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1.1 Bakgrund 

De flesta personer känner väl till namn som Madonna, Britney Spears eller 

Michael Jordan. De är individer som är välkända för de allra flesta människor, 

då de ofta förekommer i massmediala sammanhang. Deras offentliga 

yrkesutövning och det faktum att de ofta syns i media, skulle kunna resultera i 

att dessa personer många gånger betraktas som kommersiella produkter. De är 

personer vars namn marknadsförs bland annat genom mediaexponering. De 

har skapat sig ett personligt varumärke som konsumenterna kan relatera till. 

Ett personligt varumärke tillhör en individ som kan tänkas marknadsföras 

intensivt i ett kommersiellt syfte, kommersiellt i den mening att varumärket 

tillhör en individ som använder det i sitt professionella yrkesutövande. Det är 

detta område, kommersiella personliga varumärken, vi vill studera i denna 

uppsats.  

Om personliga varumärken kan anses som ett relativt nytt begrepp, så är dess 

föregångare och dess ursprung; varumärken och varumärkesstrategi, ett 

område som har betydligt fler år på nacken. Varumärkesstrategi är en 

förgrening inom marknadsföring som innebär att ett företag ska investera i, 

samt vårda sitt varumärke för att det i slutändan resultera i en ökad lönsamhet 

för företaget. För att uppnå detta måste varumärket kunna förmedla de värden 

som företaget vill att det ska förmedla och varumärket ska även exponeras i 

rätt sammanhang. (Nilsson, 1999) 

Genom rätt varumärkesstrategi kan ett varumärke bli en av ett företags 

viktigaste tillgångar. Varför hade annars enorma summor årligen spenderats 

på sponsring, produktplacering och reklam? Mats Urde säger i artikeln 

Sveriges starkaste varumärken (Stenshamn, 2001) att företagen varje år plöjer 



Inledning 

 

 3

ner ansenliga summor för att upprätthålla rätt image. Han skriver också att 

intresset för varumärket har ökat i takt med att produkter och tjänster har 

blivit alltmer likvärdiga.  

Anna Broback och Magnus Söderlund (Söderlund red., 2000) skriver också 

om att varumärkesstrategi är ett resultat av att de fysiska skillnaderna blir allt 

mindre för produkter och det kan ses som ett ytterligare steg i företagens 

strävan att differentiera sina produkter. Enligt dem går varumärkesstrategi ut 

på att ett varumärke tilldelas vissa egenskaper, för att på så sätt ge det en 

personlighet som kan påverka kundens preferenser.  

Individers exponering i media och förekomsten av personliga varumärken är 

något som har väckt vårt intresse. Förenar vi nu detta med varumärkesstrategi, 

så föds tanken om varumärkesuppbyggnad i ett annat sammanhang, där vi 

istället för produkter pratar om individer. Exempel på kategorier av personer 

med ett kommersiellt personligt varumärke kan enligt vår mening vara; 

musikstjärnor, konstnärer, idrottsstjärnor eller skådespelare.  

En individ som utgör ett varumärke kan tänkas befinna sig i en annan 

situation än en produkt som består av dött materia. Kanske är det faktum att 

en individ har förmågan att kommunicera, något som skulle kunna innebära 

andra förutsättningarna för ett personligt varumärke jämfört med en produkt. 

Alla individer har på något sätt relationer med andra människor och i de 

relationerna ryms alltifrån empati till hat. Människan visar av sin natur 

känslor. Individer som i kommersiellt syfte bygger upp sitt personliga 

varumärke kan kanske åsyfta att väcka känslor med hjälp av 

varumärkesstrategi.  
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1.2 Problemdiskussion 

Det finns böcker av författare såsom Aaker (1992), och Kapferer (1995) som 

handlar om hur ett företag kan utveckla sitt varumärke till en av sina mest 

värdefulla tillgångar. Dessa handlar mestadels om att man ska exponera 

varumärket i rätt sammanhang och att även ge dem de egenskaper som man 

vill att konsumenten ska förknippa varumärket med. Kan detta synsätt då 

komma att gälla även om det är en individ som utgör varumärket?  

Mats Urde säger i artikeln Sveriges starkaste varumärken (Stenshamn, 2001) 

att förstärka ett varumärke innebär ofta att en produkt får personliga 

egenskaper och att man försöker koppla det till större frågor för att 

konsumenten lättare ska kunna skapa en relation till varumärket. Hur kan då 

detta hanteras om varumärket istället utgörs av en individ? Kan teorier som 

behandlar uppbyggnaden av varumärken i form av produkter även skapa 

förståelse för varumärkesuppbyggnadsprocessen för individer?  

Det engelska begreppet; �personal branding� behandlar individer som 

varumärken. Detta är ett område som vi finner intressant då det förekommer i 

samhället men enligt oss inte är utrett inom företagsekonomisk forskning. I 

den här uppsatsen avser vi därför att ta varumärkesuppbyggnad till ytterligare 

en dimension och istället för produkter tala om individer. Vilka möjligheter 

kan det ge uppbyggnadsprocessen om det är en individ som står bakom 

varumärket? Vi vill med andra ord överföra tankarna inom området 

varumärkesstrategi på varumärkesuppbyggnad av individer i ett kommersiellt 

syfte. Vi vill se vilka faktorer som det tas hänsyn till vid 

uppbyggnadsprocessen av ett kommersiellt personligt varumärke. 
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1.3 Syfte 

Denna uppsats ämnar skapa förståelse för hur ett personligt varumärke byggs 

upp i ett kommersiellt syfte. Detta kommer vi att göra med hjälp av 

varumärkesteorier.  

Syftet ska besvaras med hjälp av följande frågor: 

• Vilka faktorer lyfts fram vid uppbyggnadsprocessen av ett 

kommersiellt personligt varumärke? 

• Vilka mänskliga egenskaper tillför möjligheter vid uppbyggnaden av 

ett kommersiellt personligt varumärke?  

1.4 Begreppet personligt varumärke 

Vår definition på ett kommersiellt personligt varumärke i den här uppsatsen är 

en individ som marknadsförs i ett kommersiellt syfte med avsikt att bygga 

upp ett personligt varumärke för att därigenom höja sitt marknadsvärde. 

Morgan (2001) ger exempel på kommersiella personliga varumärken så som 

Oprah Winfrey, Richard Branson och Bill Clinton. Han ger en beskrivning av 

dessa människor som �jag-är-mitt-varumärke typer�. Hans beskrivning passar 

in på en individ som med sitt namn på ett eller annat sätt kommersialiseras 

genom att skapa sig ett kommersiellt personligt varumärke.  

Detta skall ej förväxlas med personal branding som i vissa skrifter beskrivs 

som att gemene man kan bygga upp sitt personliga varumärke i syfte att 

stärka det egna självförtroendet, därigenom lyckas bättre i sin yrkeskarriär.  
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1.5 Tidigare forskning 

Det finns en mängd böcker och artiklar inom ämnet varumärkesstrategi att 

tillgå både inom svensk och engelsk litteratur (Treffner och Gajland, 2000). 

Den litteratur som behandlar varumärkesstrategi är fokuserad på varumärken i 

form av produkter eller företag. Titlar såsom; Varumärket ur företagets 

perspektiv (Uggla i Event and Expomarketing 1999) utgör ett exempel, av 

många, på litteratur som använder sig av varumärken i form av en produkt 

eller ett företag.  

Den litteratur som behandlar varumärken i form av produkter eller företag är 

omfattande, och vi kunde använda den till viss del. Här har vi bland annat 

använt oss av Melin (1999) och Nilsson (1999). Vi beslöt oss för att utgå från 

befintliga teorier som behandlar produkter och företag. En del av dessa teorier 

har till delvis modifierats av författarna själva (Gad, 2000) till att även 

omfatta uppbyggnad av personliga varumärken.  

1.6 Studiens kunskapsbidrag 

Vi har hittat ytterst lite forskning inom området kommersiella personliga 

varumärken. Vi har istället tagit hjälp av befintlig teoribildning inom ämnet 

varumärkesstrategi. Av de teoribildningar som vi hittade som behandlade 

personliga varumärken så har vi valt att använda oss av Gad (2000), som har 

utvecklat en modell som omfattar både produkt- och företagsvarumärken 

såväl som personliga varumärken. Vårt bidrag kommer därmed att utgöra ett 

försök i att skapa ökad förståelse för hur uppbyggnadsprocessen av personliga 

varumärken i ett kommersiellt syfte ser ut. Vår avsikt med denna uppsats har 

varit att tillföra företagsekonomin ytterligare en pusselbit till den samlade 

kunskapen om varumärken. 
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1.7 Uppsatsens disposition 

I kapitel två redogör vi för vår vetenskapliga ansats och de val som vi har 

gjort när vi har genomfört vår studie. I kapitel tre presenterar vi befintliga 

teorier inom området varumärkesuppbyggnad vilka utgör vår referensram då 

vi undersökte det valda problemområdet. Kapitel fyra är en redogörelse för 

den empiriska studie som vi har genomfört i denna uppsats. Kapitel fem 

innehåller vår analys där vi med hjälp av de tidigare presenterade 

varumärkesteorierna har försökt skapa ökad förståelse för uppbyggnad av 

personliga varumärken. I Kapitel sex presenterar vi de slutsatser som vi har 

kommit fram till i vår undersökning. 
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2 
Metod 

I detta kapitel redogör vi för vårt metodsynsätt och de val som vi har

gjort när vi har genomfört uppsatsen. Vi diskuterar även vad vi har 

gjort för att uppnå en hög trovärdighet på uppsatsen. Vi kommer 

endast att redovisa för de synsätt vi har valt. Vi kommer alltså inte att 

redovisa för de synsätt vi har valt bort, då vi anser att det saknar 

relevans för studien. 
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2.1 Vetenskapligt synsätt 

Vi anser att vi i denna uppsats har ett synsätt som närmar sig det 

hermeneutiska, då vi eftersträvar att skapa en helhetsbild av processen kring 

varumärkesuppbyggnad för individer. Men även på grund av att verkligheten, 

som den behandlas i denna uppsats, är en social konstruktion. Det vill säga att 

verkligheten är ett resultat av olika individers subjektiva 

verklighetsuppfattning. Detta gör att vår tolkning av varumärkesuppbyggnad 

endast kan förstås utifrån de individer som har arbetat med det, och som har 

varit delaktiga i vår undersökning. Denna tolkning medför att vi som utredare 

kan se på innebörder eller sammanhang vilka skapar en bakgrund till det 

direkt framträdande, samtidigt som förståelse är viktigare än förklaringar och 

exakthet. Detta finner vi stöd i hos Wallén (1996) som hävdar att forskning 

med en hermeneutisk inriktning handlar om tolkning av enskilda personers 

uppfattningar. Något som ytterligare stöder vår uppfattning om att uppsatsen 

har ett synsätt som närmar sig det hermeneutiska, är att Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (1997) skriver att med ett till övervägande del 

hermeneutiskt synsätt �ska den sociala helheten vara summan av de olika 

inblandade aktörernas upplevelser av den� (sid 232).  

