamlade data. 

METODER	  

Tredje kapitlet behandlar metodiken som användes under arbetsprocessen. 

 

DISKUSSION	  &	  SLUTSATS	  

I det sista kapitlet, sjätte kapitlet dras slutsatserna genom att svara på 
frågeställningarna.  
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2. TEORETISK	  REFERENSRAM	  
Teorikapitlet behandlar de teorierna som använts i uppsatsen. Dessa teorier ligger till grund 
till studiens analys. 
 
2.1	  VARUMÄRKE	  
Varumärkeskapital (eng. Brand Equity) är en samling av tillgångar och skulder kopplade till 
ett varumärkes namn och symbol som lägger till (eller subtraherar från) det värde som erbjuds 
av en produkt eller en tjänst till företaget och/eller till företagets kunder (Aaker, 1996, ss. 7-
8). Aaker menar att dessa tillgångar och skulder är mer abstrakta snarare än konkreta 
beröringstillgångar. Dessa tillgångar och skulder är värden som ökar både varumärkets image 
och kundernas uppfattning av ett visst varumärke. Aaker listar fem övergripande aspekter av 
eget kapital: 
3. Märke (namn) medvetenhet 
4. Varumärkeslojalitet 
5. Upplevd kvalitet  
6. Varumärkets associationer 
7. Andra varumärkestillgångar  
(Aaker, 1996, s. 8) 

Varumärkeskapitalets grund ligger inom dessa fem egenskaper. Dessa är mätbara värden 
(även de abstrakta) och är lätta att uppfatta när man undersöker ett märke. När ett varumärke 
byggs är varumärkeskapital en av de första faktorerna ett företag bör tänka på. Ett varumärke 
som är dåligt uppsatt kommer, i värsta fall, att skada varumärkets rykte, och en dålig 
uppsättning kan betyda slutet för ett nytt varumärke (Aaker, 1996, ss. 26-28).  

Varumärkes medvetenhet är ett viktigt kriterium vid fastställandet av ett varumärkes värde i 
kundernas sinnen. Varumärkeskännedom är både kundens kunskap och makten av varumärket 
i kundens tanke (Aaker, 1996, s. 330). Detta innebär att ju mer inflytande och synlighet 
varumärket har, desto oftare kommer kunder att välja varumärket i framtiden. Erkännande är 
den första aspekten av varumärkeskännedom; vad varumärket är och om människor känner 
till den. Ett varumärke med hög igenkänning kommer med all sannolikhet att köpas, oavsett 
produkt. Personer med kunskap om varumärket kommer också att vara mer benägna att 
komma tillbaka till ett varumärke som de har hört talas om eller använt tidigare. Två viktiga 
utgångspunkter för framgångsrika varumärken är att skapa allmän kännedom men sikta på 
strategisk medvetenhet som kommer hjälpa varumärket att synas och bli uppmärksammad av 
potentiella kunder (Aaker, 1996, s. 27).   

2.2	  HANTERING	  AV	  DET	  PERSONLIGA	  VARUMÄRKET	  
Alla har ett personligt varumärke och det kan vara antingen positivt, negativt eller neutralt. 
Exempelvis, finns det personer vars namn, när de nämns, omedelbart väcker antingen positiva 
eller negativa tankar om personen i fråga. Det personliga varumärket består av ens biografi, 
erfarenhet, kompetens, beteende, utseende och individens namn. (James, 2009 i Gander, 
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2014) Men det personliga varumärket är inte bara vad som redan är känt utan det kan påverka 
nya kontakter som skapar en ny bild av en person redan vid första mötet. (Gander, 2014) 
Det krävs en strategi för att effektivt hantera det personliga varumärket eftersom det handlar 
om hur människor uppfattar en individ och hur kan individen påverka denna uppfattning. 
Montoya och Vandehey (2003) uttrycker att för att vara effektiv, måste ett personligt 
varumärke framkalla tre grundläggande uppfattningar. Den första uppfattningen är att en 
individ ska vara annorlunda. Förmågan att ses som ny och unik är viktig och gör att en kan 
differentiera sig från andra. Ett sätt att differentiera sig på är genom ledarskap (Arruda, 2009). 
Den valda strategin för ledarskap måste uttrycka en tydlig och konsekvent synpunkt som visar 
kompetens. Detta kan uppnås med en så kallad kommunikations mix, det vill säga de olika 
kommunikationsmetoderna utvalda för att sprida varumärket. (Arruda, 2009) Den andra 
uppfattningen är att en individ ska vara bättre än andra. Med andra ord, ens varumärke måste 
uppmuntra tron att man på något sätt är bland de bästa på det man gör. Sist ska en individ vara 
autentisk då stora varumärken är ”spin-fria zoner”.  (Montoya & Vandehey, 2003) Även 
Arruda (2009) menar att för att skapa ett starkt personligt varumärke är det viktigt att vara 
autentisk och tydlig om vem individen är som person. 
 
Det personliga varumärket består av värden, drivrutiner, ryktet, beteenden, färdigheter och 
image. Det påstås att allt en person gör påverkar det personliga varumärket, bland annat sättet 
en talar, går och klär sig på, vad en har för utbildning, sättet en individ förhandlar och 
uppfyller sina skyldigheter på, ens kundbemötande och sättet man följer sina löften på. 
(Holloway, i Gander 2014) Dessa olika attribut kan delas upp i två delar - materiella och 
immateriella. De materiella delarna är lättare att hantera, till exempel ens image, färdigheter 
och ens beteende (Gander 2014). Även om personliga varumärket handlar mer än bara om ens 
utseende, behöver en individ överväga denna aspekt av sitt varumärke (Philbrick & 
Cleveland, 2015). Simons (i (Philbrick & Cleveland, 2015) beskriver att en individ kan vara 
säker på att potentiella arbetsgivare, arbetskamrater, och alla han/hon måste möta under sitt 
yrkesliv lägger märke till vad en bär och hur en presenterar sig själv överlag (Philbrick & 
Cleveland, 2015). De immateriella delarna däremot behöver mer arbete. Vilket är en persons 
nuvarande rykte - vad säger eller tycker personalen om sina chefer när de inte är i rummet? Är 
man som chef konsekvent? Uppfyller man sina löften? Vilka är ens drivrutiner, vad är viktigt 
för en och vad motiverar en? Vilka är ens värderingar? Meningen med att hantera det 
personliga varumärke är processen att kunna ta alla ovanstående attribut och förpacka dem i 
en identitet som ger en individ ”det lilla extra” som sätter den ovanför sina konkurrenter. Det 
personliga varumärket blir då ett tydligt koncept som omedelbart dyker upp i tanken när 
människor tänker på en. (Gander, 2014) 
 
En utgångspunkt för att hantera det personliga varumärket är att reflektera över vilka budskap 
ett nuvarande varumärke skickar. Ett värdefullt verktyg att använda för att reflektera över ens 
personliga varumärke heter på engelska "reflection-on-action". Begreppet innebär att 
individen tänker om vad en gjorde, hur individen bedömde hur framgångsrika resultaten var 
och vilka förändringar kan göras nästa gång för att resultatet ska vara annorlunda.  Detta 
utvecklar en mycket större självkännedom och ger en möjlighet att begränsa teori-praktik gap, 
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det vill säga hur man tror att man har handlat mot hur man egentligen handlade. Det finns 
många definitioner av personal branding, men det som dessa har gemensamt är temat om 
uppfattning (Philbrick & Cleveland, 2015). Enligt Rampersad (2008) handlar självkänsla om 
hur en person uppfattar sig själv medan personal branding handlar om hur andra uppfattar den 
personen. Feedback från andra är ett bra sätt att prova och se sig själv genom en annan 
persons ögon. Det kan vara svårt att höra meddelanden som inte stämmer överens med ens 
egna åsikter men detta kan vara mycket kraftfullt. Att få feedback strax efter utgången av ett 
projekt är värdefullt eftersom synpunkter är då färska och att be om att ge feedback på något 
specifikt är oftast mycket lättare än att ge feedback på en persons attribut i allmänhet. 
(Gander, 2014) 
 
Individers känslor, gentemot andra personer kan påverka individernas uppfattning. För att 
tydliggöra: Om individ A har känslor för individ B, kan det resultera i att individ B:s attribut 
som individ A inte känner till, framhävs som mer positiva eller negativa baserat på individ As 
känslor för individ B. Ett exempel på detta kan vara inom politiken, där politiker utnyttjar 
detta genom att verka väldigt vänliga och jordnära men talar väldigt ytligt om 
problemområdet. Förutom känslor har även personlighet och utseende en stor betydelse. 
Individer som av andra uppfattas som trevliga, antas även ha positiva attribut och på 
motsvarande sätt antas mindre trevliga individer ha mindre positiva attribut. Enligt halo-
effekten har personer med mer tilldragande personligheter bättre utseende i jämförelse med 
personer med mindre tilldragande personligheter. (Nisbett & DeCamp Wilson, 1977) 
 
Termen som är bland de äldsta inom psykologin kallas för ”halo-effekten”. Halo-effekten 
handlar om den globala bedömningen som används av personer för att bedöma en specifik 
individ, baserat på dess attribut. Den globala bedömningen används därav som en mall även 
om det finns tillräckligt med information för en sann och rättvisare och bedömning. (Nisbett 
& DeCamp Wilson, 1977). Halo-effekten kan därav påverka en persons utvärdering av en 
annan individs attribut. Då den globala bedömningen är olika från person till person, innebär 
detta att varje bedömning i sig blir annorlunda utifrån olika perspektiv. Detta medför att halo-
effekten kan ha både positiva och negativa utfall beroende på individens individuella 
bedömning. Personers individuella bedömningar kan av olika skäl baseras på individernas 
subjektiva uppfattning. (Bechger et al, 2010)  
 
2.3	  UTVECKLING	  AV	  ETT	  PERSONLIGT	  VARUMÄRKE	  
Personliga varumärken (som kommersiella varumärken) tar tid att utvecklas. De bästa 
personliga varumärken utvecklas som ett resultat av stark kommunikation och personen som 
står bakom varumärket som stödjer varumärkets löfte om och om igen. Varumärken kräver 
konsistens och tydlighet. (Arruda, 2009; Gander 2014) Ett starkt varumärke kan tåla vissa 
störningar i systemet men för mycket motsägelse eller misslyckande leder till en snabb 
minskning av varumärkesstatus (Gander, 2014). Emellertid menar Arruda (2009) att 
marknadsföring av det personliga varumärket (eng. branding) inte handlar om att behaga 
allmänheten. Han påstår att det snarare handlar om självförtroende. Arruda (2009) berättar att 
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det gäller att uttrycka sitt varumärke på ett självsäkert sätt. Ett varumärke som är förmedlat 
självsäkert kommer att respekteras oavsett om många inte enas om uttryckta synpunkter 
(Arruda, 2009) 
 
James (i Gander 2014) , Marrs (i Philbrick & Cleveland, 2015) och Shepherd (2005) föreslår 
att börja med genom att skriva en redogörelse för ens eget syfte i företaget, bestämma sin 
synpunkt och fastställa sina principer - de fungerar som guider till en men det som är viktigt 
är att de är svåra för andra att kopiera. Ens redogörelse för syftet i företaget guidar en om hur 
man beter sig och fungerar som ett filter för beslut som en individ behöver göra för att 
leverera sitt varumärke. (Gander, 2014) 
 
Varumärkespersonlighet (eng. brand personality) kan även definieras som en uppsättning av 
mänskliga egenskaper som förknippas med ett visst varumärke. Således omfattar sådana 
egenskaper som kön, ålder och socioekonomisk klass samt sådana klassiska mänskliga 
personlighetsdrag som värme, oro och sentimentalitet. (Aaker, 1996)  

Varumärken innehåller även en konsistens av roller, ett löfte för framgång och en standard 
driftsform vilket är en svår uppgift för en människa att uppnå. I sin dubbla roll, arbetande 
kvinnor med familjer löper risk att drabbas av en ännu större spänning mellan arbetet och 
hemmet genom att förbinda sig till att bli ett varumärke. Utveckling av det personliga 
varumärket förvärrar problemet genom att berätta att kvinnor behöver agera som ett 
varumärke, vara nödvändiga för deras organisation, hantera varje situation, vara med i 
nätverket med ledningen och samtidigt hantera sina familjeproblem. Strävan efter att utveckla 
ett personligt varumärke uppmuntrar kvinnor att komma framåt i arbetet, arbeta så hårt eller 
till och med hårdare än sina manliga kollegor för att nå toppen. (Lair et al, 2005)  

Det finns olika taktiker för att utveckla ett personligt varumärke. En individ måste bli 
uppmärksammad och behöver veta vilken kompetens som måste utvecklas för att komma dit 
han/hon vill vara. Ingenting säger mer om ens rykte än att kunna uppnå resultat, ha rätt attityd 
och hjälpa andra på samma gång. Att arbeta med uppgifter som ingen annan vill arbeta med 
kan vara ett sätt att sticka ut från mängden. Att ta på sig arbetsuppgifter som ingen annan vill 
arbeta med gör att en snabbt blir uppmärksammad på ett positivt sätt. Att lära sig nya 
färdigheter kan också bidra till differentiering. (Gander, 2014) Shepherd (2005) föreslår en 
kontinuerlig personlig åter uppfinning och inlärning av nya skickligheter för att förbli 
konkurrenskraftig.   
 
Nätverk och kontakter spelar en stor roll i affärsvärlden, varför en person bör utnyttja tillfället 
att återuppväcka gamla band. Så kallade "Vilande band" är de människor en individ brukade 
känna men har inte varit i kontakt med ett tag. De är fortfarande i ens kontaktlista och under 
tiden man inte har sett dem har de skapat nya förbindelser och nätverk och om man 
återuppväcker länken med dem kommer de att dela sina kontakter med en. Tjänsten kan sedan 
återgäldas. Framväxande trender är också något som bör tas tag i vid utveckling av ett starkt 
personligt varumärke. När en individ börjar bygga ett namn för sig själv kommer det att vara 
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svårt om personen är en generalist. Individen ska sträva efter att vara en person alla vänder sig 
till, därför är det bra att välja ett ämne som en verkligen är intresserad av och utveckla det, 
vilket kommer att ge ett mycket bättre resultat om det rör sig om en framväxande trend. 
(Gander, 2014) 
 
Användning av sociala medier uppmuntras allt oftare på senare tiden. Det finns tre 
huvudsakliga sociala medier som används av professionella yrkesmän - LinkedIn, och 
bloggar. De erbjuder möjlighet att hantera många fler perifera anslutningar än vad som kan 
hanteras ansikte mot ansikte och kan hjälpa om en arbetar i olika länder. De hjälper en också 
att dela och främja ens arbete till en bred publik. (Gander, 2014). 
 
Enligt Dutta (2010) måste dagens chefer på ett eller annat sätt omfamna sociala medier av tre 
skäl. Den första anledningen är för att sociala medier är en billig plattform där de kan bygga 
upp sitt personliga varumärke (Dutta, 2010; Philbrick & Cleveland, 2015). Detta görs genom 
att plattformen används för att kommunicera ut vem man är. Det andra är att sociala medier 
tillåter en att engagera sig i sina kunder, anställda, vilket gör det lättare att nå en större publik 
(Philbrick & Cleveland, 2015), speciellt den yngre generationens publik (Dutta, 2010). Tredje 
anledningen är möjligheten att lära från omedelbar information och feedback (Dutta, 2010). 
Dutta (2010) menar att en chef som aktivt medverkar i sociala medier lär sig snabbt 
skillnaden mellan att leda på ett effektivt och ineffektivt sätt, skillnaden mellan att vackla och 
att avancera framåt i strävan efter att uppnå sina mål. Han menar alltså att sociala medier kan 
användas som ett ”mäktigt” redskap (Dutta, 2010).  En av nackdelarna med att vara 
närvarande i sociala medier är att det finns en brist på information kontroll (Labrecque et al, 
2011). Labrecque et al (2011) menar att genom att individen har sin information tillgänglig, 
kan han/hon vara i riskzonen i termer av vilseledande och otillräcklig marknadsföring. 

BLOGGANDE	  
Enligt Lisa Harris och Alan Rae är bloggande ett användbart kommunikationsverktyg. En 
blogg kan antigen vara självständig eller integrerad i en hemsida och enligt Frankel 
(2005,ss.10;14) finns det olika anledningar till att blogga. Författaren menar att de 
anledningarna kan vara allt från kommersiella mål till marknadsföring av produkter, eller helt 
enkelt av personliga skäl. (Frankel, 2005,s.10;14) Det som gör bloggen effektiv som ett 
kommunikationsverktyg är att den är interaktiv och ständigt uppdaterad. Den kan attrahera 
läsare genom att ladda upp video eller ljudklipp och läsare kan då kommentera inlägg, vilket 
gör bloggar interaktiva. Bloggandets huvudsyfte är att förmedla någon form av information 
till en målgrupp med personlig ton. Bloggande är därav ett bra kommunikationsverktyg för 
personligt varumärke. (Harris & Rae, 2011) Carlsson (2010) lyfter fram i sin studie de 
förmåner som finns med att driva ett företagshopp. Hon menar att företaget kan redogöra för 
sig själva, utan att bli genomdränkta av medias syn.  
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FACEBOOK	  
Facebook är en världsledande social mediekanal som skildras som en korsning mellan en 
mikroblogg och en vanlig blogg. (Findahl, 2011) Zhao et al (2008) påstår i sin studie att 
Facebook är en plats där människor tenderar att måla upp en önskad bild av sig själva snarare 
än att skylta med “sitt sanna jag”. Med detta menar författaren att Facebook användare lätt 
kan vränga eller överdriva sin livsstil eller personlighet. (Zhao et al 2008)  
 
Enligt Mccann och Mcculloch (2012) utbjuder Facebook tjänster som uppladdning av 
videosekvenser och bilder på användarens privata sida samt marknadsföring av 
företagstjänster och produkter. Marknadsföringstjänsten innebär annonsering av produkter 
och tjänster som gör det möjligt för företaget att nå ett bredare segment. (Carlsson, 2010 s. 
86) Kwon och Sung (2011) påstår att Facebook ger företag tillfälle att delge sina konsumenter 
information gällande service och försäljning. Stakson (2011 s. 86) påpekar att företag som 
laddar upp attraktiv information har större möjlighet att väcka uppseende för företagets 
varumärke, vilket sker genom delning av information som lagts upp. Genom att man finns 
med på sociala medier kan man som företag och som privatperson säkra sitt varumärke. 
(Dunay & Krueger, 2010 s. 86).    
 

LINKEDIN	  
LinkedIn är ett professionellt socialt nätverk med syfte att ”nätverka” med potentiella 
arbetsgivare. Genom att skapa en profil med karriärsrelaterad information för att visa upp sig, 
kan båda intresserade företag och organisationer ges en bild av personen som eventuellt kan 
resultera i en anställning. Genom att hålla sin profilsida uppdaterad ökar det chansen för 
potentiella arbetsgivare eller företag att hitta ens profilsida. Värt att tillägga är kombinationen 
av sökmotorer som Google, då uppdaterad information på LinkedIn profilsidan är tillgänglig 
från sökmotorer. Detta gör att LinkedIn fungerar som ett bra instrument för personligt 
varumärke. LinkedIn kan även fungera som ett verktyg för att söka efter information om ens 
potentiella arbetsgivare eller få information om en person som tidigare haft den tjänsten. 
LinkedIn fungerar därför som ett redskap som skapar förtroende för båda parter då osäkerhet 
minskar vilket gynnar båda parter. (Harris & Rae, 2011) Frykman (2014) har förslag på hur 
professionella individer kan göra sin LinkedIn profil populär. LinkedIn profiler är mestadels 
baserade på tidigare prestationer. Det Frykman (2014) föreslår är att istället skriva om vad en 
vill åstadkomma i framtiden eftersom det är det som är viktigt för kunderna som tittar på 
profilen.   
	  
TWITTER	  
Twitter är bloggande i ett mindre format med begränsade ord. Det fungerar som ett nätverk 
där medlemmar kan välja att följa specifika medlemmar. På detta sätt kan medlemmar 
framföra information och marknadsföra sig själva och deras verksamheter. Twitter bidrar 
även till att skapa lojalitet mellan de nuvarande och kommande anställda. Twitter fungerar 
som ett bra instrument för personligt varumärke då den bidrar till att visa upp individers 
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personligheter som därav görs mer tillgängliga. Det är även lätt för olika personer att hitta 
likasinnade personer och hålla dem informerade om specifika jobb som lagt ut av deras egna 
vänner. (Harris & Rae, 2011) 
 
 

 

2.4	  VARUMÄRKES	  IDENTITET	  OCH	  RYKTE	  	  
	  
2.4.1	  IDENTITET	  
Enligt Aaker (1996) är varumärkesidentitet skapad av varumärkesägaren för att skapa en viss 
uppfattning. Varumärkesidentitet hjälper människor att identifiera ett företag, detta görs 
genom att använda olika typer av symboler, logo-typer eller slogans (Dowling, 2001). 
Varumärkesidentitet består av en uppsättning av föreningar som skapas av varumärkesägaren, 
dessa föreningar visar vilka värden varumärket står för (Aaker, 1996).   

En VD:s identitet är överbryggat mellan VD:ns  personlighet och VD:ns personlighet som 
privatperson. Enligt Watsson (1996) är dessa två personligheter inte alltid liktydiga då VD:n 
konstant måste anpassa sig efter arbetskulturen och arbetssituationen. En VD:s sätt att anpassa 
sig efter situation och kultur innebär också att denne kan skapa olika paradoxala 
personligheter och ofta ändra sitt ”managerial identity”, istället för att finna en stabil och 
säker ”manager identity” (Alvesson & Sveningsson , 2003). Trots vikten av att utveckla en 
enhetlig varumärkesimage, är det normalt för individer att utveckla flera roller och självbilder 
i deras privata och arbetslivet. Personer som skapar flera varumärkesidentiteter för sig själva 
riskerar att ha dessa undergrävda av varandra på marknaden. (Shepherd, 2005) Enligt Watson 
(1996) och Nguyen (2014) förväntas en VD att uppfylla alla de krav och kriterier som 
företaget ställer och genom att ta till sig och anpassa sig efter företagets värderingar leder det 
till att VD:n personliggör företaget och dess inriktning. Wilson (1996) menar att om VD:n 
inte lever upp till företagets förväntningar och om de inte lyckas agera på ett sätt som är 
konsekvent med företagets image kan det skada företaget.    

”The conceptual model of CEO brands” är en modell som tagits fram av Bendisch, Larsen 
och Trueman (2008) i syftet att förklara eller förstå företagsledare som varumärke. Modellen 
gör tydligt att det finns två perspektiv utifrån vilka en VD:s personliga varumärke bör 
undersökas.  De två perspektiv som måste analyseras är identiteten hos själva VD:n och hur 
den identiteten uppfattas av företagets delägare, med andra ord, vilket rykte VD:n har. 
Undersökningen eller analysen kommer att leda till VD:ns varumärkesposition som senare 
leder till VD:ns ”brand equity”. Bendisch, Larsen och Trueman (2008) menar att båda 
perspektiven är viktiga eftersom sättet som VD:n definierar sitt varumärke på kommer att 
påverka hur denne uppfattas av sina intressenter och tvärtom. Hur en VD uppfattas av sina 
intressenter påverkas, enligt Arruda (2009), av kommunikationsförmågor. Enligt honom är 
det många företagsledare som har nått toppen med hjälp av sin skicklighet att kommunicera. 
Han påstår att det inte är möjligt att bygga ett starkt och känt personligt varumärke utan goda 
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kommunikationsförmågor som gör att varumärket förmedlas utåt med energi och 
självförtroende.  

En klyfta eller fel inriktning mellan den önskade identiteten och det egentliga ryktet hos en 
VD kan komma att försvaga VD:ns trovärdighet och anseende.  I det här avseendet är 
relationen mellan människans identitet och människans rykte viktigt såsom relationen mellan 
”managerial” identitet och ”managerial” rykte. Den mänskliga identiteten kommer att påverka 
VD:ns varumärkesidentitet och vice versa, och mänskligt rykte kommer att påverka VD ryktet 
och tvärtom. I detta avseende är det personliga ryktet och/eller identitet och VD:ns varumärke 
beroende av varandra. (Bendisch, Larsen, & Trueman, 2008) På grund av detta menar 
Shepherd (2005) att kan det finnas spänning mellan det som de anställda representerar i 
organisationen och marknadsföring av dem själva. All kontakt som anställda har med kunder 
utgör en form av marknadsföring. Denna kundkontakt leder automatiskt till egen 
marknadsföring. Den anställde är ständigt på marknaden som en individ och människor som 
denne kommer i kontakt med kontinuerligt skannar signaler om deras värde. (Shepherd, 2005) 

2.4.2	  RYKTE	  	  
Enligt Frykman (2015) är personal branding och rykte två olika arter. Det som ska övervägas 
vid utveckling av det personliga varumärket är hur man paketerar, presenterar och 
marknadsför sig själv. Det som istället bör läggas fokus på vid utökning av ens rykte är hur en 
individ bör agera med sin högsta kompetens i åtanke. (Frykman, 2015) 

För att bygga ett gott rykte ska en individ kombinera passion, talanger, kompetens och 
ambition inom sitt område för att uppnå stora saker. Frykman (2014) uttrycker att en individ 
bör sträva efter att vara så bra på sitt område så att både arbetsgivarna och kunderna inte 
ignorerar en. Ett sätt för individen att utöka sitt rykte är att inse att ens potential är mycket 
viktigare än ens historia. Med det menar han att fokus bör ligga på vad individen vill 
åstadkomma i framtiden och inte på vad som redan har åstadkommits. Det som bör övervägas 
för framtiden är vilka förväntningar ens kunder kan ha från en. När man har gjort det gäller 
det att bygga förtroende genom att konstant leva upp till dessa förväntningar. (Frykman, 
2014a) Frykman påstår vidare att ens professionella rykte är ens högsta värde och ett väldigt 
effektivt redskap när det kommer till skiftet från erfarenhet till potential. (Frykman, 2014b) 

Under processen för uppbyggande av varumärket kan det finnas motstånd mellan 
medarbetarnas uppfattningar, värderingar och beteenden och det som varumärket avser att 
presentera. Det som chefer kan göra för att minska motståndet är att de kan arbeta med sin 
personal genom att involvera dem i workshops för att söka deras idéer och engagemang i 
förändringsprogram. Dock vikten av externa intressenter får inte glömmas eftersom det är de 
som avgör ödet för varumärket i slutändan. Genom att inkorporera en externorienterad åtgärd, 
det vill säga varumärkesrykte med dem interna komponenterna som är varumärkesidentitet, 
kan det underlätta tillvägagångssättet för uppbyggande av varumärket. Chefer kan finjustera 
sina strategier för att säkerställa en bättre överensstämmelse mellan identitet och rykte för att i 
sin tur kunna utvärdera avståndet mellan varumärkesidentitet och dess rykte. (De Chernatony, 
1999) 
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Genom att involvera personalen i processen för varumärkesuppbyggnad, göra dem medvetna 
om sina roller i leveransen av deras varumärkesidentitet, sedan göra dem uppmärksamma på 
deras varumärkesrykte, kan de delta i processen att överväga hur man ändrar sig till att bättre 
leverera önskad identitet. Med tanke på den nyckelroll personalen spelar i utformningen av 
varumärkets värden behöver mer betoning läggas på interna aspekter av branding. De 
Chernatony (1999) föreslår att uppnå detta genom att ha en mer öppen stil med anställda, att 
värva deras deltagande och engagemang för att kunna leverera en enhetlig värdegrund. 

VD ser rykte som en särskilt viktig immateriell tillgång som ger möjlighet till en varaktig 
positioneringsfördel. Det uppmuntrar till större förtroende för intressenternas förväntningar 
om framtida resultat och kan influera valet mellan liknande varumärken. (De Chernatony, 
1999) 
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2.5	  ANALYSMODELL	  
Nedanstående figur sammanfattar dem olika delarna som den teoretiska referensramen 
behandlar. Figuren representerar en modell som är kopplad till analysen och ska ge läsaren 
bättre inblick. 	  

Varumärke är ett välkänt fenomen som används av företag och privatpersoner för att bli 
igenkända på marknaden. Marknadsföring av ett varumärke sker genom olika typer av 
kommunikations redskap, detta för att skapa ett förhållande till sina konsumenter. Eftersom 
denna studie behandlar personligt varumärke kommer nedanstående modell att demonstrera 
sambandet mellan varumärket och de olika teorier som diskuterar vad som ska tas i åtanke vid 
utveckling av det personliga varumärket. Detta innebär att det finns olika strategier för att 
utveckla det personliga varumärket. Då det finns olika element som bör övervägas vid 
utveckling av ett personligt varumärke har denna studie undersökt vilka element de olika 
respondenterna har använt för att utveckla deras eget varumärke. Modellen illustrerar en 
relationsprocess med utgångspunkt från varumärket där syftet är sticka ut med hjälp av sitt 
personliga varumärke.  
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image	  	  

-‐	  Paradoxala	  
personligheter	  
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3. METOD	  

Metodkapitlet behandlar uppsatsens metodik och tillvägagångssätt. I följande kapitel 
presenteras den valda metoden för att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställning samt 
en ingående förklaring på hur man har gått tillväga vid utförandet av studien. Detta kapitel 
kommer att bestå av forskningsmetod, datainsamling, litteraturinsamling, operationalisering, 
samt en diskussion om studiens kvalitet.  

3.1	  FORSKNINGSMETOD	  
Personal branding var fokus i denna studie. Studien inleddes genom en litteratursökning för 
att skapa grunden för arbetet. Detta arbetssätt kan liknas en deduktiv ansats då det börjas med 
analys av redan kända teorier som är väsentliga för studien som därefter bildas till hypoteser 
kring forskningsområdet som ska testas via en undersökning (Andersen, 1994; Bryman & 
Bell, 2011). Litteratursökningen visade att forskning om varumärken har funnits länge och har 
mestadels fokuserat på företag och produkter. Av den anledningen är strategier för 
marknadsföring av företagsvarumärken och produktvarumärken mycket utvecklade. Personal 
branding eller personliga varumärket är ett ganska nytt begrepp och har därför inte hunnit 
växa som tidigare nämnda begrepp. Utveckling av det personliga varumärket hänger ihop 
med karriärutveckling. Därför har många yrkesmän/kvinnor som har nått en högre position i 
organisationen använt sig av personal branding för att bygga upp sitt namn. Det som var 
intressant att studera var vilka strategier har chefer i olika chefspositioner använts sig av för 
att utveckla sitt namn och klättra upp i organisationen. 

För att kunna bidra till kunskapsluckan om personal branding valdes det för denna studie en 
kvalitativ forskningsansats. Kvalitativ forskningsmetod anses lämpligast eftersom det 
kommer att ge uppsatsen en djupare förståelse och rikare empiri. Insamling av data vid 
kvalitativ forskning är mer inriktad på ord än siffror (Bryman & Bell, 2011). Det viktiga vid 
en kvalitativ forskningsansats är hur respondenter uppfattar och tolkar sin omvärld (Jacob 
1987 & Wolcott, 1982 i Miles & Huberman, 1994; Bryman & Bell, 2011). En fördel med 
kvalitativ forskning är att kvalitativa uppgifter har sin betoning i människors livserfarenhet. 
Dessa kvalitativa uppgifter är lämpade för att lokalisera de betydelser människor ställer på 
händelser, processer och strukturer i sina liv: deras uppfattningar, antaganden, fördomar, 
förutsättningar och för att ansluta dessa betydelser till den sociala världen runt dem. (Miles & 
Huberman, 1994) 

3.2	  AVGRÄNSNING	  
Studien var ämnad att analysera cheferna internt vilket medförde att externa kunder, det vill 
säga, omvärlden och intressenter inte togs i åtanke. När det gällde ryktet analyserades detta 
endast utifrån chefernas perspektiv. Med det menas att det analyserades vad chefer tror att de 
har för rykte och hur de arbetade för att skapa ett gott rykte. För att få en enhetlig bild över 
vad respektive chef har för rykte måste även omvärldens uppfattning undersökas vilket i 
denna studie föreslogs som framtida studier.  
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3.3	  DATAINSAMLINGSMETOD	  	  
Som datainsamlingsmetod valdes intervjuer för denna typ av studie. Att använda intervjun 
som datainsamlingsmetod innebär att data kommer att bestå av påståenden om ämnet som 
studeras eller som det i intervjun ställs frågor om (Lantz, 2013). Anledning till att det valdes 
intervjuer som insamlingsmetod var för att respondenterna kunde yttra sig om deras 
uppfattning om en företeelse (Lantz, 2013). Studien byggdes på semistrukturerade intervjuer, 
vilket innebär att respondenterna fick förutbestämda frågor och samtidigt kunde besvara dessa 
flexibelt (Bryman & Bell, 2011, sid. 467). Fördelen med flexibiliteten är att det går att ställa 
följdfrågor om det skulle vara nödvändigt. En annan fördel med semistrukturerade intervjuer 
är att de gör det möjligt att ta fram kvalitativa analyser som klarlägger fenomen ur nya 
perspektiv och på annorlunda sätt (Lantz, 2013).  

Respondenter valdes genom personliga kontakter. För att informera om forskningsämnet 
kontaktades respondenterna via e-mail först. Vidare hölls det en telefon- och mailkontakt med 
respondenterna för att ge dem en förfrågan om att ställa upp för intervju.  

Personliga intervjuer genomfördes med alla respondenter då personliga intervjuer ger 
intervjuaren en möjlighet till flexibilitet.  Genom att intervjuaren kan kontrollera de ställda 
frågorna, kan följdfrågor uppkomma. Samtidigt ger det personliga mötet en djup och 
detaljerad intervju som gör det möjligt för intervjuaren att få en helhetsbild och förstå 
komplexa frågeställningar (Björklund & Paulsson, 2003, s. 70). 

	  
3.4	  LITTERATURINSAMLING	  	  
Vidare skedde en insamling av olika typer av litteratur. Dessa har tagits fram i ett annat syfte 
än det som finns för den aktuella studien (Björklund & Paulsson, 2003, s. 67). Studien 
påbörjades med sökning av tidigare litteratur inom ämnesområdet för att se hur det har 
behandlats.  Vidare gjordes en litteraturinsamling för att studera ämnesområdet av tidigare 
forskare i syfte att hitta teorimodeller som är användbara för att analysera det insamlade data. 
De vetenskapliga artiklarna i uppsatsen är hämtade från olika databaser som Discovery, 
ABI/INFORM Global, DIVA och FAR Online. De sökord som användes i de ovan nämnda 
databaserna var bland annat: Personal Branding-Personligt varumärke, Marketing-
Marknadsföring, Brand image reputation and branding, CEO branding. 