Vi anser att uppsatsens synsätt ligger närmare det hermeneutiska eller 

antipositivistiska synsättet, vilket är Burell och Morgans (1979) namn på detta 

synsätt, då vi är av åsikten att kunskap är av subjektiv karaktär till skillnad 

från att vara reell och påtaglig eller rent av objektiv. Kunskap är, enligt oss, 

subjektiv så till vida att de vi har intervjuat i vår undersökning besitter en 

kunskap om varumärkesuppbyggnad som är unik och personlig då den är 

baserad på individuell erfarenhet. Då vi avser att förstå 

varumärkesuppbyggnad utifrån individuella personers förmedlade kunskap 
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överensstämmer vårt synsätt bäst med det antipositivistiska. Detta då 

antipositivismen hävdar att samhällsvetenskaplig forskning ska inrikta sig på 

subjektivitet snarare än objektivitet, eftersom förespråkarna för detta synsätt 

ställer sig frågande till att vetenskapen kan framkomma med objektiv kunskap 

(Burell & Morgan, 1979).  

Hur det hermeneutiska eller antipositivistiska synsättet mer konkret har 

genomsyrat vår uppsats kan beskrivas med hjälp av den hermeneutiska 

spiralen (figur 1). Där vi som utredare har en viss förförståelse som vi bär 

med oss in i undersökningen. Denna förförståelse är skaffad genom sekundära 

källor. Förförståelse handlar om det område som undersöks och förförståelsen 

har gett oss en viss syn på forskningsområdet redan innan vi har börjat 

undersöka det. Tack vare förförståelsen har vi kunnat formulera problem, 

frågor och komma med idéer för att på så sätt kunna påbörja undersökningen. 

Väl igång med undersökningen har vi fört en dialog, genom att intervjua 

personer med kunskap på området. Den information som vi har fått in har vi 

sedan tolkat, vilket har lett till ökad förförståelse. Detta i sin tur har lett till 

nya frågor och problem och så är spiralen igång igen. (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul,1997) 
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Figur 1 Hermeneutisk spiral.  
(Egen bearbetning efter Eriksson och Wiedersheim-Paul 1997, sid 231) 

2.2 Induktion - Deduktion 

Eftersom vi med denna uppsats har för avsikt att studera hur uppbyggnaden 

av kommersiella personliga varumärken sker, och sedan utifrån befintlig 

varumärkesteori skapa förståelse för detta område, faller det sig naturligt att 

ansatsen till övervägande del är induktiv. Vi finner stöd för detta hos 

Johansson Lindfors (1993) som omtalar det induktiva arbetssättet som att gå 

från empiri till teori och att det står för en subjektiv verklighetsuppfattning. 

Genom det induktiva angreppssättet närmar vi oss verkligheten via förståelse 

och kunskap som utvecklas efterhand. Här kan vi dra en parallell till den 

hermeneutiska spiralen där förförståelsen och successiv utveckling av 

kunskap spelar en central roll.  

Vi har under arbetets gång haft en växelverkan mellan teori och empiri. Detta 

är dock inte ett hinder enligt Alvesson och Sköldberg (1994) som skriver att 
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en alternering mellan empiri och teori kan ske under forskningsprocessen för 

att teorin ska kunna fungera som inspirationskälla, och att de två kan 

omtolkas i skenet av varandra. Till syvende och sist har dock uppsatsen 

genomförts med en induktiv ansats.  

Figur 2 som finns beskriven nedan visar på sin vänstra sida visar hur det 

induktiva arbetssättet går från empiri till teori via observationer som 

generaliseras. Med på bildens högra sida finns också den deduktiva ansatsen, 

vilken är motpolen till induktion. 

 

 

 

 

 

Figur 2 Induktion och deduktion 
(Egen bearbetning, efter Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997, sid 229) 

2.3 En deskriptiv studie 

Då syftet med vår studie är att skapa förståelse för hur ett varumärke i form av 

en individ byggs upp faller det sig naturligt att kalla vår studie deskriptiv. 

Detta finner vi stöd för i metodlitteraturen. Den deskriptiva studien strävar 

efter att ge en utförlig beskrivning av det undersökta området enligt 

Johansson Lindfors (1993). Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) skriver 
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om deskriptiva studier att de är användbara när man ska skapa förståelse inom 

ett område utan att för den sakens skull undersöka orsaksförhållanden. 

2.4 Kvalitativ data 

Då vår undersökning ämnar till att förstå hur man går tillväga när man bygger 

upp ett kommersiellt personligt varumärke kommer vi att använda oss 

uteslutande av kvalitativ data. Således ska information som vi har samlat in 

sammanfatta de tankar och åsikter som intervjupersonerna har. Därmed är det 

mer relevant att använda kvalitativ data, då vi vill nå en djupare förståelse för 

fenomenet personliga varumärken. 

Detta kan stödjas av Holme och Solvang (1997) som anser att det centrala i 

den kvalitativa metoden är att nå en djupare förståelse för det problem som 

studeras, detta för att helheten av ett sammanhang ska kunna förstås och 

beskrivas. Gummesson (1988) skriver att vid ett hermeneutiskt synsätt 

används nästan uteslutande icke-kvantitativa data, något som ytterligare 

stöder vårt val av metod vid datainsamling. Kvalitativ metod lämpar sig för 

frågeställningar där förståelsen är inriktad mot hur människor upplever och 

förhåller sig till ett visst fenomen.  

2.5 Datainsamling 

Vi har i vår undersökning valt att använda oss av både primär- och 

sekundärdata. Primärdata är material insamlat av utredaren själv. Primärdata 

kan samlas in på tre olika sätt enligt Arbnor och Bjerke (1977); direkt 

observation, intervju och experiment. Sekundärdata däremot är, av andra, 

redan insamlat material. Den sekundärdata som vi har använt oss av består till 
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största delen av artiklar hämtade ur databaser, i tidskrifter och på Internet. Vi 

inriktade oss på sekundärdata i början av studien för att få en bred insikt om 

området personliga varumärken. Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) 

skriver att sekundärdata är rekommenderat att använda i början av en 

undersökning då det är både enklare och billigare att använda uppgifter som 

redan är insamlade. Sekundärdatan har i vår studie mer fungerat som 

förförståelse till ämnesområdet och finns därför inte refererade till i empirin.  

I ett senare skede, när vi hade skaffat oss en bättre förförståelse, använde vi 

oss endast av primärdata för att på så sätt kunna fokusera studien på det valda 

problemområdet. Den insamlade primärdatan består uteslutande av personliga 

intervjuer. Dessa har vi genomfört med personer vilka har specialkunskap 

inom varumärkesstrategi och med erfarenhet av att bygga upp varumärket 

kring en individ.  

2.5.1 Urval av Intervjupersoner 

Urvalet till denna uppsats är avsiktligt (Johansson Lindfors 1993). Detta då 

vårt urval var avsiktligt såtillvida att vi endast valde att intervjua personer 

som vi ansåg kunde tillföra relevant information om varumärkesuppbyggnad. 

Vi var endast intresserade av personer som vi visste jobbade med, eller hade 

jobbat med, att bygga upp varumärken i allmänhet och personliga varumärken 

i synnerhet, då vi var intresserade av att ta del av deras tankar och idéer om 

uppbyggnadsprocessen. Vi kontaktade därför vänner till oss som hade 

kännedom om reklambranschen. Vi tog dessutom kontakt med anställda på 

företagsekonomiska institutionen vid Linköpings Universitetet. Dessa 

kontakter kunde i sin tur rekommendera personer som de ansåg besitta stor 

kunskap inom ämnet varumärkesuppbyggnad. Försedda med våra kontakters 

rekommendationer kunde vi således e-posta de personer som vi önskade 
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intervjua. Detta resulterade i åtta intervjuer med personer som besitter stor 

kunskap inom ämnet varumärkesuppbyggnad. När den åttonde intervjun var 

genomförd hade vi uppnått en mättnad av information, vi ansåg därmed att 

ytterligare intervjuer inte skulle tillföra något mer till undersökningen.  

Johansson Lindfors (1993) skriver att när en uppsats har en induktiv ansats så 

kan avsiktlig insamlingsmetod användas. Detta då den information om 

varumärkesuppbyggnad som vi har eftersökt inte nödvändigtvis ska vara 

representativ för en större population. Således krävs det inte att ett 

minimiantal av respondenter ska undersökas, vilket är fallet i representativt 

urval, det är istället den teoretiska mättnaden som avgör när val av nya 

respondenter kan stoppas. Teoretisk mättnad är uppnådd när ingen ny 

information tillkommer trots att fler intervjuer genomförs. När denna mättnad 

var uppnådd var det möjligt för oss att abstrahera och generalisera den 

kunskap om varumärkesuppbyggnad som vi hade erhållit. (Johansson 

Lindfors 1993) 

2.5.2 Intervjun som redskap 

Vi har i vår studie använt oss av det som Lantz (1993) kallar för den öppna 

riktade intervjun, där intervjuerna har varit koncentrerade kring vår 

huvudfråga; uppbyggnadsprocessen av ett varumärke. Vi följde sedan upp 

denna huvudfråga med kompletterande frågor kring de områden som vi fann 

mer intressanta. Inför varje intervju hade vi skickat ett intervjuguide till 

intervjupersonerna för att de på så sätt skulle kunna förbereda sig inför 

intervjun. Vid själva intervjutillfället presenterade vi oss och vårt 

uppsatsämne mer ingående. Vi intog därefter en mer passiv roll där 

intervjupersonen fick prata fritt och vi endast kom med följdfrågor detta för 



Metod 

 

 17

att kunna få ta del av deras åsikter och tankar. Vi ville heller inte styra dem i 

någon riktning för att inte påverka resultatet via exempelvis ledande frågor. 