 
Litteratur om Hantering av det personliga varumärket och Utveckling av det personliga 
varumärket i studien användes för att analysera om respondenterna har använts sig av 
strategier som nämns i litteraturen och på vilket sätt.  Med hjälp av litteraturen kunde 
respondenternas svar kring hur de har arbetat med sina principer, värderingar, beteenden, 
utseendet och image analyseras. Litteraturen tar även upp vikten av en övergripande intryck 
man har mot en person, synen man har på framgång i organisationer och det personliga 
värdet. Litteraturen möjliggjorde även att analysera respondenternas svar kring privatliv och 
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uppoffringar de behövde göra. Detta på grund av att litteraturen indikerade på att kvinnor 
arbetar hårdare än män för att skapa ett framgångsrikt personligt varumärke.  

Litteratur om Varumärkes identitet, tillsammans med litteratur om The Conceptual Model of 
CEO Brands, användes för att analysera respondenternas svar angående hur och om de ändrar 
sin identitet och personlighet efter arbetssituationen och hur stabila de är som professionella 
yrkesmän/kvinnor.  

Litteratur om rykte tar upp vikten av det för utveckling av varumärket. Denna litteratur 
användes i studien för att analysera respondenternas svar kring aspekten om de är medvetna 
om sitt rykte i företaget. Det undersöktes även hur chefer arbetar för att skapa ett gott rykte. 
Vidare prövades det att få fram om respondenter på något sätt försöker styra deras rykte, det 
vill säga om de medvetet influerar medarbetarnas åsikter om dem. 

3.5	  ANALYS	  AV	  DATA	  
Under denna studie gjordes fem intervjuer som sedan transkriberades. Detta gjordes för att en 
transkribering drar fram budskapet för läsaren. Transkriberingen lästes igenom och 
markerades med färgglada pennor. Markeringarna gjordes för att identifiera den information 
eller det material som ansågs vara viktigt för analysen och den empiriska studien. Det nämnda 
tillvägagångssättet kallas för kodning (Fisher, 2004, s.155). Den kodade informationen som 
användes i studien identifierades med hjälp av den teoretiska referensramen från kapitel 2 
som sedan analyserades i analyskapitlet. Den teoretiska referensramen sammanfattades i en 
analysmodell som användes som ett verktyg för att urskilja respondenternas svar.  

Citat användes i empirikapitlet för att bidra med transparens för läsaren. På så sätt fanns det 
en strävan att göra det möjligt för läsaren att skapa sig en uppfattning om den empiriska 
grunden som funnit för analysen. Dessa citat som användes valdes ut genom att reflektera 
kring 1) vad de belyser/beskriver och 2) vad de belyser/beskriver utifrån deras kopplingar till 
de olika teoretiska komponenterna i analysmodellen (se analysmodellen i kap 2).  

Anledningen till att rubrikerna Hantering av det personliga varumärket och Utveckling av det 
personliga varumärket slogs ihop under empirin och analysen var på grund av att 
respondenterna svarade på ett ostrukturerat sätt. Med det menas att även om en viss 
intervjufråga var kopplad till en speciell teori så kunde deras svar kopplas till en annan teori 
istället. Analysmodellen (kap 2) var till stor hjälp då vi exempelvis kunde identifiera om 
respondenten pratade om, till exempel, utseende under en fråga som behandlade ryktet. På så 
sätt kunde respondenternas svar identifieras och kopplas till rätt teori.  

3.6	  VAL	  AV	  RESPONDENTER	  	  
Som studieobjekt valdes det chefer i olika branscher för att få en bild på hur de har byggt upp 
sitt personliga varumärke. Anledningen till att respondenterna som valdes i studien var chefer 
var att de arbetade på framgångsrika företag vilket betyder att eftersom de har nått en hög 
position i företaget måste de ha arbetat på att utveckla deras personliga varumärke. De företag 
respondenterna arbetar på är Ikea, ZenithOptimedia, Mindmakers och Mälardalens högskola. 
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Respondenterna i dem nämnda företagen valdes genom kontaktmöjligheter. De branscher som 
studerades var valda för att besvara och fylla ut teoretiska kategorier och förekomma med 
exempel. Respondenterna i studien var slumpvist valda vilket gjorde att samtliga respondenter 
i studien var kvinnor. Genusperspektivet var inte fokus i studien. Respondenterna valdes ut på 
grund av deras position i organisationen och inte på grund av könet.  

Företagsledarna eller VD skulle vara att föredra som respondenter med tanke på att de 
befinner sig på den högsta positionen i organisationen och har därmed lyckats bygga upp sitt 
namn, det vill säga sitt varumärke, mer framgångsrikt än cheferna. Dock med tanke på att det 
är vanligtvis svårt att nå VD skulle det inte vara möjligt att samla in tillräcklig data under 
begränsad tid för att säkerställa slutsatser i studien. Av den anledningen ansågs det att 
kvalitativa intervjuer med olika chefer var att föredra. Det ansågs även att längre intervjuer 
med chefer kommer att ge större förståelse och utesluta i rikligare empiri.  

3.6.1	  BESKRIVNING	  AV	  RESPONDENTER	  I	  STUDIEN	  	  
Respondent 1 är Ikeas centrumchef på Erikslund Shopping Center i 
Västerås. Respondenten befinner sig högst upp i organisationen för centrumledningen vilket 
är anledningen till att hon valdes som en av respondenterna.  
 
Respondent 2 arbetar som Ikeas marknadskoordinator på Erikslund Shopping Center i 
Västerås. Respondenten ansvarar för varumärket Erikslund Shopping Center och deras 
marknadsföring. I organisationen för centrumledningen befinner hon sig under 
centrumchefen, det vill säga under respondent 1. Anledningen till att hon valdes som en 
respondent för studien är för att hon har en ledarposition när det gäller varumärket och skulle 
kunna ses som en marknadsföringschef om det hade varit en större organisation. Hon arbetar i 
en liten organisation på sex arbetare vilket är anledningen till att det inte finns någon plats för 
mellanchefer.   

Respondent 3 arbetar inom företaget Mindmakers PR i Norden AB som är ett PR företag. Hon 
arbetar som byråchef och senior konsult och har fullt ekonomiskt ansvar och personalansvar. 
Anledningen till att hon valdes som respondent var på grund av hennes chefsposition i 
företaget där hon arbetar nära företagets VD.   
 
Respondent 4 är administrativ chef på Mälardalens högskola, hon ansvarar för allt 
administrativt arbete på högskolan. Hon valdes som respondent på grund av hennes 
chefsposition.    
 
Respondent 5 är Nordic Client Director (Projekt ledare) och gruppchef på ZenithOptimedia i 
Stockholm, respondenten valdes på grund av hennes ställning i företaget.    
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3.7	  INTERVJUGENOMFÖRANDE	  
För att göra insamling av empiri effektivare delade vi upp oss så att var och en fick intervjua 
två respondenter. Intervju med respondent 1 och 2 genomfördes den 4 maj 2015. Tidpunkten 
bestämdes genom kontakt med respondenterna via e-mail. Då begärde båda respondenter om 
att få intervjufrågorna innan intervju så att de kunde förbereda sig på bästa sätt. Först gjordes 
det en intervju med respondent 1 klockan 09:00, på måndag den 4 maj 2015. Respondent 1 
träffades på kontorsavdelningen på Erikslund Shopping Center i Västerås. Eftersom kontoren 
på Erikslund Shopping Center är begränsade i utrymme förflyttade vi oss till 
konferensrummet som hade en utsikt över övriga Erikslund. Respondenten erbjöd en varm 
dryck innan intervjun påbörjades. Respondenten satte sig mittemot med utskrivna frågor 
framför sig. Intervjun var bokad för en timme men eftersom respondenten var väl förberedd 
varade intervjun i 32 minuter och 19 sekunder. Intervjun avslutades med vardagligt samtal då 
respondenten visade intresse för att lära känna intervjuaren. Intervjun spelades in med 
tillåtelse från respondenten. Detta för att förenkla transkribering av intervjun.  

Intervju med respondent 2 var bokad klockan 10:00, direkt efter respondent 1. Eftersom 
intervju med respondent 1 var färdig innan den förutbestämda tiden, var det möjligt att 
påbörja intervju med respondent 2 innan klockan 10:00. Även respondent 2 hade utskrivna 
frågor framför sig, dessutom med redan ifyllda svar. Detta indikerade på att även respondent 2 
var väl förberedd vilket var anledningen till att intervjun varade mindre än en timme, 
nämligen 33 minuter och 33 sekunder. Respondenten gav också tillstånd till att spela in 
intervju. Även denna intervju avslutades med små konversationer där respondenten och 
intervjuaren lärde känna varandra bättre. Både respondent 1 och 2 visade intresse för 
ämnesområdet i studien och bad därför om att skicka det färdiga arbetet till dem.  

Vi tog kontakt med företaget Mindmakers VD efter att ha hört om deras byrå. VD:n var under 
det tillfället upptagen och av den anledningen hänvisade hon oss till hennes vice VD som var 
villig att ställa upp på intervjun. Efter mailkontakt med respondenten om ämnet studien 
behandlar, bestämdes dag och tid för intervjun. Intervjun ägde rum måndagen den 4 maj kl. 
10.00 i Östermalstorg i Stockholm city. En vecka innan intervjun skickades intervjufrågorna 
till respondenten för att ge chans för förberedelse. Vi befann oss på plats ungefär 10 min 
innan avsatt tid, och väl framme blev vi mottagna vid entrén av respondentens medarbetare 
som ledde oss till respondenten. Innan intervjun sattes igång visade respondenten oss runt i 
kontoret och i samband med det erbjöd hon oss kaffe. Innan genomförandet av intervjun hölls 
det små konversationer mellan intervjuaren och respondenten om ett ämne som vi hade 
gemensamt. Intervjun varade cirka en timme och 19 minuter. Efter intervjun bestämdes det att 
vi skulle skicka empirin till respondenten så att hon kunde godkänna det. Respondenten var 
även villig att ställa upp vid ytterligare frågor.  
 
Intervjun med respondent 4 tog plats onsdagen den 13 maj 14.00 på Mälardalens högskola. 
Val av plats och tid bestämdes över telefon samma dag som intervjun skulle genomföras. Vi 
kontaktade respondenten efter en rekommendation av en kollega till respondenten. Då vi 
bokade intervjun samma dag som vi tog kontakt med respondenten fanns det ingen tid att 
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förbereda henne för frågorna som skulle ställas, därför skrevs det ut en kopia av frågorna som 
hon kunde ha framför sig under intervjun, men under telefonkontakten informerades 
respondenten om ämnet. Vi ankom till respondentens kontor strax innan 14.00 och intervjun 
sattes igång omedelbart. Intervjun varade i cirka en timme och 15 minuter och avslutades 
15 minuter innan avsatt tid. Respondent 4 bekräftade för oss att hon ville vara anonym i 
studien.  
 
Kontakten med respondent 5 skedde via en rekommendation från en släkt. Efter 
rekommendationen hölls kontakten via e-mail, där dag, tid och plats bestämdes och där 
respondenten fick ta del av intervjufrågorna. Intervjun tog plats måndagen den 18 maj kl. 
10.00 på respondentens arbetsplats på Medborgarplatsen i Stockholm. Vi kom dit cirka 10 
minuter innan bestämd tid och vi togs emot i lobbyn av respondenten som blivit informerad 
av receptionisten om att vi var där. Intervjun skedde i ett litet samlingsrum och innan vi satte 
igång blev vi erbjudna kaffe. Respondent 5 var mycket upptagen den dagen och av den 
anledningen hade vi cirka en timme på oss att intervjua henne. Då respondenten var stressad 
innan vårt möte hade hon inte haft möjlighet att se över intervju frågorna, dock hade hon dem 
utskrivna på ett papper framför sig. Intervjun tog 48 minuter varav 10 minuter var allmänt 
prat. Efter intervjun erbjöd respondenten sig att finnas tillgänglig vid ytterligare frågor.  
 

3.8	  OPERATIONALISERING	  	  
Operationaliseringstabellen nedan visar en förenklad beskrivning på hur teorier kopplades 
med intervjufrågor. En utvecklad operationalisering finns i Appendix. Några av frågorna 
täckte mer än en teori, detta gjordes enbart för att trovärdigheten och giltigheten ska vara så 
hög som möjligt. Frågorna 1- 4 är allmänna frågor och därför kopplades de inte till någon 
teori.  

 

TEORI KOPPLING Teori 2.2 Teori 2.3 Teori 2.4 Teori 2.4.1 Teori 2.4.2 

FRÅGA 1 - - - - - 
FRÅGA 2 - - - - - 
FRÅGA 3 - - - - - 
FRÅGA 4 - - - - - 
FRÅGA 5 X     
FRÅGA 6     X 
FRÅGA 7                   X 
FRÅGA 8    X  
FRÅGA 9      X 
FRÅGA 10  X    
FRÅGA 11  X    
FRÅGA 12   X   
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FRÅGA 13   X   
FRÅGA 14   X   
FRÅGA 15   X   
FRÅGA 16   X   
FRÅGA 17 X     
FRÅGA 18  X    
FRÅGA 19 X X    
FRÅGA 20  X    
FRÅGA 21  X    
 
Tabell 1: Operationalisering av intervjufrågorna 
 

3.9	  STUDIENS	  KVALITET	  
Det har föreslagits att kvalitativa studier ska bedömas eller utvärderas enligt annorlunda 
kriterier från dem som används för kvantitativa studier. Lincoln och Guba (i Bryman & Bell, 
2011) föreslår att det är nödvändigt att specificera villkor och sätt att etablera och bedöma 
kvaliteten på kvalitativ forskning som ger ett alternativ till reliabilitet och validitet. De 
föreslår två primära kriterier: trovärdighet och äkthet. Trovärdighet i sin tur består av fyra 
begrepp: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

I denna uppsats uppnåddes tillförlitlighet på det sätt att det användes känd forskningslitteratur 
att få fram teorier som uppsatsen baseras på; handledaren och opponenterna var med under 
skrivprocessen för att bidra med riktlinjer samt att respondenterna var informerade om ämnet 
och ändamålet med uppsatsen innan genomförandet av intervjuerna.  För att säkerställa 
kvalitet på empiri och för att se till att svaren från respondenterna har uppfattats på rätt sätt 
skickades transkribering av intervjuerna till respondenter så att de kunde överensstämma med 
det som skrevs. Tillförlitlighet innebär enligt Lincoln och Guba (1985) att studiens slutsatser 
skapar trovärdighet för utomstående. Det innebär att se till att forskning bedrivs i enlighet 
med normer för god praxis och skicka forskningsresultat till studieobjektet, det vill säga 
respondenterna. (Lincoln och Guba, 1985) 

Kvalitativa forskare uppmuntras att producera en så kallad tjock beskrivning (eng. thick 
description). En tjock beskrivning förser andra med en databas med bedömningar, om 
resultaten i studien är överförbara till andra miljöer. (Lincoln och Guba, 1985; Miles och 
Huberman, 1994) Här tillämpades detta på det sättet att det fanns en tydlig redogörelse för hur 
teorierna användes samt att det genomfördes fyra djupgående intervjuer för att erhålla så 
detaljerad empiri som möjligt. Överförbarhet är inom den kvantitativa forskningen 
motsvarighet till extern validitet (Lincoln och Guba, 1985). 
 

Pålitlighet i uppsatsen uppnåddes på det viset att det i metoden utförligt resonerades kring val 
av ämnet, respondenter, forskningsmetod med mera. Vidare skrevs det under varje kapitel en 
inledande text som beskrev vad respektive kapitel kommer att innehålla.  Lincoln och Guba 
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(1985) föreslår tanken om pålitlighet som en parallell till reliabilitet i kvantitativ forskning. 
Detta innebär att se till att det fullständiga registret förs över alla faser av forskningsprocessen 
på ett tillgängligt sätt. Det inkluderar redogörelse för problemformulering, val av 
respondenter, intervjutranskribering och så vidare.  

I studien applicerades ett objektivt synsätt på dem insamlade data trots att kvalitativ forskning 
som denna skedde till viss del genom subjektiva tolkningar. Fördelen med denna uppsats var 
att det fanns tre författare som genomförde den så att en individs personliga förutfattade 
meningar kunde inte påverka resultatet då uppsatsen granskades av tre olika personer. 
Informationen som samlades in av respondenterna granskades kritiskt eftersom de kan ge en 
förfinad bild av företaget och dess verksamhet och samtidigt se det som chans att 
marknadsföra sig. Därför krävdes det ett kritiskt förhållningssätt genom hela analysprocessen 
samt slutsats. Fördelen med denna studie var att den behandlade ett ämnesområde som var av 
personlig karaktär då det rör sig om personligt varumärke. På grund av det fick 
respondenterna prata mest om sig själva och hur de har utvecklat sig istället för att prata om 
verksamheten i företaget. Konfirmering enligt Lincoln och Guba (1985) handlar om att se till 
att forskare har handlat i god tro samtidigt som man erkänner att fullständig objektivitet är 
omöjlig i denna typ av forskning. Det betyder att forskarna inte ska tillåta personliga 
värderingar påverka genomförandet av forskningen och tolkning av empiri. 
 
Det andra alternativa kriteriet av Lincoln och Guba (1985) är äkthet. Äkthet handlar om att 
slutsatser i studien ska ge en rättvis bild. Slutsatser i denna studie skulle kunna anses vara 
vaga med tanke på att det endast fyra chefer intervjuades så att generella strategier för 
utveckling av det personliga varumärket skulle inte kunna ses som tillämpbara. Dock togs 
detta i åtanke under skrivprocessens början vilket ledde till att syftet med studien blev att ta 
fram specifika strategier som valda respondenter använde sig av för att bygga upp sitt 
varumärke. En av strategierna i teorin som talar för ett starkt personligt varumärke var ens 
rykte och åsikter om den personen. Denna strategi testades endast i uppsatsen utifrån 
chefernas synvinkel, det vill säga om de var medvetna om sitt rykte och vad deras 
medarbetare tyckte om dem. Det gav inte en fullständig bild kring ryktet då medarbetarna inte 
har frågats om åsikter om chefen. Detta ansågs vara nödvändigt för studien eftersom syftet var 
att ta fram strategier ur chefernas synvinkel.  
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4. EMPIRI	  

I detta kapitel redovisas den insamlade empirin för att besvara studiens problemfrågor. I den 
här studien har respondenterna fått vara anonyma och benämnts respondent 1, 2, 3, 4 och 5.  

4.1	  RESPONDENTER	  OCH	  DERAS	  VERKSAMHET	  
Respondent 1 och 2 arbetar för Ikea på Erikslund Shopping Center i Västerås. Respondent 1 
är centrumchef i organisationen medan respondent 2 ansvarar för marknadsföring av 
varumärket Erikslund Shopping Center. Enligt respondent 1 är det en platt organisation de 
arbetar i. Företagets mål är att de ska år 2020 vara “top of mind” gällande familjevänlig 
shopping i Västerås och det geografiska upptagningsområdet. De mest centrala målen ur 
varumärkessynpunkt är att 85% av befolkningen i upptagningsområdet ska ha dem ”top of 
mind” när de tänker på shopping och besöksmål; 20% av centrets besökare ska spontant 
besöka IKEA; 25% av IKEAs besökare ska spontant besöka centret.  
 
Respondent 1 påpekar att hon arbetar på ett värdegrundat företag som lever upp till sina 
värderingar. Deras målsättningar är att de ska vara ledande i Norden inom 
köpcenterbranschen och att de ska vara regionens bästa shoppingdestination. Respondent 2 
berättar att sättet de arbetar på är att de involverar alla anställda när de ska fatta ett beslut så 
att alla får utrycka sina åsikter. Sedan är det hon, hennes chef (respondent 1) och en 
marknadsassistent som bestämmer det slutgiltiga beslutet. Aktivitetsplanen som sätts upp 
lämnas ut till butikerna så att medarbetarna är informerade om kommande aktiviteter. 
Verksamhetsplanen som sätts upp sträcker sig fem år framåt och uppdateras varje år.  
 
Respondent 3 arbetar inom företaget Mindmakers PR i Norden AB som är ett PR företag som 
nu har funnits i några år. Hon arbetar som byråchef och har fullt ekonomiskt ansvar och 
personalansvar. Företaget ingår i en liten koncern som heter Bertson Bylund Saliba Group 
(BBS) som består utav fyra företag som jobbar tätt tillsammans. De har fyra separata företag 
som är en reklambyrå, en PR byrå som är Mindmakers, en socialmediebyrå och en eventbyrå 
vilket även kan hända att dessa företag under vissa projekt arbetar integrerat. Mindmakers 
organisationsstruktur och projekt är ohierarkisk. Enligt Respondent 3 får den medarbetaren 
som har en bra idé presentera den för kunden. Mindmakers har inte en strukturerad 
organisation utan alla måste vara delaktiga i allt.  Det är något företaget värdesätter högt då 
alla får en  chans att både synas och misslyckas, vilket är enligt respondent 3  bland det 
viktigaste man kan göra för att komma vidare och bli bättre.  
 
Respondent 4 arbetar som administrativ chef på Mälardalens Högskola. Hon är en 63 år 
gammal kvinna. Organisationen har cirka 900 anställda och i akademin som respondenten 
arbetar på är det cirka 130 anställda. Av dessa 130 anställda är det 15 personer som arbetar 
med administrationen och resterande är lärare och forskande personal. Skolan är uppbyggd i 
två grundförutsättningar, det ena är grundutbildningen och det andra är forskningen. När det 
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gäller grundutbildningen är målsättningen att det ska vara hög kvalité på utbildningar, skolan 
ska vara attraktiv för studenter och ge utbildningar som leder till arbete.  
 
Respondent 5 arbetar som Project client director på ZenithOptimedia, vilket innebär att hon är 
ansvarig för nordiska, globala och lokala kunder. Hon arbetar även som projektledare och har 
en roll som gruppchef. ZenithOptimedia ingår i ett stort nätverk som heter Publicist Group. 
Då Zenith har delade resurser med systerbolaget Starcom har de totalt 16 som är anställda på 
Zenith och tre på Starcom.  
 
4.2	  HANTERING	  AV	  DET	  PERSONLIGA	  VARUMÄRKET	  OCH	  UTVECKLING	  AV	  ETT	  PERSONLIGT	  
VARUMÄRKE	  
Angående uppbyggnad av ens varumärke utrycker respondent 1 att det skulle kännas oriktigt 
om en ambitiös yrkesmänniska inte skulle vilja bygga upp sitt varumärke men hon känner att 
hon har inget behov av att hela tiden visa upp sig själv och hur duktig hon är. Hon vill stå för 
det hon har gjort och det bygger ens varumärke automatiskt enligt henne. (Centrumchef, 
2015) 

Respondent 2 anser att alla försöker bygga upp sitt varumärke vare sig medvetet eller 
omedvetet. Dock menar hon att alla förmodligen inte har utvecklat en strategi för det. ”Det är 
lättare att ta fram strategier för företags- eller produktvarumärke än vad det är för personligt 
varumärke”. För respondenten är det viktigt att vara sann och ärlig för att kunna känna sig 
trygg i sig själv. (Marknadskoordinator, 2015) 

Respondent 3 har alltid strävat med att bygga sitt personliga varumärke men inte på en stor 
skala i sociala medie sammanhang. Respondent 3 uttrycker även att förutom att bygga är det 
även viktigt att odla sitt varumärke. Hon vill inte konstruera något som inte speglar hennes 
personlighet. Dock ser hon kraften i nätverk. “Det är ingen som kommer till dig om de inte 
har hört talas om dig/…/”, därför blir det viktigt. Av den anledningen har hon valt att 
nätverka mer aktivt nu än vad hon har gjort tidigare. (Vice VD, 2015) 

Respondent 4 anser inte att hon längre strävar efter att bygga upp sitt personliga varumärke, 
men enligt henne byggs ett personligt varumärke på vilken personlighet man har ”alltså vad 
får jag för rykte runt omkring mig, hur betraktas jag som chef till exempel. Det som är viktigt 
är att man är trygg i sig själv, för det är många situationer att hantera tycker jag.” 
(Administrationschef, 2015) 

Respondent 5 anser att det är jätteviktigt att man strävar efter att bygga upp sitt personliga 
varumärke. Hon anser att ett bra sätt att bygga upp det på är att man säger vad man tycker och 
tänker, och att man står för sina åsikter ” Det är bättre att tycka något än att inte tycka något 
alls, även om folk inte håller med, tyck saker, det är bättre”. Hon påpekade också vikten av 
att nätverka ”Jag nätverkar mycket, försöker hålla kontakter i liv som jag jobbade med för 
länge sen. Jag känner att nu kan man rycka den här kontakten som man har när man 
verkligen behöver den.” (Client Director, 2015) 
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Respondent 1 anser att hennes ledarskapsstil är något som differentierar henne från andra. 
Hon försöker engagera medarbetarna på bästa sätt eftersom hon inte är en som styr enligt 
”manager by fear”, utan hon försöker guida alla. ”Vi har ju ingen hierarki i det här företaget 
utan vi har en mer plan organisation så att jag också kan vara med och möblera om eller 
följa med på vissa drift-saker”. Hon försöker få medarbetarna att arbeta åt samma håll som 
hon vill arbeta åt och vara säker på att de också känner passionen att de tillsammans förflyttar 
sig mot samma mål. (Centrumchef, 2015) 

Respondent 2 tycker att det som skiljer henne från andra är hennes personlighet och hon 
tycker för övrigt att personkemi är viktigare än ens färdigheter. Vidare är kommunikation och 
sättet en person kommunicerar på viktigt för att särskilja sig från mängden. 
(Marknadskoordinator, 2015) 

Respondent 3 förklarar att hon differentierar sig genom att skapa arbetsro för andra och 
utrymme för att de andra ska bli bäst på PR. Vidare differentierar hon sig genom att hon har 
mer erfarenhet på grund av åldern, chefserfarenhet, hennes intresse av gruppdynamik, 
ledarskap samt produktionsflöden. Respondent 3 berättar att deras företag inte fungerar efter 
den traditionella hierarki ledarskapsstilen. “I en konsultorganisation är chefen snarare 
underifrån, jag är en support funktion. Jag är den sopp kvasten på en curlingbana. Jag är den 
som ska se till att isen är blank och glatt och att folk har en rimlig chans att ta och jobba så 
bra som möjligt snarare. Så ser jag på ledarskap i en sådan här organisation”. (Vice VD, 
2015) 

Respondent 4 anser att hon skiljt sig från övriga medarbetare på grund av hennes 
beslutsamhet och hennes personlighet. Respondent 4 har en åsikt om att en individ inte ska 
låta en fråga passera förbi utan att en försöker hitta den i sitt sammanhang och att se att den 
även kan beröra en ”man ska inte sitta och titta på ett möte och säga att det här inte är så 
intressant, det här berör inte mig utan aha vad spännande med det där. Det tror jag är det 
som skiljer det om man vill bli mån typ av någon ledande position. Det är intresset för det 
man gör och engagemang och våga engagera sig.” (Administrationschef, 2015) 

Genom hennes engagemang och driv menar respondent 5 att hon har nått den position hon har 
idag ”Jag tror att det handlar mycket om senioratet och att jag har ett driv när det kommer 
till nätverkande, jag är väldigt engagerad av vart vi ska och vad vi jobbar för och vill lyfta 
oss själva som varumärke, alltså Zenith”. (Client Director, 2015) 

Det viktigaste vid uppbyggandet av det personliga varumärket är ”att veta vem du är och vad 
du står för” enligt respondent 1. ”Det tar tid att lära känna sig själv och utveckla sig själv 
framförallt inom ledarskap. Jag har fått gå på många utbildningar där man fick arbeta 
igenom och analysera sig själv vilket gjorde att jag idag kan känna mig trygg i den rollen jag 
antar”. Det är också viktigt enligt henne att våga acceptera att det blir misstag men att se till 
man lär sig av dem. När det gäller utseendet så tycker inte respondenten att det är något som 
behövs läggas mycket tid på. ”Det är klart att jag inte kommer i huv tröja och gympaskor och 
trasiga jeans och osminkat men jag är inte modeintresserad. Däremot så tycker jag att 
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utseendet avspeglar den jag är”. Exempelvis uttrycker hon att ”jag skulle aldrig kunna gå i 
kostym för det är inte jag”. (Centrumchef, 2015) 

Vid uppbyggandet av det personliga varumärket tycker respondent 2 att ”det är klurigt att 
särskilja mitt personliga varumärke som en karriär att börja bygga upp om man jämför med 
den vanliga karriären”. Dessa två går hand i hand enligt henne och det som hon tycker är 
viktigt i början av en karriär är att man är sann mot sig själv. ”Att veta vad man står för och 
inte behöva känna att man behöver krydda sin CV eller känna att man inte ska räcka till utan 
känna till sina brister…och snarare se dem som utvecklingspotentialer”.  När det gäller 
utseendet tycker respondenten att det avspeglar att man mår bra och visar på att man tar hand 
om sig själv. Dock utrycker hon att ”om jag inte känner för att fixa mig själv så gör jag inte 
det och jag känner inte att min personliga identitet faller med det”. (Marknadskoordinator, 
2015) 

Respondent 3 tycker inte att det är viktigt att ha en femårs plan. Vad hon däremot tycker är 
viktigare är att sätta sina egna värderingar. Hon menar att karriärsmål kommer att ändras 
samtidigt som drivkrafter ändras. ”Det viktiga är, som alla varumärken, att du kan inte klistra 
på ett varumärke utifrån”. Med det menar hon att man istället måste hitta vad som är viktigt 
för en själv, i vilka sammanhang vill man vara och var hör man hemma.   

Sedan påpekar respondent 3 att sociala medier är en viktig kanal att använda för att 
kommunicera sig själv utåt, framförallt LinkedIn. Vidare förklarar respondenten att “det du 
gör säger någonting om dig, den utbildningen du väljer, de kläder du väljer att ha på dig”. 
För henne var det viktigt hur hon valde sina utbildningar och vilka jobb hon sökte till så att 
hon kunde bygga sig själv och hela tiden kunna vara sig själv. (Vice VD, 2015) 

”Jag byggde upp mitt personliga varumärke genom att alltid vara bättre… att ta sitt jobb på 
allvar, att vara nyfiken, jobba och inte vara bekväm, fråga mycket, våga fråga, låtsas aldrig 
att man kan något…” Respondent 4 påpekade också att ens yttre utseende också kan påverka 
företaget. Hon menar att det är viktigt att klä sig efter det man gör eftersom kläderna och 
utseendet är det första intrycket man ger ”Det är jätteviktigt, skönhet spelar ingen roll, utan 
det handlar om att anpassa sig, hur proper man är inför det man ska göra. Det är väldigt 
viktigt” (Administrationschef, 2015) 

Respondent 5 tycker att utseendet är en del av varumärket. ”Kläder ska inte underskattas. Om 
man vill bli tagen på allvar så behöver man ta sin klädsel på allvar. Och det betyder inte att 
man behöver klä sig tråkigt, eller konservativt. Men det måste finnas en sort pondus i sina 
kläder och som kvinnor måste vi tänka på det ännu mer.” (Client director, 2015) 

När det handlar om sociala medier använder respondent 1 LinkedIn för sitt eget varumärke 
eftersom det är där hon kan presentera sin yrkesroll. Sedan har hon Facebook som 
privatperson men hon beskriver “Jag är ganska offentlig på Facebook men jag väljer inte att 
prata om arbetet där”. Dock känner respondenten att Facebook är hennes privata del. Hon är 
medveten om sin ställning och därför är hon försiktig med hur och vad hon skriver på 
Facebook då hon vet att det kan påverka andra. Samtidigt utrycker hon ”jag vet vilken 
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ställning jag har men det som är viktigt för mig är att jag är alltid jag och jag kan stå för det 
jag säger eller skriver på Facebook”. Sociala medier spelar en stor roll enligt henne. Det kan 
hjälpa till en med utveckling av det personliga varumärket men det kan lika snabbt och enkelt 
förstöra det. Respondent 1 tycker att en ändring av ett personligt varumärke inom en chefsroll 
kommer att ske på grund av utveckling av teknologi och för att “allt har blivit så online”. 
(Centrumchef, 2015) 

Till skillnad från respondent 1 använder inte respondent 2 sociala medier. Respondenten 
använder inte sociala medier varken som privatperson eller yrkesperson. Hon påpekar att hon 
inte är negativt inställt till sociala medier men känner att hon skulle kunna börja använda 
exempelvis LinkedIn då hon tänker på att byta arbete. ”Jag ser verkligen styrkan i sociala 
medier och vi använder det mycket på jobbet för vårt varumärke men för mitt personliga 
varumärke tycker jag inte det”. Vikten av det personliga varumärket inom en chefsroll tycker 
respondent 2 kan ändras på grund av sociala medier. På grund av att allt fler chefer finns med 
på sociala medier så tror respondenten att företag kommer i framtiden att sätta strategier för 
hantering av det personliga varumärket, det vill säga hur man förhåller sig till den privata 
delen och den professionella delen. Vidare tycker respondenten att så fort chefen har tagit på 
sig en offentlig roll att personen och varumärket kopplas ihop och därför är det viktigt att det 
finns en strategi för det. (Marknadskoordinator, 2015) 

För respondent 3 är sociala medier något som är relativt nytt för henne då hon är ny som 
konsult. Hennes tidigare arbeten medförde att hon var tvungen att hålla en låg profil inom 
sociala medier än vad hon gör nu. Enligt respondent 3 har hon de senaste åren börjat visa mer 
av sig själv i sociala medier. Hon segmenterar de kanaler hon använder sig av väldigt hårt. 
“Jag är mest professionell på LinkedIn och Twitter. Jag är mest generös på Facebook och 
mest restruktiv på Instagram vad gäller följare. På Instagram är jag väldigt mycket mig själv 
privat, därför så är den profilen låst.”(Vice VD, 2015) 

Respondent 3 uttrycker att vikten av det personliga varumärket ur en chefsroll kommer att se 
ut som den gör idag men med några skillnader ur rekryteringsperspektiv. Hon menar att 
chefens varumärke kommer att granskas mer med hjälp av sociala medier när man rekryterar 
personal och gör anställningsintervju. Samtidigt kommer den som söker anställning att “kolla 
upp” vem den blivande chefen är för någon. ”Jag tror att chefens varumärke, vi pratar ju ofta 
om det ur när man rekryterar att man kollar upp dem man ska intervjua. Men jag tror att vi 
precis lika mycket ser en stor förändring i att den som söker jobb kollar upp vem den blivande 
chefen är för någon”. (Vice VD, 2015) 