Trost (1993) skriver att i allmänhet utmärks kvalitativa intervjuer av låg grad 

av strukturering samtidigt som de har en hög grad av standardisering. Med 

standardisering menas till vilken grad frågorna och intervjusituationen är 

densamma för alla intervjuade. Med strukturering menas till vilken grad 

frågorna i anslutning till en intervju har fasta svarsalternativ. 

Då den information som vi avsåg att samla in genom intervjuer var av 

kvalitativ karaktär så har vi eftersträvat en hög grad av standardisering, för att 

på så sätt öka möjligheten att jämföra den information som vi erhöll under 

intervjuerna. Hög standardisering har i denna uppsats uppnåtts genom att vi 

båda var närvarande vid samtliga intervjuer, vilket förstärkte att 

intervjusituationen alltid var densamma. Vidare har vi använt oss av 

bandspelare för att på så sätt undvika att viktig information skulle gå förlorad. 

Slutligen fick de intervjuade alltid bestämma intervjumiljö och alla intervjuer 

utom en ägde rum i den intervjuades arbetsmiljö.  

Då vårt syfte är kvalitativt i den mening att uppsatsen syftar till att skapa 

förståelse för hur uppbyggnadsprocessen av ett personligt varumärke ser ut, 

har vi kunnat använda oss av intervjuer som är öppet riktade. Vi ville se hur 

detta område uppfattas av respondenterna. Vår avsikt med intervjuerna var 

således att locka fram respondenternas åsikter och värderingar i större 

utsträckning än rena fakta om varumärkesuppbyggnad. Denna information 

hade varit svår att erhålla via en strukturerad intervju eller enkätundersökning, 

då de metoderna lämnar lite utrymme för respondentens egna ord och åsikter. 

En öppen riktad intervju har istället gett respondenten möjlighet att delge oss 
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sin bild av varumärkesuppbyggnad. Detta ökar vår förståelse för deras 

subjektiva uppfattning, vilken är nödvändig för att vi ska kunna förstå deras 

sätt att tänka, och därmed lättare tolka och analysera den information som de 

har förmedlat till oss via intervjuerna. 

En väl genomförd intervju kännetecknas enligt Lantz (1993) av att metoden 

ger tillförlitliga resultat, det vill säga att reliabiliteten uppfylls. Vidare ska 

resultaten vara giltiga, vilket är kravet på validitet och slutligen ska det vara 

möjligt för andra att kritiskt granska slutsatserna. Vad dessa två begrepp 

innebär kommer att diskuteras mer utförligt under stycke 2.6.1. 

2.6 Uppsatsens trovärdighet 

För att uppsatsen ska bli trovärdig krävs det att författarna ställer sig kritiska 

till den litteratur och de metoder som har använts under skapandet av 

uppsatsen. På så sätt görs läsaren uppmärksam på de eventuella fel och brister 

som kan påverka resultatet av den gjorda undersökningen.  

2.6.1 Validitet - Reliabilitet 

I en kvalitativ undersökning innebär validitet; giltighet, vilket i sin tur innebär 

generaliserbarhet. Med generaliserbarhet menas att slutsatser som dras från en 

mindre grupp individer är giltiga för det område som har undersökts. (Lantz 

1993) Data som ligger till grund för denna typ av analys består ofta av ett 

mindre antal intervjuer genom vilka vi söker information som till stor del är 

subjektiv till sin karaktär. Giltigheten handlar således inte om huruvida våra 

intervjuer utgör ett giltigt stickprov. Utan det handlar om huruvida den 

information som har framkommit genom våra intervjuer speglar 
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urprungskällan och att den således kan bidra till att skapa en ökad förståelse 

för uppbyggnadsprocessen av varumärken.  

I vår uppsats anser vi att validiteten är hög, då vi har undersökt det vi hade för 

avsikt att undersöka. En ytterligare orsak till den höga validiteten är att de 

resultat vi har kommit fram till kan anses som giltiga och relevanta för 

undersökningen. Detta grundar vi på att våra respondenter har blivit utvalda 

tack vare sin expertkunskap inom ämnet varumärkesuppbyggnad. Därmed 

anser vi att den information som vi har fått fram i vår undersökning är giltig 

för att belysa vårt vald problemområde; uppbyggnadsprocessen av 

kommersiella personliga varumärken. 

Reliabilitet bedömer tillförlitligheten i en undersökning, enligt Lundahl och 

Skärvad (1992). Om god reliabilitet råder påverkas det undersökta materialet i 

liten utsträckning av tillfälligheter, alltså att det finns få slumpmässiga fel. 

Vidare har undersökning med god reliabilitet förutsättningar att inte påverkas 

av vilka omständigheter som råder vid genomförandet. Reliabilitet är en 

förutsättning för att kunna mäta validitet, då en perfekt genomförd 

undersökning kan bli värdelös om den utförs felaktigt eller rent av slarvigt. 

Vi har i denna studie genomfört våra intervjuer på ett öppet riktat sätt, vilket 

ger att informationen är baserade på respondenternas åsikter och våra 

tolkningar, vilka är subjektiva. Då vårt ställningstagande är anti-positivistiskt 

är det dock möjligt att bibehålla en hög reliabilitet trots subjektiva tolkningar. 

Vi har även bidragit till hög reliabilitet genom standardiserade intervjuer, och 

genom att vi har minimerat eventuella störande moment. 
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2.6.2 Käll- och metodkritik 

Vår studie är uteslutande uppbyggd på kvalitativ data, en svaghet med den 

kvalitativa metoden är att den i allmänhet inte kan struktureras förrän efter att 

den är insamlad, och det tillsammans med informationens mindre 

standardiserade natur, kan göra det svårt att jämföra den information som har 

samlats in (Lundahl och Skärvad, 1992). Vi anser dock inte att detta har 

påverkat vår studie nämnvärt då vi har haft en hög grad av standardisering vid 

våra intervjuer, vilket har gjort att jämförbarheten har varit relativt hög.  

Beträffande sekundärdata, som vi främst använde oss av i ett tidigt skede i 

undersökningen, så har den två svagheter; tillförlitlighet och jämförbarhet 

(Arbnor och Bjerke, 1977). Det första syftar på att det råder en osäkerhet om 

hur korrekt, av någon annan insamlad information, är. Den senare; 

jämförbarheten, kan försvåras av att datan är insamlad i ett annat syfte än för 

den aktuella undersökningen. Vi har genomgående angivit referenser till det 

sekundära material som vi har använt oss av. Detta för att redogöra för de 

källor vi har tillgått, och på så sätt ge läsaren en chans att kontrollera dess 

ursprung och egentliga användning. Genom att ha gjort detta anser vi att vi 

har undvikit de svagheter som sekundärdata har.  

En nackdel med primärdata i form av intervjuer är att det är en mer 

tidskrävande metod jämfört med sekundärdata. Insamlandet av empiri till 

denna uppsats har utan tvekan varit tidskrävande, men då vår tid inte kan 

värderas i pengar har vi valt att ägna oss åt intervjuer. Fördelarna vid 

intervjuer är att insamlandet kan fokuseras mer på det valda problemområdet 

(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997).  
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3 
Referensram

I detta kapitel presenterar vi de teorier som utgör vår referensram då vi 

analyserar vårt valda problemområde. Kapitlet inleds med en 

introduktion av varumärken och varumärkesstrategi. Därefter redogör 

vi för de teoretiska modeller kring varumärkesuppbyggnadsprocessen 

som vi har att använt oss av för att försöka förstå de företeelser som vi 

har stött på i vår empiriska studie. Kapitlet avslutas med en 

beskrivning av människans natur och vår kommunikativa förmåga. 
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3.1 Vad är ett varumärke? 

Hankinson (1996) skriver att ett varumärke består av en produkt eller en tjänst 

som utmärker sig via positionering gentemot konkurrenterna, och även via sin 

personlighet så som målgruppen uppfattar den. Detta är en något snäv 

definition enligt oss. Uggla (2001) däremot har en bredare syn på ett 

varumärke. Han skriver att varumärket har tre olika funktioner ur 

märkesinnehavarens perspektiv; differentiering, identifikation och enhetligt 

budskap. Differentiering är det som Hankinson talar om, nämligen att 

särskilja sig från konkurrenterna. Uggla skriver att identifikation förenklar 

återköp och att det lägger därmed grunden för lojalitet. Enhetlighet, slutligen, 

med detta menas att varumärket måste sända ut enhetliga signaler för att 

köparna ska kunna få en klar bild av varumärket och på så sätt kunna skapa en 

förtroendefull relation till det.  

Vår åsikt är att ett varumärke är något mer än bara ett namn, och ett 

varumärke ska förknippas med positiva associationer och ger ekonomiska 

fördelar till dess innehavare. Nilsson (1999) definierar ett varumärke på 

följande sätt: �ett varumärke är inte mer än en symbol, men dock en symbol 

med en enorm potential�(sid 17). Vidare skriver han att ett varumärke måste 

representera ett förtroende för företaget och dess produkter eller tjänster. Han 

sätter upp fyra kriterier för ett varumärke som skiljer det från att bara vara ett 

namn på en produkt eller ett företag: 

• Varumärket måste ha distinkta värden 

• Varumärket måste vara differentierande 
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• Varumärket måste vara attraktivt 

• Varumärket måste ha en klar identitet  

Med andra ord för att ett varumärke ska vara något mer än ett bara ett namn, 

måste det ha en distinkt position i konsumenternas medvetande och det måste 

kunna representera distinkta värden. Dessutom måste det finnas emotionella 

skäl till att välja just det märket, det ska därför vara attraktivt och följaktligen 

ge en positiv upplevelse. Slutligen så anser han att varumärket måste vara 

enkelt att känna igen. Det ska helst inte bara vara enkelt att känna igen utan 

det ska också vara lätt att komma ihåg. Ett kort namn som är lätt att 

visualisera och som inte är komplicerat att uttala ger en tydligare identitet.  