Att utveckla sitt personliga varumärke med hjälp av sociala medier är inte något som 
respondent 4 anser aktuellt i hennes fall. Hon menar att då hon hör till den äldre generationen 
har hon haft annat sätt, och har fortfarande, annat sätt att utveckla sitt personliga varumärke 
på ”… de sociala nätverk jag är van att bygga är mer relationsmässigt…”.  Respondent 4 
påpekar att hon inte är negativt inställd till sociala medier. Hon menar att sociala medier 
kommer att ändra vikten av det personliga varumärket inom en chefsroll. Detta på grund av 
att det kommer att finnas mer rum för människor att synas, konkurrensen kommer att bli 
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tuffare. Respondent 4 menar också att med hjälp av dagens teknik kommer arbetsplatsen att 
vara lokaliserad var som helst ”För det kommer inte vara så klart med hur en chef ser ut tror 
jag/…/ Hur ska jag då kunna utöka mitt ledarskap? Hur ska det kunna vara? Det måste vara 
på helt andra premisser. Det måste också vara att jag syns på något annat sätt, blir en 
förebild på något sätt.” (Administrationschef, 2015) 

Respondent 5 använder sociala medier både i arbetssammanhang och privat, men för att 
utveckla sitt personliga varumärke använder hon LinkedIn. Enligt respondenten har LinkedIn 
blivit en betydelsefull plattform ”det har blivit en allt viktigare plattform för att bara sprida 
när vi rekryterar folk, eller när vi ändrar rapporter eller när vi har någon typ av publicitet så 
delar vi det på LinkedIn i första hand”. Respondent 5 tror att vikten av det personliga 
varumärket kommer att vara minst lika viktigt i framtiden, men att det, tack vare sociala 
medier kommer att se annorlunda ut ”Jag tror att man måste tänka otroligt mycket mer på sitt 
personliga varumärke nu än vad man kanske gjorde förr, för att nu finns det sociala medier 
och i den typen av nätverkande som pågår är det ännu viktigare, tror jag, att tänka på hur 
man utrycker sig/…/”. (Client Director, 2015) 

För att kunna uppfylla sina målsättningar tycker respondent 1 att ”först och främst är det 
viktigt att man har personliga mål och att hela tiden hitta nya utvecklingsmöjligheter. När det 
gäller företagets mål då är det konkreta handlingar som är nyckeln för att nå målen. Det är 
viktigt att hitta bra balans mellan både personliga och företagets mål”.  (Centrumchef, 2015) 

Respondent 2 beskriver att för att kunna uppfylla sina måluppsättningar gäller det att man inte 
sätter för höga mål från första början. Hon föredrar att först sätta upp flera delmål, istället för 
ett mål som är för högt. (Marknadskoordinator, 2015) 

Respondent 3 rekommenderar att ”inte lägga en stor varumärkesplan och sedan hålla fast vid 
den stenhårt. När världen omkring rör sig så måste du röra på dig också och du måste vara 
beredd att göra det. Det är viktigt att våga vara lyhörd för att världen ändrar sig väldigt 
fort.” Slutligen rekommenderar hon att sätta de inre värderingarna först men att vara beredd 
på att vara flexibel också. (Vice VD, 2015) 

I frågan om hur en person bäst kan uppfylla sina måluppsättningar uttryckte respondent 4 att 
det är viktigt att inte ha fasta mål. Genom att vara flexibel kan de mål som sätts upp att 
uppfyllas. ”Genom att inte ha mål som alltid är fasta, man måste lära sig att anpassa sig, jag 
måste kunna ändra min målbild, jag har en intention med det, sen måste jag rucka lite. En 
målsättning måste vara något som är flexibelt, jag måste kunna anpassa mig.” 
(Administrationschef, 2015) 
 
Genom att sätta upp egna mål och arbeta hårt menar respondent 5 att man kan uppfylla sina 
måluppsättningar. Respondent 5 har en åsikt om att det är viktigt att man utmanar sig själv, 
”/…/ inte göra det man kan utan även våga utmana sig själv och sätta på sig uppgifter som du 
inte riktigt vet hur du ska lösa, då växer man i det och man har nått en massa mål som man 
inte trodde var möjliga”. (Client Director, 2015) 
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Vid förmedling av sitt varumärke upprepar respondent 1 att ”man kan inte nå långt om man 
inte är ärlig. Därför är det viktigt att kunna stå för de brister och svagheter man har och inte 
tro att man klarar allt bara på grund av att man har en chefsposition”. Respondenten tror att 
”förtroendet kan vinnas om man erkänner att man har gjort fel och ber om ursäkt”. 
(Centrumchef, 2015) 

Respondent 2 förklarar att ”när man förmedlar sitt varumärke är det viktigt att leva upp till 
det och inte försöka skapa en bild som man inte kan levas upp till sedan. Förmedling av det 
personliga varumärket kan vara likadant som förmedling av ett företagsvarumärke”. Med det 
menar respondenten att löften inte ska ges om de inte kan uppfyllas. (Marknadskoordinator, 
2015) 

Respondent 3 menar att man är sitt varumärke vare sig man bygger det eller inte.  Hon 
förklarar att “/.../du är ditt varumärke vare sig du bygger det eller inte, det handlar mer att du 
ska ha kontroll över varumärket och sen ska du förstås förstärka det/.../” 

Det ska finnas en medvetenhet om vilka signaler som skickas till omgivningen och vilken 
uppfattning människor har om en. Det är också väsentligt att vara medveten om sina styrkor 
och svagheter. Vidare är det viktigt att kunna jämföra den uppfattningen man har om sig själv 
och den bilden omvärlden har av en. De delarna som överlappar ska man ta och förstärka för 
det är det som skapar image och som ska byggas upp. (Vice VD, 2015) 

Respondent 4 anser att vid förmedling av sitt varumärke är det viktigt att man står för dem 
värdegrunder som varumärket står för.  Hon tycker att man inte kan avvika från de 
värdegrunder som har hjälpt till att skapa varumärket. ”Om man är symbolen för rättvisa så 
måste man vara rättvis, är du symbolen för lojalitet så måste du vara lojal. Du måste ju veta 
vad du står för, det här är du, och avviker man från den här delen så kraschar man, du har 
inte så många sådana här värdegrundade ord som man bygger ett varumärke på, man har ju 
några stycken och de måste man värna om”. Respondent 4 menar vidare att om varumärkets 
skapare avviker från värdegrunden blir det inte lätt att bygga en ny, då varumärket skadas och 
blir mindre trovärdig. (Administrationschef, 2015) 

Enligt respondent 5 är det viktigt att man lever upp till sitt varumärke. Hon trycker på att ett 
personligt varumärke kan bli skadat om det inte levs upp till. Hon påpekade också att det är 
väldigt viktigt att hela tiden sträva efter en förbättring av sina målsättningar och sitt 
personliga varumärke ” /…/ jag trivs ju jättebra här och jag har inga planer på att röra mig 
någon annanstans, men någon gång så kanske det kommer, jag vill ändå bygga min karriär, 
jag är 35 och jag har många år kvar att jobba. Man ska inte bara tänka här och nu utan 
skapa förutsättningar om vad som skall komma sen”. (Client Director, 2015) 

Det som påverkar första respondentens privata liv är att hon har blivit en offentlig person. 
Därför vill hon exempelvis inte att hennes barn lägger ut bilder på henne för att hon värnar 
om sitt jag. När hon har blivit offentlig så känner hon att det privata är ännu mer viktigt. ”Jag 
lever på likadant, det är väl att barnen inte får göra vissa saker men det är ingen uppoffring 
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för dem utan ett sätt att hantera sociala medier exempelvis. Arbetsmässigt så lägger man 
ganska många timmar så det är klart att det påverkar”. (Centrumchef, 2015) 

Respondent 2 anser inte att hennes varumärke påverkar hennes privatliv förmodligen på grund 
av att hon inte har en offentlig roll. Därför har hon inte behövt göra några uppoffringar för 
hennes yrkesroll. (Marknadskoordinator, 2015) 

Respondent 3 tycker inte heller att hon har uppoffrat något. Hon berättar att som kvinna och 
chef måste hon alltid bevisa mer eftersom män och kvinnor har olika utgångslägen. För henne 
har inte uppoffringar så mycket med personligt varumärke att göra med. ”Det har att göra 
med den nutida kulturen. Det är svårt att som förälder vara en närvarande. Man vill ha ett 
krävande jobb samtidigt som man gör uppoffringar åt alla håll. Man offrar sitt föräldraskap, 
sin egen tid, sitt privatliv och en del av arbetslivet”. Dock menar respondenten att det gäller 
att kompromissa. (Vice VD, 2015) 

Respondent 4 känner inte att hennes karriär har påverkat hennes privatliv. Hon känner att det 
beror på hur det hela balanseras. Vidare berättar hon att hon under 70-talet arbetade nästan 
med enbart män, att det inte var vanligt med kvinnliga chefer på den tiden. Hon menar att hon 
har byggt upp sin image och sitt varumärke genom att alltid vara bättre ” Bland de män som 
var i min ålder så gällde det att alltid vara bättre”. (Administrationschef, 2015) 

I frågan om respondent 5 känner att hennes varumärke påverkat hennes privatliv uttryckte hon 
att det inte har gjort det ”Jag har mitt privatliv, jag har mycket vänner i branschen men jag 
har otroligt många vänner som absolut inte har med den här branschen att göra också /…/ 
/…/ den enda uppoffringen jag känner att jag behövt göra är tiden borta från mina barn och 
min familj”. Respondent 5 anser att det inte var omöjligt att både hinna bilda familj och bygga 
en karriär. Hon framhävde att det egentligen handlade om vad man själv tror att man klarar 
och vilka mål och förväntningar man själv har. Respondent 5 anmärkte också att man kan 
halka efter om man varit mamma ledig, men att man måste vara tydlig med vad man vill. 
(Client Director, 2015) 

4.2	  VARUMÄRKES	  IDENTITET	  OCH	  RYKTE	  	  
Angående om ens personliga varumärke överensstämmer med företagets berättar respondent 1 
att hon ser sig själv som en del av företagets kultur eftersom hennes värdegrund linjerar med 
företagets. Det som hon värdesätter i företaget är ”att man arbetar med mycket tillsammans, 
man vågar testa och man får göra fel så länge man lär sig av misstagen. Hela kulturen trivs 
jag jättebra med så det linjerar verkligen med mig som person.” Respondent 1 anser att 
hennes personliga varumärke stämmer överens med den förväntade varumärkesimage just på 
grund av att hennes värderingar går i linje med företagets värderingar. ”Det beror också på 
hur hyresgästerna ser på det eller hur huvudkontoret ser på det. ” (Centrumchef, 2015) 

Respondent 1 beskriver att det är de i centrumledningen som har byggt upp varumärket 
Erikslund Shopping Center. De har byggt upp det på det sättet att det visar vad de står för, det 
vill säga det respondenten själv står för. Sedan har företagets varumärke påverkat 
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respondenten väldigt mycket eftersom det har blivit så framgångsrikt. ”Pratar man om 
Erikslund så vet man vem jag också är.” (Centrumchef, 2015) 

Respondent 2 instämmer att hennes personliga varumärke stämmer överens med företagets på 
grund av dem värderingar som sätts i företaget. Hon påpekar att dessa värderingar stämmer 
överens med hennes personliga. ”Det var faktiskt en av anledningarna till att jag sökte den 
här tjänsten från början. Jag kände mig trygg i vad Ikea står för och att jag kan stå för 
samma sak”. Respondenten anser att om inte ens personliga värderingar stämmer överens 
med företagets värderingar så kan inte detta fungera länge och på ett bra sätt. Respondent 2 
däremot upplever att det inte förväntas mycket mer än vad hon redan står för. Hon anser inte 
att det finns förväntningar som hon inte kan leva upp till just på grund av att hennes 
värderingar är lika företagets. (Marknadskoordinator, 2015) 

Det respondent 2 tycker kring påverkan av företagets image och dess varumärke är att hon 
inte anser att hon har påverkat det mycket och vice versa. Snarare känner respondenten att 
hon har levt upp till företagets image. Anledningen till det är för att ”varumärket Erikslund 
Shopping Center inte fanns från första början utan jag och andra i ledningen har byggt upp 
det. Då har vi haft möjlighet att kommunicera våra värderingar genom varumärket till våra 
samarbetspartners och butiker.” (Marknadskoordinator, 2015) 

Respondent 3 håller med om att hennes personliga varumärke stämmer överens med 
företagets. Respondent 3 och hennes chef (VD) har olika profiler vilket är anledningen till att 
de fungerar bra tillsammans. ”Vi har olika nätverk och vi har olika närvaro i sociala medier 
men det stämmer överens med det varumärket vi vill bygga.” Även respondent 3 anser att 
hennes personliga varumärke stämmer överens med det förväntade varumärkesimage. 
Respondent 3 anser att hon lever upp till dem förväntningar i företaget eftersom det är viktigt 
för henne att leverera med hög integritet samt ansvara för hennes egna prestationer. ”Det är 
viktigt för mig som ledare att ha ett mandat och få ha en vänlig och empatisk arbetsmiljö 
särskilt i en väldigt hård bransch”. Respondent 3 anser att rekryteringen av henne på 
Mindmakers har förändrat hennes roll men inte henne som person och vice versa. Hon 
beskriver att hon anser sig inte vara annorlunda men påpekar att det finns människor som inte 
har följt henne förut som gör det nu. (Vice VD, 2015) 

Respondent 4 tycker att hennes personliga varumärke stämmer väl överens med företagets. 
Hon menar att om det inte gjorde det skulle hon inte sitta där hon sitter idag. ”Min roll är att 
hålla ihop det administrativa, inte det pedagogiska, och det tror jag stämmer väl överens med 
vad de förväntar sig att jag ska göra”. Respondent 4 har en åsikt om att hennes personliga 
varumärke stämmer väl överens med den förväntade varumärkesimage som företaget har, ”I 
mitt uppdrag ingår ju att driva det här, inom mina ramar måste jag bidra till det här med 
högkvalitet i utbildningarna, jag måste se till att forskningsprojekten fungerar”. 
(Administrationschef, 2015) 

Genom att göra ett bra arbete anser respondent 4 att hon påverkar företagets image. Hon 
tycker att det är viktigt att både företaget och personen i fråga hjälper varandra att bygga upp 
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varumärket ”man måste hjälpa till att bygga varumärket i alla sina kontaktnät man har 
utanför högskolan och det är självklart”. (Administrationschef, 2015) 

Respondent 5 bedömer att hennes varumärkesimage stämmer överens med företagets, ”Vi har 
en VD som jag kommer bra överens med, vi har samma syn på hur ett företag ska drivas och 
hur man ska jobba med personal och vad som är viktigt”.  

Då respondent 5 varit med och skapat det varumärke som Zenith blivit idag anser respondent 
5 att både bolaget och hon påverkat varandras varumärke och image. (Client Director, 2015) 

För respondent 1 är det ”självklart att på olika möten får man uppträda på olika sätt men jag 
är fortfarande den jag är”. Om hon befinner sig i en situation där hon inte är säker på vad 
som förväntas av henne, då brukar hon vara mer passiv men annars bidrar hon med det hon 
kan och det är viktigt för henne att alltid vara den hon är. Respondenten påstår vidare att hon 
står för samma saker vare sig hon är ”Jessica på jobbet eller Jessica hemma”. Hon kliver inte 
in i olika roller beroende på om hon är privat eller offentlig. (Centrumchef, 2015) 

På samma sätt tycker respondent 2 att hon är sig själv när hon arbetar. Sedan påpekar hon att 
”det är ett annat fokus på jobbet än vad jag har privat. Jag är verkligen mig själv hela tiden 
men det är en annan del av mig som tar vid när jag är på jobbet.” Därför påstår hon att hon 
är mer professionell vid arbetet men det betyder inte att hon ändrar sin personlighet. 
(Marknadskoordinator, 2015) 

Respondent 3 anser att hon absolut kan vara sig själv på jobbet. Hon förklarar att det handlar 
mer om hur man vill bli uppfattad än hur man beter sig och vem man anser sig vara som. Att 
ta på sig en annan roll känner respondenten är en myt. Hon beskriver att som ny på en 
arbetsplats handlar det mycket om att förstå att /…/“om jag gör så här vad händer då, hur 
uppfattas det, hur tas det emot? Om jag har det här tonläget, om jag kommunicerar på det 
här sättet vad händer då på andra sidan?”.  Respondent 3 tycker att det handlar mer om 
utbytet än vem man själv tycker att man är. ”Som person kan man inbilla sig att man tar på 
sig en roll, att man beter sig på ett visst sätt, men i allmänhet tycker jag att man ändå inte har 
någon kontroll om vad mottagaren tar emot”. (Vice VD, 2015) 

Respondent 4 jämfört med övriga respondenter kände att hon behövde anta en annan roll när 
hon är på jobbet. ”I vissa lägen är jag chef och i vissa lägen är jag XX, alltså man som chef 
måste lära sig att förstå när man ska vara chef, även mina medarbetare måste förstå när jag 
är chef. Sedan är jag min privatperson i vissa lägen, och det tycker jag på något sätt att 
medarbetarna måste skilja på, för när jag går in i min roll innebär det inte alltid att mina 
beslut är positiva, om man ser det utifrån en vänskapsrelation.” Respondent 4 har en åsikt om 
att man inte kan vara kompis som chef, men att man måste ha bådadera delar med sig för att 
lyckas som ledare eller chef, ”/.../ annars kan man inte jobba som ledare för en verksamhet 
överhuvudtaget om man inte förstår hur man har vissa funktioner”. (Administrationschef, 
2015) 
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Respondent 5 har en uppfattning om att det som chef är viktigt att man kan anpassa sin roll 
efter situation och att det ska finnas en viss distans till sina medarbetare om man ska kunna 
vara deras chef, ”/…/ jag kan absolut vara ganska personlig och privat på jobbet. Självklart 
behöver man som chef också tänka på vissa saker, som när man går in i den typen av samtal 
eller möten så är jag absolut så professionell som jag kan, det är en hårfin gräns, det är lätt 
att man stänger av alla känslor. Jag tror att man kan vara en bra ledare utan att man stänger 
av alla känslor, man kan ha med dem”. (Client Director, 2015) 