Därmed anser vi att Nilsson har en ännu bredare definition än både Uggla och 

Hankinson då han även inkluderat att ett varumärke ska vara attraktivt. 

Vad som är ett varumärke, kan enligt Aaker (1992), bestämmas av hur väl det 

uppfyller kriterier på de fyra dimensionerna; kännedom, associationer, 

uppfattad kvalitet samt märkeslojalitet. Aaker menar att ett varumärke är 

något som konsumenterna har hög kännedom om och många positiva 

associationer till, ett märke som de är lojala mot samt anser hålla hög kvalitet. 

Kapferer (1997) säger vidare att för att ett varumärke ska kunna bli starkt och 

förbli starkt, måste det inneha en klar och beständig identitet. Nyttan med att 

äga ett varumärke ligger i kostnads- och konkurrensmässiga fördelar enligt 

Keller (1998).  

Nilsson (1999) är av samma åsikt, dock använder han uttrycket finansiella 

fördelar istället för kostnads- och konkurrensmässiga fördelar. Vi anser dock 

att hans förklaring omfattar samma fördelar som Uggla skriver om. Nilsson 

har följande förklaring; att ett varumärke kan ge finansiella 
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fördelar, vilka erhålls genom att varumärket kan fungera som ett 

inträdeshinder, en ytterligare fördel, enligt honom, är att ett varumärke kan 

skapa en lojalitetsrelation till kunderna. Uggla (2001) skriver också om vilka 

fördelar ett varumärke kan innebära, bland annat att det kan ge en psykologisk 

skalfördel, då det fungerar både som en inträdesbarriär för konkurrenter och 

även som en utträdesbarriär för lojala kunder. Han exemplifierar detta med 

IKEA som genom sitt starka varumärke håller konkurrenterna på avstånd, och 

dessutom att kunderna gärna väljer IKEA då man vet vad man får för 

pengarna om man handlar av dem.  

Till sist nämner Nilsson (1999) ytterligare en ekonomisk fördel med ett 

varumärke, nämligen att det kan ge skalfördelar, framförallt när det gäller 

marknadskommunikation. Han skriver att ett exempel på dessa fördelar är att 

ett varumärke bara med sitt namn kan ge upphov till en rad associationer, 

vilket kan vara mycket effektivare än t ex en dyr reklamfilm.  

3.2 Varumärkesstrategi 

Detta avsnitt har vi valt att inkludera för att ge läsaren en kort introduktion till 

varumärkesstrategi och arbetet med att bygga upp och bibehålla ett 

varumärke. Enligt Nilsson (1999) ska varumärkesstrategin vara kärnan i all 

verksamhet inom ett företag. Detta på grund av att varumärket blir allt 

viktigare i och med att vi varje dag omges av alltfler varumärken. Därmed 

anser han att de flesta företag måste arbeta aktivt med företagets rykte och att 

skapa ett varumärke. Detta är även viktigt för att varumärket ska lyckas 

förmedla de värden som det ska stå för. För att varumärkesstrategin ska vara 

framgångsrik krävs det att det genomsyrar hela organisationen. Arbetet går ut 

på att skapa preferenser, att se till att alla de tjänster och produkter som 
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omfattas av varumärket ska upplevas som bättre än de som konkurrenterna 

erbjuder. Företagets produkter och tjänster ska med andra ord ge valuta för 

pengarna. (Nilsson 1999) 

Detta ställningstagande bekräftas av Miller (2001) som skriver att för 

framgångsrik utveckling och hantering av varumärken måste man först och 

främst definiera den position man vill att varumärket ska nå. Här gäller det att 

ange vad man vill att konsumenterna skall associera till. Ett varumärkes värde 

skapas sedan av de olika aktiviteter som kunderna kommer i kontakt med och 

som på något sätt är sammankopplade med varumärket.  

Randall (1997) beskriver på ett mer grundläggande sätt vad en 

märkesinnehavare bör göra för att skapa ett varumärke, vilket vi anser vara 

detsamma som att lägga upp en varumärkesstrategi. Han skriver att det mest 

grundläggande är att skapa ett mervärde för kunden, för att lyckas med detta 

är det dock nödvändigt att skapa en förståelse för vad det är kunden vill ha. 

Han skriver vidare att kvalitet är ett nyckelbegrepp när ett varumärke ska 

skapas, och då syftar han på kvalitet såsom den upplevs att kunden. 

Differentiering är också en grundsten för att skapa ett varumärke, vilket 

innefattar att definiera varumärkets kärnvärden. Dessutom krävs det både 

enhetlighet och utveckling, mellan dessa två krävs det en balansgång. 

Enhetligheten är viktig då ett företag som hela tiden ändrar personlighet och 

�hoppar hit och dit� kan skapa förvirring eller rent av avståndstagande hos 

konsumenterna. Dock krävs det en viss förändring, ett varumärke får inte 

stagnera, då omvärlden och marknaden ständigt förändras så måste 

varumärket utvecklas i samma takt. Till sist krävs det också stöd, ett 

varumärke kräver både stöd och engagemang från alla inblandade. 
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Nilsson (1999) skriver att skillnaden mellan framgång och misslyckande i att 

ladda ett varumärke ofta ligger i själva genomförandet. Trots att själva 

strategin självklart är oerhört viktig så kan allt falla på att inte åtgärderna 

genomförs på bästa sätt. Bland annat uppmanar han till att inte �fingra på� 

varumärket, det vill säga att det är konsekvent och inte ändras hela tiden. Han 

skriver också att det är viktigt att ha tålamod, då det tar tid att bygga upp ett 

varumärke. Han beskriver kortfattat sekvensen för varumärkesstrategi som att 

först och främst definiera vad varumärkets position är, sedan ska företaget 

förstärka vissa väl valda delar av varumärket, för att slutligen kommunicera ut 

budskapet till varumärkets målgrupp. 

I detta stycke om varumärkesstrategier finner vi liknande tankegångar mellan 

författarna, genomgående gäller det att först klargöra en position för 

varumärket för att sedan kommunicera ut den till målgruppen. Vidare nämner 

de att strategin måste vara genomgående i hela organisationen, samt att det 

krävs tålamod och att man är konsekvent för att vara framgångsrik i sin 

varumärkesstrategi. 

3.3 Varumärkesuppbyggnad för produkter med hjälp av 

Brand Mind Space 

Detta avsnitt har vi valt att inkludera då Gads (2000) modell Brand Mind 

Space är en av de få modeller uttalat syftar till att bygga upp varumärken i 

form av produkter och företag såväl som personliga varumärken. Avsnittet är 

uppbyggt kring Gads (2000) modell (figur 3). I sin varumärkesuppbyggnad 

utgår han från denna modell som han kallar �Brand Mind Space�, ett uttryck 

som kan översättas till; andra människors tolkning av varumärket. Denna 

modell applicerade han ursprungligen på både produkter respektive företag, 
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däribland IKEA och Virgin Airlines. Han har även utvecklat samma modell 

för att kunna överföra den på personlig varumärkesuppbyggnad. Modellen 

består av fyra dimensioner; funktionell, social, mental, samt idealistisk 

dimension. Dessa fyra påverkar alla uppbyggnaden av ett varumärke.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 Brand Mind Space  
(Gad 2000, sid 94) 

3.3.1 Modellens användningsområde 

Modellen är ursprungligen tänkt att appliceras på produkter eller på ett 

företag. Gad har dock vidareutvecklat den till att även omfatta uppbyggnaden 

av personliga varumärken. Vi har valt att först presentera modellen där den är 

kopplat till produkter och företag, för att sedan i stycke 3.4 presentera 

modellen i samband med vårt problemområde nämligen personlig 

varumärkesuppbyggnad. Vi har alltså valt att införliva Brand Mind Space för 
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produkter för att visa ursprunget till vår huvudmodell; Brand Mind Space för 

personliga varumärken. 

Gad (2000) anser att ett företag är framgångsrikt när det lever genom sitt 

varumärke, det vill säga att det mer eller mindre är varumärket. Gads modell 

handlar i stor utsträckning om differentiering. Att differentiera sig kan ses 

som en naturlig biologisk drivkraft. Vi människor måste utmärka oss annars 

riskerar vi att sållas bort. Företagslivet är enligt Gad: �...inget annat än en 

förgrening av andra sorters liv�(sid 17). Därför är differentiering av yppersta 

vikt inom företagande. Oavsett vilken affärsverksamhet som utövas så är 

differentiering ett måste, annars är företag såväl som kommersiella personers 

existens i fara. Strävan är att vara oersättlig, för om ett företags produkter inte 

skiljer sig från mängden kan vem som helst kopiera dem och då kommer man 

att utsättas för konstant press och i slutändan kanske behöva ta till 

prissänkningar. Här finner vi likheter med de tankar som presenterades under 

stycket om varumärkesstrategi, där positionering nämndes som en central del 

av uppbyggnaden av ett varumärke. 

Gad (2000) vill med sin modell besvara frågan om hur företag bör bygga upp 

sina varumärken och förbli konkurrenskraftiga även i framtiden. Hans modell 

möjliggör förståelsen av ett varumärkes eventuella styrkor och svagheter. 

Modellen fyller, enligt Gad, sin funktion såväl vid uppbyggnaden av ett nytt 

varumärke som för att analysera strategiska valmöjligheter för ett redan 

etablerat varumärke. Han vill även besvara frågan om hur företag kan skapa 

ett långsiktigt och robust varumärke som inte bara fungerar som en symbol 

utåt, utan som även ska utgöra en drivkraft inom företaget. Gad är av åsikten 

att många modeller inom varumärkesstrategi visar en retrospektiv, förlegad 

och idealiserad bild av varumärkespositionering, och att de inte heller ger 
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några riktlinjer för hur man når en önskad position. Han är också av åsikten 

att andra författare inte förklarar lika detaljerat hur företag kan använda sina 

varumärken som ett verktyg inom ledningen av ett företag. Vi håller till viss 

del med Gad om detta, och anser att hans modell på ett bra sätt beskriver 

uppbyggnaden av ett varumärke, dock saknar vi en processtänkande i den 

uppbyggnad av ett varumärke som beskrivs i hand modell. Därför har vi valt 

att införliva de idéer som i finns Melins modell (figur 4) i beskrivningen av 

Gads fyra dimensioner. Vi har valt att inkludera Melins modell under Gads 

första modell då de båda behandlar varumärken i form av produkter eller 

företag. 

3.3.2 Varumärkesuppbyggnadsprocessen ur märkesinnehavarens 

perspektiv 

För att underlätta förståelsen av den fortsatta referensramen har vi här valt att 

ge en kortfattad beskrivning av de steg som Melins modell omfattar samt att 

visa en bild på densamma (figur 4). Modellen består av sex stycken steg som 

utgår från varumärkesuppbyggnad ur märkesinnehavarens synvinkel och som 

alla går ut på att skapa varumärkeskapital. De är presenterade i kronologisk 

ordning då de måste utföras i den ordning de står uppställda efter. Steg ett är 

att finna varumärkets produktattribut, vilket kan ses som utvecklingen av ett 

funktionellt mervärde. Det andra steget; märkesidentitet som kan ses som 

utvecklingen av ett emotionell mervärde, och med detta menas att skapa en 

immateriell tillgång som är svår att imitera. Det tredje steget, att ta fram 

kärnvärdet beskriver Melin som man ska utveckla ett differentierande 

mervärde. I det fjärde steget, positionering så menas det att man ska utveckla 

av ett associativt mervärde, det vill säga att skapa en mental position i 

konsumenternas medvetande. Det femte steget; marknadskommunikation 



Att bygga upp ett personligt varumärke i ett kommersiellt syfte 

 

30 

handlar om att kommunicera ut det budskap som varumärket står för. Det 

sista steget; intern märkeslojalitet har vi valt att inte förklara då det ofta inte 

finns någon lojalitetskonflikt för ett personligt varumärke, då det bara står en 

person bakom varumärket. Vi anser att denna modell inte kan användas till 

fullo för att förstå uppbyggnaden av ett personligt varumärke, men 

tillsammans med Gads modell så kan den fungera som ett komplement då det 

är en grundläggande modell för uppbyggnadsprocessen av ett varumärke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 den varumärkesuppbyggande processen ur märkesinnehavarens 
perspektiv  
(Melin 1999, sid 125) 
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Här nedan följer en utförligare beskrivning av de fyra dimensioner som ingår i 

Gads modell, och här syftar de fyra dimensionerna på produkter. Dessa 

dimensioner är de som Gad (2000) sedan utvecklar genom att applicera dem 

på uppbyggnad av personliga varumärken. 

3.3.3 Den funktionella dimensionen 

Den funktionella dimensionen är en grundsten för skapandet av ett 

varumärke, där det centrala består i att skapa en unik vara eller tjänst som är 

till nytta för kunden och som oftast består av fysiska egenskaper. Gad skriver 

också att allt som har med fysisk kvalitet, smak och stil faller under den 

funktionella dimensionen. Han anser att en produkt helst ska ha ett namn som 

inte bara är beskrivande och relevant för produkten i fråga utan som också 

som även lätt kan förknippas med den funktionella dimensionen. Den 

funktionella dimensionen berör även de positiva värden som en produkt eller 

tjänst förmedlar genom sitt varumärke. Teknisk innovation är det bästa 

exemplet gällande utveckling av den funktionella dimensionen. BMW är ett 

typiskt varumärke där teknisk innovation och därmed den funktionella 

dimensionen står i centrum. (Gad, 2000) 

Under den här dimensionen kan vi se ett samband med Melins (1999) första 

steg där det talas om utvecklingen av ett funktionellt mervärde, med vilket 

han avser skapandet av produktattribut. Han skriver vidare att med attribut 

avses oftast konkreta kännetecken hos en produkt vars uppgift kan sägas vara 

att förmedla ett funktionellt mervärde till konsumenterna. Han anser att ett 

varumärke i sig inte har något egenvärde, utan det är först när det 

sammankopplas med en produkt som den värdeskapande processen kan 

påbörjas. Han skriver vidare att hög och jämn produktkvalitet i allmänhet 

bidrar till att förmedla ett funktionellt mervärde. Han anser dock till 
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skillnad mot Gad, att de funktionella produktattributen inte kan ligga till 

grund för en långtgående konkurrensfördel, detta på grund av att de är för 

lätta att identifiera och därmed imitera.  

Melin (1999) talar även om att hitta ett mervärde för att differentiera 

varumärket han har valt att kalla det detta mervärde för ett kärnvärde. Detta 

kärnvärde ska bestå av de funktionella och det emotionella mervärdena i 

varumärket. Han anser att stor omsorg ska läggas vid att hitta ett 

differentierande kärnvärde då det är just det som kan ligga till grund för en 

konkurrensfördel. Detta anser vi även höra samman med Gads syn på den 

funktionella dimensionen, då kärnvärden kan ses som den grundsten som Gad 

talar om vid skapandet av ett varumärke.  

3.3.4 Den sociala dimensionen 

Denna dimension handlar om förmågan att skapa identifiering med en grupp 

som konsumenten vill tillhöra, detta då det sociala livet och att känna 

tillhörighet är viktigt. De flesta människor söker efter sin identitet, likväl som 

de känner ett behov av att bli socialt accepterade av den grupp de vill tillhöra 

och av dess ledare. Allteftersom samhället blir mer osäkert så fungerar 

varumärken i allt större utsträckning som identitetsbärare. Beslut om köp är 

subjektiva och baseras på en känsla som är överensstämmande med personens 

sociala identitet. Den sociala dimensionen gör att ett varumärke kan skapa en 

kult omkring sig, och varumärket kan på så sätt komma att ses som rekvisita 

för en hel livsstil. Det blir som en symbol med kultstatus i vårt samhälle 

ungefär på samma sätt som en flagga kan bli en symbol för ett land. Ett 

typiskt exempel på ett företag med stark social dimension kan sägas vara 

Harley- Davidson. (Gad, 2000) Harley-klubbar fyller en social funktion, bara 
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det faktum att vara innehavare av en Harley Davidson motorcykel, placerar 

automatiskt innehavaren i ett visst socialt fack. 

Melin (1999) talar om märkesidentitet och med det menar han utvecklingen 

av ett emotionell mervärde. Detta anser vi höra hemma under den sociala 

dimensionen då det är identitet och identitetssökande som till stor del präglar 

ett varumärke med en stark social dimension. Melin definierar 

märkesidentiteten som det som varumärket står för, det som ger märket 

mening och det som gör varumärket unikt. Han talar också om att 

märkesidentiteten har blivit allt viktigare i takt med att alltfler företag inte kan 

konkurrera vad gäller kvalitet och samtidigt inte vill konkurrera med pris. 

Märkesidentiteten kan tjäna som konkurrensmedel eftersom det är svårt att 

imitera då den kan ses som en immateriell tillgång.  

3.3.5 Den mentala dimensionen 

Den mentala dimensionen är djupgående, och berör det vi kallar människans 

själ. Det handlar om personlig insikt och kontinuerlig förändring. Alla 

människor är i behov av förebilder. Hjälp att skapa nya och bättre mentala 

bilder är viktigt för människan. Inom alla människor finns allmängiltiga 

gemensamma mentala bilder, men även individuella sådana. Ett exempel på 

mentala bilder som alla människor besitter gemensamt är de känslor som 

upplevs i samband med att försöka undvika otrevliga eller krävande 

situationer. Ett varumärkes mentala dimension kan användas till sin fördel i 

denna situation, Nike´s slogan �Just do it� är ett bra exempel på detta. 

Uttrycket ger en direkt påminnelse att komma över undvikande- och 

passivitetskänslor. För samtliga idrottsmän, professionella såväl som amatörer 

är Nike�s slogan ett ytterst relevant uttryck då det hjälper till att förändra 
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människors mentala bilder att bli mer positiva. (Gad, 2000) 

Även de individuellt mentala bilderna kan användas, eller om man så vill, 

utnyttjas i kommersiella sammanhang. I stället för att konsumenterna själva 

skapar egna mentala bilder om ett varumärke, så skapar företaget bakom 

varumärket avsiktliga mentala bilder, vilka kan symbolisera deras varumärke. 

Ett exempel på sådan förebilder är klassiska �Marlboro Man�. Ett varumärke 

av detta slag med en stark mental dimension kan fungera som en mentor, och 

kan därmed underlätta individens mentala förändring. 

Melin talar om positionering som mental, så till vida att varumärket får en 

mental position hos konsumenterna. Han beskriver också positionering som 

en utveckling av ett associativt mervärde. Detta till skillnad mot när man 

traditionellt brukar tala om positionering som en process via vilken 

märkesinnehavaren kan erhålla en unik position på marknaden gentemot sina 

konkurrenter.  

3.3.6 Den idealistiska dimensionen 

Med idealistisk syftar Gad på det större system vi alla är del av. Om man 

förstår idealistiska dimensionen så kan man även förstå vikten av de 

kopplingar som existerar mellan varumärken, produkten och systemet som vi 

alla är del av. Den idealistiska dimensionen berör även etiken och vilka 

värden som förmedlas både vad gäller ansvar på global såväl som på lokal 

nivå. (Gad, 2000) 

I tider då samhället inte kunde erbjuda social trygghet tog företagen själva 

större ansvar för sina anställda, även all kulturell verksamhet kom från nyrika 

industrimagnaters egna fickor. Idag har istället samhället tagit övergripande 
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ansvar för kultur, social välfärd, infrastruktur samt miljöansvar. Under de 

senaste tio åren har vi dock sett en tillbakagång till ett samhälle som till större 

del är beroende av att företagen ställer upp för sina anställda, då staten har fått 

ta ett steg tillbaka på grund av nedskärningar. Detta har inneburit att vi har 

fått ett nytt fenomen där företag idag avsiktligt använder sig av den 

idealistiska dimensionen för att bygga ett varumärke. Dock finns det en 

reservation, att ett företag som bygger upp sitt varumärke kring den 

idealistiska dimensionen lätt blir sårbart då det måste leva upp till de höga 

ideal som de själva har satt upp. Body Shop är kanske det bästa exemplet på 

ett varumärke som nästan enkom är uppbyggt kring den idealistiska 

dimensionen. (Gad, 2000) 

3.3.7 Sammanfattning av Brand Mind Space för produkter 

Avsnitt 3.3 har fått sin struktur efter de fyra dimensioner som vi finner i Gads 

(2000) modell. Även Melins (1999) tankar om varumärkesuppbyggnad som 

en process har fått visst utrymme. Analysen är i huvudsak strukturerad efter 

de fyra identiteter som återfinns i Gads modell, Brand Mind Space för 

personliga varumärken (nummer 5), vilket kommer att medföra en 

koncentration på de faktorer som Gad lyfter fram vid varumärkesuppbyggnad. 