Apropå image anser respondent 1 att hennes image påverkar företagets på grund av att 
företaget inte är så synligt på plats så hon anser att hon har en otrolig viktigt roll utåt på 
Erikslunds Shopping Center. (Centrumchef, 2015) 

Den image som respondent 2 har påverkar företagets image när det gäller kommunikation 
med kunderna. Hon beskriver att ”när kunden har kontakt med mig då tror de att de har 
kontakt med Ikea och inte varumärket Therese”. Ändå tycker respondenten att hennes roll i 
företaget inte påverkar dess image i lika stor skala som VDs roll skulle 
påverka.  (Marknadskoordinator, 2015) 

Respondent 3 anser att hennes image påverkar företaget speciellt under hennes direkta 
relationer med kunder. Hon menar att varje individs beteende och image påverkar företaget. 
Respondenten tycker att det påverkar exempelvis när allmänheten läser eller hör något om 
företaget eller om man till exempel i det mer storskaliga måttet följer någon på Instagram 
eller på LinkedIn och ser att den personen gör relevanta inlägg så påverkar det och anses vara 
positivt. (Vice VD, 2015) 

Respondent 4 talar tydligt för att ens egen image påverkar företaget. ”Om det finns en 
företagsledare här som man förskingrar sig en massa med pengar, skulle vi nog fundera i alla 
fall om man skulle samarbeta med dem eller inte.” Hon menar alltså att ens rykte kan påverka 
företaget negativt eller positivt. (Administrationschef, 2015) 

I frågeställningen om respondent 5 upplever att hennes image har påverkat företagets svarade 
hon att hennes nätverkande på ett sätt hjälpt till att skapa kännedom om företaget, ”/…/ men 
jag tror att när jag började på Zenith var det folk som blev intresserade och folk kunde tänka 
att ”har du börjat där, den lilla byrån” och då kunde man prata om vad som händer och vad 
sker”. Hon påpekade dock att det är en liten bransch, och att vikten av ens personliga 
varumärkesrykte är ytterst viktigt om man vill skapa förtroende och vinna kunder. (Client 
Director, 2015) 

Genom att involvera medarbetare försöker respondent 1 att skapa intresse, samhörighet och 
lojalitet hos andra. På företaget har de butikschefsmöten fyra gånger om året där alla får 
uttrycka sina åsikter. Vidare har respondenten investerat i utbildningar eftersom ”det är 
medarbetarna som gör största skillnaden då de möter kunden”. Ytterligare samarbetar de 
med ett företag som skräddarsyr utbildningar för dem, de har inspirationsseminarier, och har 
också fester ihop. ”Sådana saker är viktiga för mig för jag vill att de ska säga att de jobbar 
på Erikslund Shopping Center före nästan innan de säger att de jobbar på H&M, då har jag 
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lyckats känner jag”. Respondenten försöker vara tillgänglig och tillmötesgående så länge det 
går. De har arbetat med att lyfta upp service i företaget så att om något går fel så behöver inte 
medarbetarna känna sig frustrerade över det utan kan känna att felet kan åtgärdas och att de 
kan fokusera på sitt arbete istället. Företaget drar nytta av det genom att de trivs och fortsätter 
att arbeta. ”Tjänar de pengar så tjänar vi pengar”.  (Centrumchef, 2015) 

Lyhördhet är något som respondent 2 tror på när det gäller att skapa intresse, lojalitet och 
samhörighet hos kunder och intressenter. Vidare tycker respondenten att respekt mot 
hyresgästerna är viktigt. Det som gör att hyresgästerna känner sig samhöriga är att de får en 
chans att uttrycka sina åsikter och göra sin röst hörd. ”Att centrumledningen har god kontakt 
med butikerna stärker företagets position som hyresvärd och på det sättet kan företaget dra 
nytta av det”. (Marknadskoordinator, 2015) 

När det gäller påverkan av allmänhetens syn så tror inte respondent 1 att allmänhetens syn 
påverkar henne eftersom allmänheten inte känner henne och därför kan inte påverka henne. 
Hon menar att ”allmänheten kan ha koll på varumärket Jessica men de vet inte vem jag är 
som person”. (Centrumchef, 2015) 

Respondent 2 uttrycker att ”om man har en mer offentlig roll så tycker jag att allmänhetens 
syn kan påverka både det personliga och företagets varumärke”. Dock har inte respondent 2 
en offentlig roll varför hon inte tror att det påverkar henne i det stora perspektivet. 
(Marknadskoordinator, 2015) 

För respondent 3 handlar det om att hålla en bra relation. Det ska finnas tillit till personen 
man arbetar med. ”/…/ det är en givande och tagande relation. Så jag är duktig på relationer 
och lyssna. Jag är duktig på att skapa trygghet, jag är duktig på att skapa förutsägbarhet. 
Och när det finns där, då kan man ta stora risker ihop.” Kommunikationen är enligt 
respondenten det mest basala när det gäller mänskliga relationer. (Vice VD, 2015) 

Respondent 3 anser vidare att ”vi själva är vårt eget rykte”. Hon påstår att det skulle vara en 
oerhörd affärsskada om hennes varumärke upplevdes otillförlitligt eller oberäkneligt, ”Om jag 
skulle uppleva att mitt varumärke har fått sin ”turn” eller upplevdes som opålitligt eller 
oförutsägbart så skulle det vara en enorm affärsskada för mig”. Image, i termen av positivt 
och negativt, är viktigt för deras affär då de strävar efter att skapa förtroende hos kunden. 
(Vice VD, 2015) 

För att skapa intresse, lojalitet och samhörighet försöker respondent 4 vara tillgänglig för 
elever så mycket som möjligt. ”Jag är en sådan person som om jag ser en elev gå här i 
korridoren så stoppar jag den och frågar om jag kan hjälpa till. /…/ Jag brukar vara populär 
hos studenter.” Hon menar att hennes sätt att arbeta, och administrationen som hon har hand 
om har skolan alltid dragit nytta av. (Administrationschef, 2015) 

Genom att engagera sig i en kunds affär och försöka förstå vad den går igenom, hjälpa till att 
finna lösningar och att utmana kunder på så många sätt hon kan menar respondent 5 att hon 
skapar intresse, lojalitet och samhörighet med kunder. ”Det är ett sätt att visa kunden att man 
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är deras bästa vän kan man säga om det är någon de ska vända sig till är det oss, det tar tid, 
det är ett pågående arbete hela tiden, och med nya kunder är det svårare, det kan ta ett år 
innan man har den rollen”. Respondenten tror att hur kunder och hur branschen ser på Zenith 
kommer att påverka hennes personal brand och bolagets varumärke. ”Det är viktigt att vi 
tänker på att vi representerar Zenith när vi är därute, i jobb sammanhang och det är ju ännu 
viktigare när man har en ledarroll, tekniskt sett så är det vår VD som har ansiktet utåt för 
byrån i många sammanhang. Allmänheten kan påverka företaget, om jag inte hanterar saker 
bra så kommer det påverka företetaget”. (Client Director, 2015) 

Respondent 1 menar att det finns många som kan inspirera genom sina sätt att föreläsa på och 
bygga upp sina strategier kring personlig utveckling. Enligt respondent 1 är Ingvar Kamprad 
en förebild på grund av sättet han har lyckats på. ”Han är en inspiration men jag har ingen 
koll på hans ledarskap”. (Centrumchef, 2015) 

De som har lyckats bygga upp sitt namn på ett bra sätt är de kända bloggarna enligt 
respondent 2. Hon tycker att blogg är en stark marknadsföringskanal och hon tycker att ”det 
är imponerande att personer kan bygga upp sin karriär bara genom att blogga om sig själv”. 
Emellertid tycker inte respondenten att hon skulle kunna tänka sig att blogga om sin vardag 
exempelvis. För att göra det skulle hon behöva ha ett tydligt syfte och ett tema. 
(Marknadskoordinator, 2015) 

Respondent 3 ser sin chef som en förebild. Det som respondenten uppskattar hos henne är att 
hon har lyckats bygga ett varumärke som är genuint och autentiskt samt sättet hon bygger upp 
hennes varumärke på tycker hon är jätteinspirerande. Vidare uppskattar respondenten att 
hennes chef är sig själv och att hon har ett sätt att “våga ta plats”. (Vice VD, 2015) 

För respondent 4 är det kvinnor som har byggt upp sina varumärken en inspiration, både 
politiska kvinnor och andra kvinnor. ”Jag tycker om lite starka och tuffa kvinnor. Jag är ju 
ganska gammal nu, till relation till dem yngre, det innebär ju att när jag kom någon gång i 
världen var kvinnliga chefer inte världens vanligaste.” (Administrationschef, 2015) 

Respondent 5 påpekar hur viktigt det är att ha en mentor som vägleder en, hon har en del 
förebilder, men just nu tycker hon att företagets VD är hennes förebild, tack vare VD:n 
känner respondent 5 att hon utmanar sig själv mer till skillnad från tidigare. (Client Director, 
2015) 
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5. ANALYS	  

I detta kapitel analyseras det som tagits upp i empirin utifrån den teoretiska referensramen.  

5.1 HANTERING AV DET PERSONLIGA VARUMÄRKET OCH UTVECKLING AV ETT 
PERSONLIGT VARUMÄRKE 
Litteraturen om hantering av det personliga varumärket presenterar både immateriella och 
materiella delarna för att bygga upp ett starkt personligt varumärke (Gander, 2014). Då det 
talas om de materiella delarna, ens image, färdigheter och ens beteende, skiljer sig 
respondenternas åsikter något. Apropå utseende anser inte respondent 1 och 2 att utseende är 
något som måste läggas särskilt mycket tid på. Samtidigt påstår de att utseendet kan avspegla 
hur man mår, därför är de försiktiga med att inte gå i trasiga kläder eller osminkade. Jämfört 
med dem tycker respondent 3 att även kläderna säger något om en person och att det är något 
man också tar hänsyn till då man vill skapa ett positivt personligt varumärke. Respondent 5 
verkar instämma med respondent 3 då hon menar att utseendet är en del av varumärket och att 
kvinnor ska ta hänsyn till det mer än män. Oavsett om respondenter 1 och 2 tycker att 
utseendet inte ska kräva mycket tid, tycks det att det spelar roll vid första intrycket hos andra. 
Detta går i linje med vad Philbrick och Cleveland (2015) påstår om att även om personliga 
varumärket handlar mer än bara om ens utseende, behöver en individ överväga denna aspekt 
av sitt varumärke. 
 
Respondent 4 anser att utseende handlar inte om skönhet utan det handlar om att anpassa sig 
inför det en individ ska göra. Hon påstår att utseendet speglar ens intentioner. Vidare är enligt 
respondent 3 beteende och image viktigt särskilt då dessa två också påverkar företaget. 
Respondent 4 anser att en person måste ha en egen image dock betyder inte detta att personen 
måste vara perfekt klädd. Det som däremot menas är att personligheten ska vara 
framträdande. Likheter kan även ses hos respondent 1 och 2 då de tycker att ens image är 
relevant i synnerhet vid kontakt med kunderna. Kunden får då en bild av företaget genom den 
personliga kontakten med chefen. 
 
Samtliga respondenter lyfter betydelsen av ens personliga värderingar vid uppbyggandet av 
det personliga varumärket. Värderingar och principer är de immateriella delarna vid 
uppbyggandet av personliga varumärket som enligt litteraturen är svårare att hantera. 
Respondenterna anser att för att lyckas är det första som bör göras att sätta upp sina 
värderingar och det man står för. Om man hela tiden guidar sig själv genom att följa sina 
värderingar kan man som chef vara konsekvent. Enligt studier av Arruda (2009) och Gander 
(2014) kräver varumärken konsistens och tydlighet. Ett starkt varumärke kan tåla vissa 
störningar i systemet men för mycket motsägelse eller misslyckande leder till en snabb 
minskning av varumärkesstatus. Det kan ses en koppling mellan litteraturen och respondent 
4:s åsikter eftersom hon påstår att om varumärkets skapare avviker från värdegrunden blir det 
inte lätt att bygga en ny, då varumärket skadas och man blir mindre trovärdig. Däremot räcker 
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inte ens personliga värderingar långt enligt respondenterna, utan de måste även stämma 
överens med företagets. 
 
Image, beteende, värderingar med mera ska enligt teorierna förpackas i en identitet som ger 
en individ ”det lilla extra” för att kunna differentieras (Montoya & Vandehey, 2003; Gander 
2014). Samtliga respondenter tycker att de differentierar sig genom att ta hänsyn till andra 
medarbetare med hjälp av kommunikation och ledarskap. Respondent 1 och 3 tycker att det är 
viktigt att välja en ledarskapsstrategi som gör att medarbetarna agerar tillsammans mot ett 
gemensamt mål. Respondent 1 tycker att hon uppskattas av sina medarbetare på grund av sitt 
sätt att styra dem. Enligt Arruda (2009) verkar det valda strategin för ledarskap vara det som 
visar kompetens. Han nämner även att olika kommunikationsmetoderna gör att en tydlig och 
konsekvent synpunkt sprids. Respondent 4:s åsikter skiljer sig något då hon menar att det är 
personlighet och beslutsamhet som differentierar henne. Det anses även enligt respondenten 
att engagemang är viktig för en ledande position vilket kan gå i linje med litteraturen (Gander, 
2014) som säger att en individ ska ta på sig arbetsuppgifter som ingen annan vill ha för att bli 
positivt uppmärksammad. En likhet kan ses hos respondent 5 då hon lyfter fram att 
engagemanget och driv har gjort att hon har nått den positionen hon har för tillfället. Detta 
verkar gå i linje med Shepherds (2005) förslag om kontinuerlig personlig återuppfinning och 
inlärning av nya skickligheter för att bli konkurrenskraftig.  
 
Något som respondent 3 lyfter fram och som även teorierna (Rampersaad, 2008; Gander, 
2014; Philbrick & Cleveland, 2015) föreslår att genomföra är ”reflection on action”, det vill 
säga reflektera över hur man tror att man handlat mot hur man egentligen handlade. Forskarna 
menar att man ska jämföra den uppfattningen man har om sig själv med bilden omvärlden har 
av en. Respondent 1 och 2 försöker lyfta fram det genom att berätta att det är viktigt att vara 
medveten om sina svagheter och att kunna lära sig av misstagen. 
 
Litteraturen från Lair et al (2005) hävdar att arbetande kvinnor måste jobba hårdare och 
uppoffra mer än män för att bli framgångsrika. Utifrån empiri kan det tyckas att samtliga 
respondenter inte anser att de har behövt uppoffra något på grund av sin karriär. Respondent 2 
menar att hon inte behövde göra några uppoffringar eftersom hon inte har en offentlig 
yrkesroll. Respondent 1 resonerar nästan likadant då hon menar att det som påverkar hennes 
privata liv är att hon har blivit en offentlig person. Jämfört med dem anser respondent 3 att 
som kvinna och chef måste hon alltid bevisa mer än män. Hon anser att för att ha ett krävande 
jobb måste hon offra sitt föräldraskap, sin egen tid och sitt privata liv. Det kan anses att 
respondent 4 har likadana åsikter som respondent 1 eftersom hon påstår att det är inte lätt att 
vara kvinna med en karriär. Hon påpekar att under 70-talet var det inte vanligt med kvinnliga 
chefer och att hon har byggt upp sin image och sitt varumärke genom att vara bättre. 
Respondent 4 åsikter kan även anses enhetliga med respondent 3 och 5 åsikter eftersom båda 
menar att deras karriär inte har påverkat deras privata liv utan det som måste kunna göras är 
att balansera och kompromissa mellan dessa två.  
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De tidigare studierna föreslår vidare olika taktiker för utveckling av det personliga 
varumärket. Bland dessa nämns framväxande trender som respondenterna anser att sociala 
medier har blivit. Respondenterna 1, 3 och 5 använder sociala medier både yrkesmässigt och 
privat. De använder LinkedIn för deras egna varumärken vilket Harris och Rae (2011) 
påpekar att det är ett professionellt socialt nätverk för att kontakta arbetsgivare. Labrecque et 
al (2011) påstår att att det kan finnas en risk med att använda sociala medier på grund av brist 
på information kontroll. Som privata personer använder respondenterna Facebook och 
Instagram vilket de tar med försiktighet då de är medvetna om sina roller och vet att 
allmänheten kan påverkas av det de lägger ut, vilket i sin tur kan påverka allmänhetens syn på 
dem. Arruda (2009) menar dock att personliga varumärket inte handlar om att behaga 
allmänheten utan det handlar om att kunna uttrycka sitt varumärke på ett självsäkert sätt vilket 
kommer att respekteras oavsett oenighet om synpunkterna.  Respondent 3 ser LinkedIn som 
en bra media kanal för att kommunicera sig själv utåt eftersom hon tror att i framtiden 
kommer LinkedIn att granskas noga vid rekrytering. Likaså tycker respondent 5 att LinkedIn 
är en betydelsefull plattform som ska användas vid rekrytering. Till skillnad från övriga 
respondenter så använder inte respondent 2 sociala medier men även hon anser att LinkedIn är 
viktigt när man strävar efter en karriärutveckling. Att utveckla sitt personliga varumärke med 
hjälp av sociala medier är inte något som respondent 4 anser aktuellt jämfört med andra 
respondenter på grund av att hon hör till äldre generationen och har utvecklat sitt personliga 
varumärke på ett annat sätt.  
Nätverk och kontakter spelar en stor roll i affärsvärlden enligt Gander (2014). Detta är något 
som kan stämma överens med respondent 4 åsikter då hon påstår att hon föredrar att skapa 
sociala nätverk relationsmässigt. Med det menar hon att hon föredrar att prata och umgås med 
människor ansikte mot ansikte än genom internet. Dock kan det anses att även hon tycker att 
sociala medier kommer att vara viktiga i framtiden då hon menar att sociala medier kommer 
att ändra vikten av det personliga varumärket inom en chefsroll. Det är något som Dutta 
(2010) och Philbrick & Cleveland, (2015)  lyfter fram då de menar att dagens chefer måste 
omfamna sociala medier för att på ett billigt sätt kommunicera sig utåt till en stor publik. 
Även respondent 5 åsikter verkar gå i linje med studier om nätverk och ”vilande band” 
eftersom hon menar att det är viktigt att hålla kontakter vid liv som hon kände på sina förra 
arbeten.   
 