Dock kommer vi att komplettera med hans fyra dimensioner och Melins 

åsikter, då vi anser att de fem steg som vi har presenterat ur hans modell 

innehåller tankar som, tillsammans med Gads fyra identiteter och 

dimensioner, ger en helhetsbild av varumärkesuppbyggnad. Det femte och 

sista steget i Melins modell; marknadskommunikation, har vi valt att inte 

placera under en enskild dimension då vi anser att alla fyra dimensioner 

betonar vikten av att kommunicera ett budskap. 
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3.4 Uppbyggnad av ett personligt varumärke med hjälp 

av Brand Mind Space 

Brand Mind Space för individer innebär andra människors tolkning av det 

personliga varumärket. Gads modell Brand Mind Space beskriver den 

uppfattade bilden av ett personligt varumärke. När kommersiella personliga 

varumärken byggs upp, eftersträvas en önskad bild av det personliga 

varumärket, alltså hur personen vill att det egna varumärket skall uppfattas. 

Denna modell är liksom den för produkter uppbyggd kring samma fyra 

dimensioner, eller identiteter som vi har valt att kalla dem. Dessa identiteter 

finns beskrivna i figur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5 Brand Mind Space för personliga varumärken  
(Gad 2000, sid. 166)  
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3.4.1 Personens funktionella identitet 

Att vara till nytta för andra behöver inte nödvändigtvis vara relaterat till det 

man verkligen utför, utan hur det som man har utfört uppfattas av andra. En 

person kan gå och bära på många positiva personliga egenskaper, men om 

dessa inte förmedlas som avsett är de inte värda någonting. Funktionell 

identitet kan vara uppbyggd genom utbildning, men kan även bestå av ren 

talang. När man talar om funktionell identitet syftar man på kompetens som 

en blandning av kunskap och erfarenhet. För att uppnå funktionalitet krävs det 

differentiering och dramatisering. Det första syftar på förmågan att vara 

annorlunda och det senare uttrycket på hur varumärket framställs och 

kommuniceras ut för att sedan mottas av andra. Ett exempel på en 

yrkeskategori som anses ha en hög funktionell identitet är läkare. 

3.4.2 Personens sociala identitet 

Denna punkt handlar om förmågan att samspela med andra människor. I 

personlig varumärkesuppbyggnad handlar den sociala identiteten om social 

kompetens. För kommersiella personliga varumärken handlar det i mångt och 

mycket om hur deras funktion som förebild uppfattas av betraktaren. Likväl 

som ett lyckat varumärke, har extremt framgångsrika personer med mycket 

karisma en förmåga att skapa något av en kultstatus. Att inneha en stark social 

dimension består i, förutom karisma, förmågan att få andra att må bra, att 

inspirera andra samt i slutändan att man är en person som är beundrad av 

andra. Försäljare är ett exempel på en yrkeskategori som anses ha en stark 

social identitet. 

3.4.3 Personens mentala identitet 

För att inneha förmågan att förändra andra, måste man i grunden besitta 
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förmågan att förändra sig själv. Denna tillgång kan man ha fått genom 

kontakten med andra som innehar en stark mental identitet. Om en person 

besitter inre stabilitet och övertygelse är grunden lagd för att kunna hjälpa 

andra till personlig utveckling. Denna grund kan fås genom kontakt med en 

person som redan besitter en stark mental dimension. Ett ypperligt exempel på 

ett yrke där stark mental dimension krävs är företagsledare. Skillnaden mellan 

framgångsrika och en mindre lyckade företagsledare utgörs till stor del av 

dessa ledares mentala dimension. 

3.4.4 Personens idealistiska identitet 

Denna dimension är den som är svårast att ta till sig, den handlar om att ha en 

helhetssyn och att sätta sitt liv i ett sammanhang och koppla det till helheten i 

tillvaron. En stark idealistisk identitet handlar också om etiskt och moraliskt 

ansvar. Vidare handlar den om att tjäna högre värden, likväl som att uppnå 

något som kan gynna allas välfärd och den allmänna utvecklingen. Om det 

personliga varumärkets etiska ideal stämmer överens med lokalt och socialt 

ansvar finns goda förutsättningar för en stark idealistisk identitet. Det krävs 

att en person är något av en idealist och visionär för att vara framträdande 

inom denna identitet. Inom arbetslivet kan yrken som socialarbetare samt 

präst tillskrivas en stark idealistisk dimension. 

3.4.5 Sammanfattning av Brand Mind Space för personliga varumärken. 

Denna vår huvudmodell, anser vi fyller sitt syfte att användas inom vårt 

problemområde; kommersiella personliga varumärken. Det vill säga för 

individer som skapar sig ett kommersiellt personligt varumärke för att kunna 

bli mer framgångsrika på ett professionellt plan. Vår bild av modellen är att 

den kan ses som en kärna där fyra axlar utgår från mitten i var sin riktning, 
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även kallade dimensioner. Ju längre ut på respektive axel man lyckas nå desto 

starkare är varumärket. Ett fulländat varumärke befinner sig därmed längst ut 

på alla axlar samtidigt. Vikten av varje axel i sig själv varierar beroende på 

inom vilken bransch man befinner sig. Skall man lyckas i ett visst segment 

eller inom en viss nisch kan en viss dimension vara extra betydelsefull. Gad 

ger Björn Borg som exempel, han hade en stark funktionell identitet då han 

var bäst i världen på att spela tennis, men han kan anses klart svagare inom de 

andra tre identiteterna då han har stått för väldigt lite eller drivit få frågor av 

betydelse inom social eller ideell karaktär. (Dagens Industri, 010822). 

3.5 Den mänskliga naturen 

Detta stycke finns med för att beskriva människans natur och vad det är som 

gör oss unika. Vi vill med denna del förklara de dimensioner som en individ 

kan tillföra varumärkesuppbyggnaden.  

Stevens (1998) skriver att praktiskt taget alla människor är medvetna om att 

de har en personlighet och människan är unik då hon kan se sig själv som en 

person. Att vara en person är inte detsamma som att vara en maskin. Vi är 

medvetna om oss själva och vi uppfattas av andra som speciella och 

avgränsade personer med en historia att berätta. Berg (Månson red., 1995) 

skriver att den mänskliga förmågan att som subjekt se sig själv som objekt är 

ett resultat av att vi kan distansera oss från oss själva. Vi erhåller tidigt ett 

jagmedvetande, som fungerar som en bas till vilken vi kan samla erfarenheter 

och genom dessa erfarenheter kan man skapa sig en uppfattning om sin 

omvärld och bygga sitt liv. Han skriver vidare att människan är unik som har 

ett språk, språket gör att vi har en reflekterande, rationell intelligens. Genom 

språket kan vi förmedla vår syn på verkligheten till andra. Samtalet ger oss en 
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möjlighet att kommunicera och skapa kontakter med andra människor � att 

socialisera. 
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4 
Empiri 

Detta kapitel är en redogörelse för den empiriska studie som har vi har 

genomfört i denna uppsats. Vi kommer att presentera de tankar och 

åsikter som kom fram i de intervjuer som vi genomförde med 

varumärkesexperter som arbetar med att bygga upp och förstärka 

varumärken. 
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4.1 En kort introduktion av våra intervjupersoner 

Micael Bindefeld, grundare av Bindefeld AB, har jobbat med att förstärka 

varumärket för bland annat ett flertal musikartister och företagsledare. 

Svante Tegnér, grundare av Lejonmedia, har bland annat jobbat med 

Markoolio samt skådespelerskan Sara Sommerfeldt. 

Bingo Rimér, även han grundare av Lejonmedia och har, liksom Svante, 

jobbat med Markoolio och skådespelerskan Sara Sommerfeldt.  

Mårten Wålsten varumärkesstrateg på Publicis i Stockholm, har bland annat 

jobbat med AMF pension och Silja Line. 

Tomas Lönn, grundare av Brandscript AB i Stockholm, har bland annat 

jobbat med KPA och LRF.  

Ann Spennare, projektledare på Forsman Bodenfors i Göteborg, har bland 

annat jobbat med Lotto och Comviq. 

Anders Svensson, varumärkeskonsult på Essen International AB, Stockholm, 

har bland annat jobbat med Electa (tidigare SPP) och två avknoppade bolag 

inom Teliakoncernen.  

Ted Bergström, varumärkesanalytiker på Ogilvy i Stockholm, har bland annat 

jobbat med Åhlens.  
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4.2 Varför använder vi produkter som exempel? 

Ett fåtal exempel i empirin är hämtade från produkter. Anledningen till att de 

finns med, är att det finns stora likheter mellan att bygga upp varumärken i 

form av individer, och i form av produkter och företag. För att exemplifiera 

har därför de intervjuade använt sig av produktexempel som även kan anses 

gällande för en individs varumärke. Vid uppbyggnadsprocessen av ett 

produkt- eller företagsvarumärke försöker man ofta att skapa sig en bild av 

den genomsnittlige kunden som man vill rikta sig mot, för att på så sätt lättare 

kunna precisera målgruppen. Ofta försöker man också att gestalta produkten i 

form av en individ, detta för att varumärket skall kunna förmedla känslor och 

inneha personliga egenskaper, vilket är speciellt vanligt förekommande i 

samband med leksaker, men även i andra sammanhang. Produkterna 

levandegörs ofta för att konsumenterna ska kunna skapa en relation med dem. 

Detta kan göras genom att man skapar en fiktiv kund, och ger den 

personlighetsdrag som målgruppen kan appellera till. Med nedanstående 

exempel vill vi klargöra att produkter och individer kan ha gemensamma 

nämnare, vilket vi anser kan motivera att våra beskrivningar ibland görs med 

hjälp av produktexempel. Ann Spennares exempel illustrerar detta på ett 

signifikativt sätt:  

�Produkten Abbas sill, vilken typ av person gestaltar Abba sill? Jo, herr 

och fru Abba  ses ett glatt par i övre medelåldern som tycker om att laga 

och bjuda på mat. De ställer gärna till med kalas, och allra helst en 

ordentlig midsommarfest utanför sin mindre villa nära havet.�  

(Ann Spennare) 

Vårt empiriska avsnitt är upplagt efter den huvudfråga som vi ställde 
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under intervjuerna och som handlade om uppbyggnadsprocessen av ett 

personligt varumärke. Underrubrikerna är de områden som intervjupersonerna 

tog upp som de mest viktiga i deras arbete med att bygga upp ett varumärke. 

Initialt presenteras de intervjuades syn på varumärken i allmänhet, följt av 

deras syn på personliga varumärken i synnerhet.  

4.3 Ett varumärke 

Överlag är bilden av ett varumärke samlad och entydig enligt intervjuade, då 

de menar att ett varumärke är något man skapar en relation med. När något 

eller någon nämns uppstår associationer, dock behöver det inte nödvändigtvis 

vara positiva associationer. Skoda nämns här av Tomas Lönn som exempel på 

ett varumärke som i viss mån har negativa associationer: 

�Skoda har idag en produkt som är så gott som likvärdig med en 

Volkswagen Passat när det gäller kvalitet, men det måste ha kostat dem 

skjortan att behålla namnet Skoda...de har kommit långt men de jobbar 

fortfarande med att skapa positiva associationer.� 

(Thomas Lönn) 

En uppfattning som kom fram under intervjuerna var att ett starkt varumärke 

handlar om lojalitet, och med detta menas att konsumenten väljer varumärket 

om och om igen. En annan uppfattning om varumärken, är att de ska vara 

välkända, stå för kvalitet och att det helst ska finnas ett lönsamt företag 

bakom. En annan åsikt som framförs, är att varumärket egentligen är på det 

sätt som betraktaren uppfattar det. Ett varumärke kan även vara starkt när man 

har lyckats skapa en känsla som delas av märkesinnehavaren och 

konsumenten. En annan uppfattning är att ett varumärke ska förmedla en 
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positiv känsla. Ann Spennare påvisar att de starkaste varumärkena är �äkta� 

och nämner Marie Fredriksson som ett bra exempel:  

�Hon är en artist som finns i branschen för att hon älskar stå på scen. 

Hon gör det inte för att bli känd och medverkar därför inte heller ofta i 

andra officiella sammanhang än i musiksammanhang�. 

(Ann Spennare) 

Anders Svenssons målande bild av ett starkt varumärke kan på ett bra sätt 

sammanfatta de intervjuades intryck av vad som menas med ett starkt 

varumärke: 

�Jag ser det som tre cirklar som flyter ihop, dvs identitet, profil och 

image. Identiteten är vad företaget verkligen är idag, profil så som de 

vill vara och image så som allmänheten uppfattar det. När dessa tre 

börjar glida ihop, så har man skapat en konsekvent bild, och därmed 

ett starkt varumärke.� 

(Anders Svensson) 

4.3.1 Ett personligt varumärke 

En fördel med en individs personliga varumärke är att det är mycket enklare 

att förändra än ett varumärke i form av en produkt. Dessutom är det lättare för 

en person att haka på trender. Om det är ett varumärke i form av en produkt 

eller företag så måste man vara mer konsekvent. Alla förändringar tar mycket 

längre tid, det jämförs med att styra en oljetanker, det är trögrörligt, man 

måste svänga mycket och länge och det ger ändå bara en liten förändring. 

Micael Bindefeld ser bland annat en klar fördel med personliga varumärken:  
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�Man kan ägna sig åt bara PR när det gäller en individ, det är inte 

nödvändigt att backa upp med en reklamkampanj som stöd. Detta tack 

vare att  det går att ge intervjuer med en individ, något som man inte kan 

göra med en produkt.� 

(Micael Bindefeld) 

Bingo Rimér tror att ett personligt varumärke som är för starkt kan ligga till 

last i vissa situationer:  

�Jag kan tänka mig att Jonas Åkerlund nog har gått miste om en massa 

erbjudanden. Efter att han hade jobbat med Madonna och hennes video 

blev han ansedd som ganska hipp. Det kan nog ha resulterat i att ett 

företag som t.ex. Arla helt enkelt inte vågar ringa upp honom. Deras 

tanke är nog att han inte vill ta på sig ett så oglamoröst uppdrag som 

att filma en reklamfilm för Arla efter att ha jobbat med Madonna.� 

(Bingo Rimér) 

Andra aspekter som intervjupersonerna tog upp var svårigheten med att leva 

upp till det rykte eller värden som tillskrivs individerna med ett personligt 

varumärke. Ett exempel som nämns är Ludmila Engqvist, vars varumärke 

blev så gott som värdelös över en natt efter att det avslöjades att hon hade 

dopat sig. En annan negativ aspekt som diskuteras är att man bygger upp för 

mycket kring personen, och om den personen inte längre vill ställa upp på 

gällande villkor, då riskerar allt att falla. Liknande tankegångar som kom fram 

under intervjuerna handlar om att en person som är tätt förknippad med ett 

företag eller en organisation lätt kan bli en belastning för företaget, t.ex. Jonas 

Birgersson och Framfab som stod och föll med honom som person, eller 

finska skidlandslaget som tappade all trovärdighet och alla sponsorer efter 
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avslöjandet om medlemmarnas doping. Mårten Wålstens citat belyser dessa 

negativa aspekter på ett bra sätt:  

�Om en individ avslöjas som oäkta eller falsk, så är kraschen mycket 

starkare än för en produkt.� 

(Mårten Wålsten) 

4.4 Varumärkesuppbyggnadprocessen 

4.4.1 Grundstenar 

Grundstenarna utgör stommen i varje varumärke. Flertalet av de intervjuade 

faller gång på gång tillbaka på de grundstenar som skapar trovärdighet kring 

ett varumärke. Att bygga något utan en solid grund kan uppfattas som en gin 

& tonic utan gin. Enligt de intervjuade gäller det för en produkt såväl som för 

en individ, att varumärket måste innehålla reella värden. Dessa reella värden 

innebär för en produkt ofta fysiska egenskaper, medan för en individ är det 

kompetens i formen av kunskap, erfarenhet eller ren talang.  

IT-Boomen togs upp som ett exempel på att man slutligen inte litade på 

grundprodukten och de personer som förmedlade den. Branschens uppgång 

och fall bottnade i total avsaknad av grundstenar. IT-företagens varumärken 

blev till en början oerhört högt värderade, för att i slutändan knappt ha något 

värde alls. 

Att ha en tro på det man gör är också något som samtliga intervjuade 

instämmer i. Särskilt för ett personligt varumärke, då en individs varumärke 

är mer sårbart än en produkts. Ann Spennare belyser detta i följande citat: 
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�Det måste finnas en äkthet, en övertygelse i det man gör, annars 

överlever man inte i det långa loppet.�  

(Ann Spennare) 

Att tonvikten för en individ ligger på äkthet poängterade även de andra 

intervjuade, vi fick följande exempel; att ett varumärke som inte är uppbyggt 

kring äkta värden kan liknas vid en skådespelare som spelar en viss typ av 

roller, och privat har en motsatt personlighet. I det långa loppet faller det ofta 

tillbaka på personen då det inte är äkta utan bara är en roll som spelas. 

Kvalitet 

Vad gäller grundstenen kvalitet har vi fått beskrivet ett exempel om en fiktiv 

idrottsman med varumärket �världens snabbaste man� och vad som förväntas 

av honom. Skall denne löpare stå för kvalitet måste han vinna sina lopp. Det 

räcker inte heller att han springer mot vem som helst, utan han måste utmana 

andra som anses vara världselit för att löparens prestation skall få någon form 

av kvalitativ stämpel. Han behöver dock inte segra jämt, men han behöver 

göra det med sådan frekvens att det snarare är en regel än ett undantag. Han 

bör också segra när det verkligen gäller t ex vid ett OS. På så sätt har 

individen förmedlat kontinuerlig kvalitet. En individ med ett kommersiellt 

personligt varumärke bör alltså stå för en hög och jämn kvalitet. 

Ann Spennare nämner Volvo och deras fokusering på säkerhet som ett 

exempel på kvalitet. Volvo skulle aldrig kunna sälja bilar under konceptet 

�säker bil� om det inte ligger en sanning bakom uttalandet. Det räcker ej 

heller med att företaget vid ett tillfälle blir utsedd till världens säkraste bil, 

utan företaget måste kontinuerligt visa på åtgärder i riktningen mot en än 
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säkrare produkt, för att kvalitet ska bli ett nyckelbegrepp. Detta belyses med 

följande citat av Ann Spennare: 

�Volvo måste hela tiden vara en föregångare inom nischen säkerhet, 

företaget måste leda utvecklingen i branschen för att kunna bygga så 

mycket av sina kärnvärden på säkerhet.�  

(Ann Spennare) 

Differentiering 

När väl den kvalitativa basen är ett faktum, krävs det ytterligare en grundbult 

enligt våra intervjuobjekt. Vid uppbyggnad eller förstärkandet av ett 

varumärke måste varumärket skilja sig från mängden på något sätt. Svante 

Tegnérs citat belyser detta:  

�Man måste utgå från vad en målgrupp vill ha och dessutom erbjuda 

något unikt.�  

(Svante Tegnér) 

Micael Bindefeld säger att med en del individer kräver hårt jobb genom 

guidning och coachning för att kommunicera ut dessa positiva bilder i media, 

medan andra som säger; �är födda mediestjärnor�. Han försöker dock alltid 

differentiera den individ han bygger upp med hjälp av positiva personliga 

egenskaper som han säljer in i media inom områden där de vanligtvis inte 

förekommer:  

�Pop och idrottsstjärnor syns i normala fall inte i finanstidningar, och 

därför får de stor genomslagskraft om de syns där.�  

(Micael Bindefeld) 



Att bygga upp ett personligt varumärke i ett kommersiellt syfte 

 

50 

Ett personligt varumärke som både står för kvalitet samt har lyckats 

differentiera sig utsätts dock ständigt för risken att kopieras av konkurrenter 

enligt Svante Tégner:  

�Jag är förvånad över att Markoolio är så ensam i sin nisch och att 

ingen har försökt att slå sig in på samma marknad och nå samma 

målgrupp.�  

(Svante Tegnér) 

Betydelsen av ett namn 

När det gäller namnet kom det under intervjuerna upp att det är viktigt att 

sträva efter att exponera just namnet på individen efter att ha �laddat� det med 

så många positiva egenskaper som möjligt. I ju större utsträckning 

allmänheten har positiva associationer till ett namn, desto högre är värdet på 

det personliga varumärket.  