5. 2 VARUMÄRKES IDENTITET OCH RYKTE  
Litteraturen om VD:ns identitet (Watson, 1996: Wilson, 1996) berättar att VD:ns värderingar 
personliggör företaget och att företagets image kan skadas om värderingar inte är ömsesidiga. 
En koppling mellan litteraturen och empirin kan ses då samtliga respondenter instämmer att 
personliga värderingar ska överensstämma med företagets värderingar, detta för att kunna röra 
sig framåt. Respondent 5 påstår att hennes varumärkes image stämmer överens med företagets 
eftersom hon har varit med och skapat företagets varumärke från början. På grund av detta 
kan det anses att respondenternas värderingar personliggör företaget. Respondent 1 och 2 
menar att om inte ens värderingar stämmer överens med företagets kan man gå miste om 
förtroende och ärlighet vilket kan göra att löften inte uppfylls, vilket även lyfts fram av 
Arruda (2009) och Gander (2014). Respondent 1 anser vidare att det är viktigt att ens egna 
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värderingar stämmer överens med företagets då hon kommer i kontakt med kunder. Hon 
utrycker att kunden träffar hela företaget då de kommer i kontakt med henne. Enligt Shepherd 
(2005) är detta viktigt då det automatiskt leder till egen marknadsföring. Även respondent 4 
stämmer överens med övriga respondenters tyckande och hon också lyfter fram att det är 
väsentligt att både företaget och personen i fråga ska hjälpa varandra för att bygga upp 
varumärket. Till och med respondent 5 anser att det är viktigt att leva upp till sitt varumärke 
och att personligt varumärke kan skadas om det inte håller vad det lovar. 
 
Litteraturen (Watson, 1996; Alvesson & Svenningson, 2003) förklarar vidare att en VD kan 
skapa paradoxala personligheter och ofta ändra sitt ”managerial identity”. Vad som menas 
med det är att en VD:s identitet är överbryggat mellan VD:ns  personlighet och VD:ns 
personlighet som privatperson. Detta ses inte som ett närvarande problem hos respondent 1, 2 
och 3 som lyfter fram faktum att det är viktigt att vara sig själv. Respondent 1 menar att hon 
inte behöver anta olika roller när hon befinner sig i olika arbetssituationer utan att hon är sig 
själv hela tiden. Även respondent 2 anser att hon kan vara sig själv både yrkesmässigt och 
privat. Den enda skillnaden är att det är olika fokus på arbetet och privat vilket är anledningen 
till att man ibland kan bete sig olika enligt respondent 2. Respondent 4 tyckande skiljer sig 
från respondent 1, 2 och 3 och verkar stämma överens med litteraturen (Shepherd, 2005) på 
grund av att hon påpekar att när hon är på arbetet antar hon sin chefsroll och handlar utifrån 
det. Vidare påstår hon att hennes medarbetare måste förstå att beslut som hon tar på arbetet 
får inte påverka vänskapsrelationen med medarbetarna. Respondent 5 åsikter verkar gå i linje 
med respondent 4 eftersom hon påstår att det är viktigt att anpassa sin roll som chef efter 
situationen. Det är enligt respondenten även väsentligt att kunna hålla en distans till sina 
medarbetare. Shepherd (2005) uttrycker att det är normalt att utveckla flera identiteter men att 
personer som gör det löper risken att ha dessa identiteter undergrävda av varandra.  
 
Studierna av Bendisch, Larsen, & Trueman, 2008 och Bechger et al, 2010 lyfter fram att det 
är viktigt vad allmänheten har för uppfattning av en och hur den önskade uppfattningen 
kommuniceras till dem. Det medför att för det personliga varumärket är det viktigt vad en 
chef har för rykte vilket lyfts fram av Frykman (2014a; 2014b; 2015). Det kan anses att 
samtliga respondenter har försökt att skapa ett positivt rykte genom att ha bra relation med 
sina medarbetare och kunder. För respondent 5 betyder det att kunna engagera sig i kunds 
affär och hjälpa till att finna lösningar. Hon menar även att hon måste se till att hantera 
arbetsuppgifter på rätt sätt för att annars kan detta påverka allmänhetens syn, vilket i sin tur 
påverkar företaget.  Respondent 4 kan det tyckas har försökt behålla ett gott rykte genom att 
vara tillgänglig både för kunder och medarbetare. Vidare kan det tros att respondenterna 1 och 
2 håller ett gott rykte genom att involvera medarbetarna och genom att ge dem frihet att 
uttrycka sina åsikter vilket föreslås av De Chernatony (1999). På så sätt kan samhörighet och 
förtroende i företaget skapas.  Vad ytterligare tyder på att respondenterna 1 och 2 försöker att 
skapa ett gott rykte är att de motiverar medarbetarna genom utbildningar, seminarier och även 
fester, något som De Chernatony (1999) menar är viktigt att göra för att involvera 
medarbetarna i uppbyggnad av varumärkesrykte. Enligt respondent 4 är ens image 
betydelsefull för företaget eftersom ens rykte kan påverka företaget både positivt och negativt.  
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Det anses även att allmänhetens syn påverkar chefer beroende på hur offentlig roll de har. 
Respondent 1 exempelvis har nyligen blivit en offentlig person medan respondent 2 är inte 
alls det vilket är anledningen till att hon tycker att allmänheten inte påverkar henne alls. Till 
skillnad från respondent 2 och i enighet med respondent 1 utrycker respondent 3 att när det 
rör sig om en högre position, som en VD position, så kan det tyckas att allmänheten kan 
påverka VDs rykte både positivt och negativt och detta är viktigt eftersom företaget försöker 
skapa förtroende hos kunden.  
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5.	  1	  SAMMANFATTNING	  AV	  ANALYSEN	  	  
Nedan presenteras en sammanfattning av respondenternas åsikter kring utveckling av deras 
varumärke där likheter och skillnader visas. De kolumnerna med kryss i visar likheter hos 
respondenterna. Kolumner som saknar kryss presenterar skillnader. 

  

 Detaljhandel  PR-bransch Utbildnings- 
branschen  

Marknadsförings- 
branschen  

Kommentar 

Utseende X X X X  
Image X X X X  

Värderingar X X X X  
Differentiering X X X X Samtliga 

respondenter  
försöker differentiera 

sig på olika sätt 
”Reflection on 

Action” 
X X   Respondenterna 

från utbildning-och 
marknadsförings-

branschen 
har inte uttryckt 

åsikter om 
”reflection on action” 

 
Kvinnoperspektiv  X  X Respondenter från 

PR-och 
marknadsförings- 

branschen  
tycker att 

de som kvinnor 
behöver arbeta 

hårdare  
Sociala medier X X X X Samtliga 

respondenter tycker 
att användning av 
sociala medier är 

viktigt för personligt 
varumärke 

Vd image vs 
Företags image 

X X X X  

Paradoxala 
Personligheter 

Respondenterna 
tycker att de är 
sig själva hela 

tiden 

Respondenten 
tycker att hon 

inte antar 
roller 

  Respondenterna 
från utbildning-och 
marknadsförings-

branschen tycker att 
de behöver anta olika 

roller, till  
skillnad från övriga  

respondenter 
Rykte X X X X Samtliga 

respondenter arbetar 
på att skapa ett gott 
rykte men på olika 

sätt  
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6. SLUTSATS	  OCH	  DISKUSSION	  

I detta avsnitt kommer studiens slutsatser som kunnat dras utifrån analyskapitlet att 
presenteras. Även syftet och forskningsfrågan kommer att besvaras. 

Syftet med denna studie var att redogöra för utveckling av det personliga varumärket genom 
att beskriva och jämföra hur personligt varumärke har utvecklats av chefer i fyra branscher. 

Syftet har uppfyllts genom att personer med ledande har fått ge sin uppfattning kring 
personligt varumärke och hur de har arbetat med att utveckla sitt eget varumärke. 
Forskningsfrågan har besvarats genom att undersöka hur chefer i olika chefspositioner inom 
detaljhandels-, PR-, utbildnings-, samt marknadsföringsbranschen har arbetat med dessa 
frågor.  

DETALJHANDELN	  	  
Analysen indikerar på att respondenter till att börja med inte lägger mycket tid på utseendet 
men att det avspeglar hur en person mår. Den första slutsatsen som kan dras är att utseendet är 
inte respondenternas prioritet vid utveckling av det personliga varumärke men att det ändå 
påverkar ens image i kundernas ögon.  

Enligt Gander (2014) är värderingar och principer de viktigare delarna vid utveckling av det 
personliga varumärket. Analysen visar på att respondenterna värdesätter sina personliga 
värderingar vid uppbyggandet av det personliga varumärket. Den andra och tredje slutsatsen 
som kan dras utifrån analysen är att för att lyckas bygga upp ett framgångsrikt varumärke 
måste man veta sina värderingar samt att dessa värderingar måste stämma överens med 
företagets värderingar.  

De tidigare studier av Gander (2014) berättar att en individ ska ha ”det lilla extra” som 
differentierar en. Respondenter från Ikea tycker att de differentierar sig genom sätt att 
kommunicera på med sina medarbetare samt genom en speciell ledarskapsstrategi. Den fjärde 
och femte slutsatsen som kan dras är att för att utveckla ett positivt personligt varumärke i 
medarbetarnas ögon är genom att hålla en bra kommunikation samt att hitta en 
ledarskapsstrategi som kommer att leda alla mot ett gemensamt mål.  

Vidare indikerar analysen på att respondenterna tycker att det är viktigt att känna till sina 
brister och svagheter för att kunna utveckla sig själv. Den sjätte slutsatsen som kan dras är att 
för att bygga upp sitt personliga varumärke ska en individ acceptera sina svagheter och se 
dem som utvecklingspotentialer istället.  

Litteraturen från Lair et al (2005) hävdar att arbetande kvinnor måste jobba hårdare och 
uppoffra mer än män för att bli framgångsrika. Analysen pekar på att respondenterna inte har 
uppoffrat något för sin karriär. Dock menar båda att detta ändras i samband med att en person 
blir mer offentlig inom yrkeslivet. Den sjunde slutsatsen som kan dras är att om en individ 
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strävar efter att ha ett känt personligt varumärke måste den vara förberedd på att lägga mycket 
tid på det.   

De tidigare studierna (Dutta, 2010; Gander, 2014; Philbrick & Cleveland, 2015) påpekar att 
sociala medier har blivit en lydig medhjälpare för utveckling av det personliga varumärket. 
Enligt analysen använder respondent 1 sociala medier flitigt, särskilt LinkedIn, medan 
respondent 2 inte är så aktiv på sociala medier. Dock tycker hon att LinkedIn är bra att 
användas av vid karriärutveckling. Den åttonde slutsatsen som kan dras är att enligt 
respondenterna är LinkedIn ett viktigt verktyg att använda sig av vid utveckling av det 
personliga varumärket.  

Litteraturen (Alvesson & Sveningsson , 2003; Bendisch, Larsen, & Trueman, 2008) förklarar 
en individs identitet skiftar mellan den professionella och yrkesmässiga personligheten och 
personlighet som privatperson. Av analysen framkommer det att respondenterna är sig själva 
hela tiden och känner inte att de behöver anta olika roller beroende på arbetssituation. Från 
detta kan den nionde slutsats dras som tyder på att om ens personliga varumärke ska vara 
konsekvent gäller det att personen är trygg i sig själv och kan visa sitt sanna ”jag” oavsett 
situation.  

Studierna om varumärkes identitet, image och rykte lyfter fram att för det personliga 
varumärket är det viktigt vad en chef har för rykte. Analysen visar på att respondenterna 
försöker skapa ett gott rykte genom att involvera och motivera medarbetarna samt ge dem 
frihet att utrycka sina åsikter. Den tionde slutsatsen som kan dras är att respondenterna värnar 
om sitt rykte för att behålla ett positivt varumärke genom att ha en bra relation med sina 
medarbetare.  

PR	  BRANSCHEN	  	  
Analysen visar på att respondent 3 tycker att ens beteende och image är viktigt eftersom det 
även påverkar företaget. Jämfört med andra respondenter hävdar hon tydligt att förutom de 
andra delarna även kläderna säger något om en person. Den första slutsatsen som kan dras för 
Mindmakers är att respondenten tar hänsyn till utseendet samt beteende och image eftersom 
hon vill skapa ett positivt varumärke.  
 
Enligt Gander (2014) är värderingar och principer de viktigare delarna vid utveckling av det 
personliga varumärket. Analysen indikerar på att även respondent 3 menar att ens personliga 
värderingar är det som måste prioriteras vid uppbyggandet och utveckling av det personliga 
varumärket. Likaledes som andra respondenter anser hon att om inte ens personliga 
värderingar stämmer överens med företagets kan man inte vara konsekvent som chef. Den 
andra och tredje slutsatsen som kan dras är att för att bygga upp ett starkt personligt 
varumärke måste personen sätta upp sina värderingar samt att dessa värderingar måste 
stämma överens med företagets. 

De tidigare studier av Gander (2014) berättar att en individ ska ha ”det lilla extra” som 
differentierar en. Enligt analysen skiljer sig inte respondent 3 åsikter från respondenterna från 
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Ikea. Det som hon gör för att differentiera sig är att kommunicera och styra sina medarbetare 
på ett bra sätt. Den fjärde slutsatsen som kan dras är att för att behålla ett positivt varumärke 
har respondenten valt en ledarskapsstrategi som hennes medarbetare känner sig bekväma 
med.  

Enligt Rampersad (2008) handlar personal branding om hur andra uppfattar en som person. 
För att minska risken att individen ska uppfattas annorlunda föreslår Gander (2014) att göra 
"reflection-on-action". Analysen tyder på att det är något respondent 3 använder sig av för att 
vara medveten om vad andra har för uppfattning om en. Utifrån det kan den femte slutsatsen 
dras vilket är att man ska kunna jämföra den uppfattningen man har om sig själv med bilden 
omvärlden har av en för att vara säker på att man har utvecklat ett positivt varumärke.  

Analysen indikerar på att studier av Lair et al (2005) stämmer överens med respondentens 
åsikter eftersom hon menar att som kvinna och chef måste hon alltid bevisa mer än män. Den 
sjätte slutsatsen som kan dras är att för att ha en framgångsrik karriär och därmed ett 
framgångsrikt personligt varumärke måste personen offra sin egen tid och sitt privata liv.  

Angående sociala medier visar analysen på att även respondent 3 använder dessa både 
yrkesmässigt och privat. Respondent 3 ser LinkedIn som en bra media kanal för att 
kommunicera sig själv utåt eftersom hon tror att i framtiden kommer LinkedIn att granskas 
noga vid rekrytering. Den sjunde slutsatsen som kan dras är att sociala medier, framförallt 
LinkedIn, är ett nödvändigt verktyg som kan utnyttjas för att marknadsföra sitt personliga 
varumärke.  

Litteraturen (Alvesson & Sveningsson , 2003; Bendisch, Larsen, & Trueman, 2008) påpekar 
att en VD kan skapa olika paradoxala personligheter och ofta ändra sitt ”managerial identity”. 
Av analysen framkommer det att detta inte är något som respondent 3 har haft behov av att 
göra. Den åttonde slutsatsen som kan dras är att det är enligt respondent 3 essentiellt att kunna 
vara sig själv för att kunna bygga upp ett personligt varumärke som uppfyller sina löften.  

Analysen om varumärkes identitet, image och rykte indikerar på att respondenten från 
Mindmakers anser att allmänheten kan påverka VDs rykte både positivt och negativt och detta 
är viktigt eftersom företaget försöker skapa förtroende hos kunden. Den nionde och tionde 
slutsatsen som kan dras är att rykte är något som företaget måste vara försiktig med samt att 
respondenten håller ett gott rykte genom att ha en god relation med sina kollegor.  

UTBILDNINGSBRANSCHEN	  	  
Analysen visar på att respondent 4 anser att utseendet representerar en individ och speglar 
dess intentioner. Vidare tyder analysen på att egen image är betydelsefull men att 
personligheten ligger i fokus. Den första slutsatsen som kan dras är att utseendet, 
personligheten och image är enligt respondenten de väsentliga delarna som visar på ett 
positivt personligt varumärke.  
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Angående värderingar och principer pekar analysen på att även respondent 4 tycker att ens 
egna värderingar är något som ska prioriteras. Studier av Gander (2014) påstår att varumärken 
kräver konsistens och tydlighet. Respondent 4 hävdar att om varumärkets skapare avviker 
från värdegrunden kommer varumärket att skadas och man blir mindre trovärdig. Den andra 
slutsatsen som kan dras är att för att utveckla ett starkt personligt varumärke ska en person 
sätta upp sina värderingar som denne i framtiden kommer att agera ifrån utan avbrott.  

Det som enligt analysen differentierar respondent 4 från andra är hennes personlighet, 
beslutsamhet och relation med andra. Hon hävdar också att hon engagerar sig i frågor även 
om dessa kan vara ointressanta för en. Den tredje och fjärde slutsatsen som kan dras är för att 
utveckla ett positivt personligt varumärke ska man enligt respondenten hålla god relation med 
sina medarbetare och kunder samt att man måste visa sitt engagemang oavsett arbetsuppgift.  

Analysen indikerar på att även respondent 4 åsikter stämmer överens med studier av Liar et al 
(2005) eftersom hon påstår att det inte är lätt att vara en kvinna med karriär men även att en 
person inte får tillåta karriär påverka ens privata liv. Den femte och sjätte slutsatsen som kan 
dras är för att bygga upp sin image och sitt varumärke har respondenten varit tvungen att visa 
sig vara bättre samt att hon har balanserat väl sitt yrke och sitt privata liv.  

Att utveckla sitt personliga varumärke med hjälp av sociala medier har analysen visat att det 
är något som respondenten inte har använt sig av särskilt mycket jämfört med andra 
respondenter. Dock tycker hon att i framtiden kommer sociala medier att ändra vikten av det 
personliga varumärket inom en chefsroll. Även om respondenten inte har använt sociala 
medier vid utveckling av det personliga varumärket kan den sjunde slutsatsen dras vilket är 
för att chefer ska utveckla sitt personliga varumärke är sociala medier viktiga i dagsläget.  

Litteraturen (Alvesson & Sveningsson , 2003; Bendisch, Larsen, & Trueman, 2008) påpekar 
att en VD kan skapa olika paradoxala personligheter och ofta ändra sitt ”managerial identity”. 
Analysen tyder på att detta är något som stämmer väl överens med respondent 4 i förhållande 
till andra respondenter. Hon påpekar tydligt att hon har en chefsroll på arbetet och en annan 
roll privat. Den åttonde och nionde slutsatsen som kan dras enligt respondent 4 är för att 
bygga ett starkt personligt varumärke med en ledarposition ska en individ kunna separera det 
yrkesmässiga från det privata samt kunna skapa en chefsroll som vinner medarbetarnas 
respekt.  

Analysen om varumärkes identitet, image och rykte indikerar på att respondenten strävar efter 
att ha och behålla ett gott rykte. Detta försöker hon uppnå genom att bland annat vara 
tillgänglig för sina kunder och medarbetare. Den tionde och elfte slutsatsen som kan dras är 
att rykte är det som skapar ett personligt varumärke och en person bör värna om sin image då 
det utvecklar ens rykte som kommer att påverka företaget antigen positivt eller negativt.  

MARKNADSFÖRINGSBRANSCHEN	  	  
Analysen visar på att respondenten från ZenithOptimedia menar att utseendet är en del av 
varumärket och att hon tar hänsyn till sitt utseende och försöker anpassa sin klädsel efter 
arbetssituation. Den första och andra slutsatsen som kan dras är att utseendet är jätteviktigt för 
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respondentens personliga varumärke samt att en kvinna ska värna om sitt utseende mer än 
män.  
 
Enligt analysen om värderingar och image anser även respondent 5 att det första en individ 
ska göra är att vara medveten om vad den står för. Hennes egen image stämmer överens med 
företagets på grund av att hon har haft möjlighet att skapa företagets varumärke från början. 
Den tredje och fjärde slutsatsen som kan dras är att egna värderingar är viktiga för det 
personliga varumärket men de ska även korrespondera med företagets eftersom det är det som 
personliggör företaget. 

Det som differentierar respondent 5 enligt analysen är hennes engagemang och ett sätt att 
driva sitt arbete. Den femte slutsatsen som kan dras är att för att utveckla sitt personliga 
varumärke ska en individ visa sitt engagemang.  

Litteraturen från Lair et al (2005) hävdar att arbetande kvinnor måste jobba hårdare och 
uppoffra mer än män för att bli framgångsrika. Analysen indikerar på att respondent 5 
samtycker med övriga respondenter då hon tycker att hon inte har uppoffrat något. Samtidigt 
för att karriären inte ska påverka ens privata liv har respondent varit tvungen att 
kompromissa. Den sjätte slutsatsen som kan dras är att för att kunna utveckla ett 
framgångsrikt personligt varumärke måste man känna till sina egna mål för att kunna veta vad 
som behöver prioriteras.  

Det som framkommer av analysen gällande sociala medier är att respondent 5 är väldigt aktiv 
både yrkesmässigt och privat. Hon påstår att sociala medier kommer att betyda mycket för 
utveckling av det personliga varumärket i framtiden. Den sjunde slutsatsen som kan dras är att 
sociala medier, särskilt LinkedIn, är nödvändiga för utveckling av ett personligt varumärke.  

Litteraturen om nätverk och kontakter spelar en stor roll i affärsvärlden enligt Gander (2014) 
vilket analysen visar att det stämmer eftersom respondent 5 påpekar att hon nätverkar mycket 
och att hon håller sin nätverkskrets bred. Den åttonde slutsatsen som kan dras är att för att 
utveckla ett känt personligt varumärke gäller det att utnyttja de kontakter man har och har haft 
förut för framtida bruk.  

Analysen indikerar vidare att respondent 5 antar olika roller beroende på vilka situationer hon 
befinner sig i. Hon menar att som chef bör hon hålla en distans till sina medarbetare. Den 
nionde slutsatsen som kan dras är för att omgivningen ska respektera ens personliga 
varumärke måste man visa sin auktoritet som chef. 
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6.1	  SAMMANFATTNING	  AV	  SLUTSATSER	  
Den slutgiltiga slutsatsen som kan dras är att utveckling av det personliga varumärket 
definieras inte av branschen som cheferna arbetar inom utan det definieras av självständiga 
individer. Denna slutsats har dragits på grund av att majoriteten av strategierna som cheferna 
använder sig av för utveckling av det personliga varumärket liknade varandra oavsett bransch.  

Likheter som finns bland cheferna vid utveckling av det personliga varumärket är att de anser 
att utseende, image, värderingar, sociala medier, rykte och balans mellan karriär och privatliv 
är viktiga. 

Det som skiljer sig åt bland cheferna vid utveckling av det personliga varumärket är bland 
annat att de i detaljhandel- och PR branschen tar hänsyn till att reflektera över sina ageranden. 
Det som vidare skiljer sig åt är synen på kvinnoperspektivet eftersom chefer i PR- och 
marknadsföringsbranschen tycker att de behöver arbeta hårdare än män för att utveckla ett 
framgångsrikt personligt varumärke. Slutliga skillnader som finns är att chefer i utbildnings- 
och marknadsföringsbranschen agerar utifrån olika roller vilket påverkar deras personliga 
identitet, det vill säga varumärke.  
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7.  FÖRSLAG	  TILL	  VIDARE	  STUDIER 

I detta avsnitt ges förslag för framtida studier. 

Efter att ha studerat ämnet personligt varumärke skulle det vara intressant att studera det 
externt. Det som skulle kunna undersökas är ämnet utifrån ryktet och ”kunderna”, det vill 
säga om uppfattningen som du har om dig själv stämmer överens med omvärldens 
uppfattning om dig. Vidare kan ämnet studeras utifrån genusperspektiv, det vill säga, hur 
kvinnliga och manliga chefer har lyckats utveckla sitt personliga varumärke för att bli 
framgångsrika. Slutligen kan ämnet studeras utifrån kända företagsledarna. 
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BILAGA	  
 

INTERVJUGUIDE	  	  
1.  Kön, ålder och företagsposition 

 
2. Vilken företagsform ingår ni i och många anställda har ert företag? 

 
3. Hur skulle du beskriva dig själv som person/chef? Kan du med 3-5 ord ge en 

beskrivning av ditt “Personal Brand”. 
 

4. Berätta kortfattat om ert företag, hur ni arbetar, era målsättningar hur ert företag är 
uppbyggt?  
 

5. Hur använder du sociala medier och media kanaler för att utveckla ditt Personal 
brand? 

 

6. Anser du att ditt personliga varumärke stämmer överens med företagets? Om ja, I 
vilken grad. 

 

7. Hur upplever du att ditt personliga varumärke (som företagschef) stämmer överens 
med den förväntade varumärkesimage? 

 

8. Tycker du att du kan vara dig själv när du är på jobbet eller känner du att du behöver 
anta en annan roll? Och hur är det/Beskriv? 

 

9. I hur stor grad anser du att du har påverkat företagets image och dess varumärke och 
vice versa? 

 

10. Strävar du efter att bygga upp ditt personliga varumärke? Om ja, beskriv? Om nej, 
varför då? 

 

11. Eftersom du har en chefsroll i företaget måste du ha differentierat dig från andra 
medarbetare. På vilket sätt skulle du säga att du har differentierat dig? 

 

12. Hur gör du för att skapa intresse, lojalitet och samhörighet hos kunder och 
intressenter? och hur tror du att företaget kan dra nytta av det? 

 



 

 

61 

13. Tror du att allmänhetens syn påverkar dig (dvs. ditt personliga varumärke) och ditt 
företag? Om ja, Hur, på vilket sätt? Beskriv? 

 
 

 
14. Tror du att din image (d.v.s. den bild som andra har av dig) påverkar företagets? Om 

ja hur då, beskriv  
 

15. Hur ser du på förhållandet mellan förtroendet på företag och VD:ns varumärkes 
rykte?   

 

16. Har du någon förebild som byggt upp sin karriär med hjälp av ett starkt personligt 
varumärke. Om ja, vem? Och har denna person ändrat synen på målsättningar och 
hur man når dem? 

 

17. Hur tror du vikten av personligt varumärke inom en chefs-roll kommer att ändras i 
framtiden? På vilket sätt, beskriv. 

 

18. I början på en persons karriär, när man är i uppstart fasen, vad tycker du är det 
viktigaste att börja med, vid uppbyggandet av det personliga varumärket. Hur inledde 
du din uppbyggnad av ditt personliga varumärke? 

 

19. Hur anser du att en person ska uppfylla sina mål uppsättningar?  
 

20. När ett personligt varumärke är skapat/uppbyggt är det viktigt att det levs upp till det, 
vad anser du är avgörande när man förmedlar sitt varumärke?  

 
 

21. Hur känner du att ditt varumärke påverkar ditt privatliv? Känner du att ditt 
personliga varumärke bidragit till att du har fått göra uppoffringar i privatlivet? Vilka 
uppoffringar i privatlivet har du gjort? 
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APPENDIX	  

FRÅGOR TEORI KOPPLING SYFTE 
F1: Kön, ålder och företagsposition  - Syftet med att ställa denna fråga 

är att få en bakgrunds beskrivning 
om respondenten 

F2: Vilken företagsform ingår ni i och många 
anställda har ert företag? 

- Syftet med att ställa denna fråga 
är att få en bakgrunds beskrivning 
om företaget  

F3: Hur skulle du beskriva dig själv som 
person/chef? Kan du med 3-5 ord ge en 
beskrivning av ditt “Personal Brand”. 

- Syftet med att ställa denna fråga 
är att få en bakgrunds beskrivning 
om respondenten 

F4: Berätta kortfattat om ert företag, hur ni 
arbetar, era målsättningar hur ert företag är 
uppbyggt? 

- Syftet med att ställa dessa frågor 
är att få en bakgrunds beskrivning 
om företaget 

F5: Hur använder du sociala medier och 
media kanaler för att utveckla ditt Personal 
brand? 

HANTERING AV DET 
PERSONLIGA 

VARUMÄRKET 

Denna fråga ställdes för att få en 
bild på hur respondenterna 
använder sig av de sociala 
mediekanalerna 

F6: Anser du att ditt personliga varumärke 
stämmer överens med företagets? Om ja, I 
vilken grad. 

HANTERING AV DET 
PERSONLIGA 

VARUMÄRKET 

Denna fråga ställdes för att se hur 
mycket respondentens personliga 
varumärke stämmer överens med 

företaget 
F7: Hur upplever du att ditt personliga 
varumärke (som företagschef) stämmer 
överens med den förväntade 
varumärkesimage? 

HANTERING AV DET 
PERSONLIGA 

VARUMÄRKET 

Denna fråga ställdes för att se hur 
mycket respondenten personliga 
varumärkesimage stämmer 
överens med företagets 

F8: Tycker du att du kan vara dig själv när 
du är på jobbet eller känner du att du behöver 
anta en annan roll? Och hur är det/Beskriv? 

IDENTITET Denna fråga ställdes för att se om 
respondenten utvecklar olika 
personligheter i samband med 

utvecklingen av deras personliga 
varumärket  

F9: I hur stor grad anser du att du har 
påverkat företagets image och dess varumärke 
och vice versa? 

RYKTE Denna fråga ställdes för att visa 
på flexibiliteten i att kunna 

förändra ett personligt varumärke  
F10 Strävar du efter att bygga upp ditt 
personliga varumärke? Om ja, beskriv? Om 
nej, varför då? 

UTVECKLING AV DET 
PERSONLIGA 

VARUMÄRKET 

Denna fråga ställdes för att se om 
det finns skillnader mellan chefer 
angående strävan om att utveckla 

ett personligt varumärke med 
tanke på deras position  

F11: Eftersom du har en chefsroll i företaget 
måste du ha differentierat dig från andra 
medarbetare. På vilket sätt skulle du säga att 
du har differentierat dig? 

UTVECKLING AV DET 
PERSONLIGA 

VARUMÄRKET 

Denna fråga ställdes för att visa 
hur respondenterna differentierar 
sig för att skilja sig från mängden  

F12: Hur gör du för att skapa intresse, 
lojalitet och samhörighet hos kunder och 
intressenter? och hur tror du att företaget kan 
dra nytta av det? 

VARUMÄRKET, 
IDENTITET OCH 

RYKTE 

Syftet med denna fråga är att se 
hur respondenterna arbetar för att 

skapa ett gott rykte 
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F13. Tror du att allmänhetens syn påverkar 
dig (dvs. ditt personliga varumärke) och ditt 
företag? Om ja, hur, på vilket sätt? Beskriv? 

VARUMÄRKET, 
IDENTITET OCH 

RYKTE 

Denna fråga ställdes för att visa 
på faktorer som kan påverka det 

personliga varumärkesrykte 
F14. Tror du att din image (d.v.s. den bild 
som andra har av dig) påverkar företagets? 
Om ja hur då, beskriv 

VARUMÄRKET, 
IDENTITET OCH 

RYKTE 

Denna fråga ställdes för att se om 
respondenterna är medvetna om 
att deras personliga varumärke 

påverkar företaget   
F15. Hur ser du på förhållandet mellan 
förtroendet på företag och VD:ns varumärkes 
rykte?   

VARUMÄRKET, 
IDENTITET OCH 

RYKTE 

Syftet med denna fråga ställdes 
för att se om VDns personliga 

varumärke kan påverka företagets 
planer i stort.  

F16 Har du någon förebild som byggt upp 
sin karriär med hjälp av ett starkt personligt 
varumärke. Om ja, vem? Och har denna 
person ändrat synen på målsättningar och hur 
man når dem? 

VARUMÄRKET, 
IDENTITET OCH 

RYKTE 

Denna fråga ställdes för att visa 
på fördelarna i att ha ett starkt 

personligt varumärke  

F17 Hur tror du vikten av personligt 
varumärke inom en chefs-roll kommer att 
ändras i framtiden? På vilket sätt, beskriv. 

HANTERING AV DET 
PERSONLIGA 

VARUMÄRKET 

Denna fråga ställdes för att visa 
på betydelsen av det personliga 

varumärket 
F18. I början på en persons karriär, när man 
är i uppstart fasen, vad tycker du är det 
viktigaste att börja med, vid uppbyggandet av 
det personliga varumärket. Hur inledde du din 
uppbyggnad av ditt personliga varumärke? 

UTVECKLING AV DET 
PERSONLIGA 

VARUMÄRKET 

Denna fråga ställdes för att på ett 
konkret sätt visa på hur det 

personliga varumärket kan byggas 
upp 

F19. Hur anser du att en person ska uppfylla 
sina mål uppsättningar? 

HANTERING AV DET 
PERSONLIGA 

VARUMÄRKET OCH 
UTVECKLINGEN AV 

DET PERSONLIGA 
VARUMÄRKET 

Denna fråga ställdes för att på ett 
konkret sätt visa på hur målen kan 

uppnås 

F20 När ett personligt varumärke är 
skapat/uppbyggt är det viktigt att det levs upp 
till det, vad anser du är avgörande när man 
förmedlar sitt varumärke? 

UTVECKLING AV DET 
PERSONLIGA 

VARUMÄRKET 

Denna fråga ställs för att på ett 
konkret sätt visa hur man 

bibehåller ett starkt varumärke 

F21 Hur känner du att ditt varumärke 
påverkar ditt privatliv? Känner du att ditt 
personliga varumärke bidragit till att du har 
fått göra uppoffringar i privatlivet? Vilka 
uppoffringar i privatlivet har du gjort? 
 

UTVECKLING AV DET 
PERSONLIGA 

VARUMÄRKET 

Denna fråga ställdes för att se om 
respondenterna känner att de 
behöver arbeta hårdare för att 

utveckla sitt personliga varumärke 
på grund av sitt kön 