Ett namn bör representera varumärket, vilket gör att det är viktigt i vilka 

sammanhang som namnet figurerar. Ett exempel som nämns är Börje 

Salming, vars namn och varumärke förekommer i en mängd sammanhang 

t.ex. kalsonger och glasögon. Det var ju dock inte hans nisch initialt, utan det 

var ishockeyn, där de positiva värderingarna om honom skapades. Ytterligare 

exempel som kom upp var Ludmila Engqvist, som fram till sin 

varumärkeskrasch hade klausuler som i detalj beskrev hur hennes namn skulle 

användas av de sponsorer hon representerade, något som ytterligare bekräftar 

vikten av namnet som varumärke. 
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4.4.2 Identitetsskapande 

Vi har under intervjuerna funnit att det bland de intervjuade främst finns två 

olika utgångspunkter när det gäller att skapa en identitet, det första är att utgå 

från målgruppen och se vad de vill ha, det andra är att utgå från personen eller 

produkten ifråga.  

Att utgå från målgruppen 

Svante Tegnér utgår ofta från målgruppen och ser vad personerna i 

målgruppen efterfrågar, för att sedan skapa ett koncept som säljer: 

�När vi jobbar med Markoolio så kollar vi på vad 10-16 åringar vill 

ha. Vad de tycker är kul, vilket tempo ska det vara i musikvideon. Sen 

pumpar vi ut det som vi tror att målgruppen vill ha och som dessutom 

säljer.� 

(Svante Tegnér) 

Intuitionen är enligt Ted Bergström viktig när det gäller uppbyggnaden av ett 

varumärke och om vad målgruppen vill ha. Dock testar de alltid en idé före att 

den lanseras när det gäller stora kunder med stora budgetar: 

�Det är förknippat med för stora risker att bara gå på intuition i en 

situation där kunden kan förlora för mycket.�  

(Ted Bergström) 
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Detta är något som stöds av Svante Tegnér som säger att man måste ha en 

viss mängd information att stödja sig på: 

�Om man bara gissar sig till vad målgruppen vill ha så kan man 

verkligen träffa helt fel...man ska aldrig underskatta sådant som har 

fungerat de senaste åren och testa att köra samma grej, man måste inte 

tänka i nya banor bara för att tekniken har utvecklats.� 

(Svante Tegnér) 

En fördel med att utgå ifrån målgruppen är att man kan skapa ett helt nytt 

varumärke som har utgångspunkt i en bestämd målgrupp. Ett exempel på 

detta är alla de pojkgrupper som har skapats på senare tid. Det kan dock 

ifrågasättas om dessa kan komma att stå för ett starkt varumärke, Ann 

Spennares citat belyser detta på ett bra sätt: 

�Hopplock i ett kommersiellt syfte såsom Friends, Westlife kanske 

håller ett tag men de försvinner snart då det ofta känns så 

fabricerat.� 

(Ann Spennare) 

Om vi ser till produkter så kan vi se liknade tankegångar, här är det dock 

möjligt att på ett helt annat sätt skapa ett varumärke först för att sedan fylla 

upp med produkter eller tjänster, vi fick ett exempel på detta, då det i Japan 

har skapats ett varumärke som heter �Will� och som uteslutande vänder sig 

till kvinnor i 30-40 års åldern. Det finns strikta designregler och vad 

varumärket står för. Sedan har olika bolag som bland annat Toyota och ett 

bryggeri, Asahi, valt att gå in i samarbetet och lanserat produkter under det 

här varumärket. 
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Tomas Lönn har en utgångspunkt som är något av ett mellanting mellan 

målgrupp och individ. Han ser till omvärlden och analyserar hur den kommer 

att förändras på den tid som det tar att bygga upp ett starkt varumärke:  

�Eftersom det tar flera år att bygga upp ett varumärke som 

allmänheten kan associera till, så är det viktigt att tänka på att de 

värden man laddar varumärken med kommer att vara aktuella i 

samhället även om tio år.� 

(Thomas Lönn) 

Att utgå från individen 

Den andra synen är att utgå från individen själv, och hoppas att varumärket 

kan attrahera en målgrupp med det som det står för. När man gör detta 

försöker man hitta de positiva värden som varumärket står för och trycka på 

dem. Micael Bindefeld jobbar på detta sätt: 

�Jag försöker få en bild av hur personen arbetar, och även hur 

personen är privat och sedan plocka fram personens positiva 

egenskaper för att  sedan försöka sälja in dem till media.� 

(Micael Bindefeld) 

Denna arbetsmetod använder sig också Mårten Wålsten av:  

�Vi plockar fram grundvärdena för att sedan försöka leva upp till dem 

i så hög grad som möjligt, att försöka försköna varumärket med 

kosmetika håller inte i längden... man måste försöka hitta en nisch, 

förutsatt att det finns någon som gillar den.� 

(Mårten Wålsten) 
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Varumärket som identitetsbärare 

Thomas Lönn säger att det finns två saker som avgör identiteten hos ett 

varumärke, dels den historia som man bär på och dels personens självbild och 

då syftas det på både vilken bild man själv har och hur omvärlden uppfattar en 

som person. Ett varumärke kan fungera som identifikationsmedel för 

konsumenterna. De aktiva val av varumärken som konsumenterna gör 

avspeglar en livsstil som de säger sig ha, detta kan exemplifieras av Tomas 

Lönns ord: 

�Forskning visar på att vi konsumenter väljer varumärken ungefär som 

man väljer rekvisita, vi konsumerar sådant som får oss att känna att vi 

kommer närmare vår idealbild.�  

(Thomas Lönn) 

Något som alla intervjupersoner är överens om är att det är lättare för 

konsumenten att skapa relationer med en individ än med ett företag eller en 

produkt. Detta då det är lättare att känna medkänsla för en person än för en 

produkt. Detta är något som Ann Spennare klargör bra med följande citat: 

�Det är mycket enklare att känna empati med Mona Sahlin än med en 

ros eller ett partiprogram.� 

(Ann Spennare) 

Anders Svensson säger det kan vara en fördel med att tänka i termer av en 

varumärkespersonlighet för att få konsumenten att kunna skapa en relation till 

produkten som står bakom. Han säger att detta framförallt är gångbart när det 

gäller barnleksaker. Man kan dessutom hjälpa till genom att via namnet skapa 

en koppling till figuren i varumärkets logotyp: 
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�Om man använder sig av en varumärkespersonlighet så börjar man 

till större del tänka mer i termer av personliga egenskaper när man 

formulerar kärnvärden.� 

(Anders Svensson) 

Mårten Wålsten menar att ett varumärke är något som skapar en relation, man 

måste lyckas hitta en känsla som konsumenten kan känna att den delar: 

�Ett varumärke är en uppfattning som sitter hos den som betraktar. 

Gunde Svan är ju inte bara den som han vill vara, utan egentligen är 

han faktiskt sådan som jag uppfattar honom.� 

(Mårten Wålsten) 

Micael Bindefeld talar om att för att en individ ska kunna lyckas med att 

skapa sig ett starkt personligt varumärke så måste den personen ha karisma, 

detta kan man dock erhålla på olika sätt: 

�Vissa människor har en medfödd positiv aura omkring sig, andra kan 

lära sig med åren. Dock är vi svenskar överlag inte så bra på att 

hantera media, om man ser till amerikaner så är de som gjorda för att 

figurera i TV.� 

(Micael Bindefeld) 

4.4.3 Varumärkets mentala position 

När Ted Bergström talar om den process de arbetar efter på företaget för att 

bygga upp ett varumärke, är ett av stegen positionering, och med detta menas 

den mentala bild som de önskar att gemene man skall ha om varumärket.  
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Micael Bindefeld säger att för att allmänheten ska kunna skapa sig en bild av 

ett personligt varumärke så krävs det spaltmetrar:  

�Det gäller att bredda målgruppen och att kanalisera budskapet via 

redaktionell text och inte via annonser. Det finns nämligen en 

undersökning som säger att det är värt 6 gånger mer att stå i en artikel 

med redaktionell text än i en annons. � 

(Micael Bindefeld) 

4.4.4 Varumärket som förebild 

Ett exempel på en förebild som nämns är Britney Spears. För den målgrupp 

som hon ska appellera till så fungerar hon till stor del som en mental förebild. 

Hon är en modern prinsessa, som tagen ur en saga. Hon har lyckats med det 

som de flesta flickor i tonåren drömmer om, att bli världskändis, få resa 

jorden runt och tjäna massor med pengar.  

Att bli ett oerhört starkt personligt varumärke redan vid 16-17 års ålder och 

leva upp till de förväntningar som ställs på en förebild är inte lätt enligt en av 

de intervjuade. Dock anses idolernas möjlighet att förändra och påverka sin 

målgrupp som stor. 

Ett annat exempel på en förebild som kommer upp är Jonas Birgersson, han är 

en idealist och förebild, då han var lika med varumärket Framfab. Han 

�boostade� hela företaget genom de uttalanden och den ledarstil han använde 

sig av. Jonas Birgersson är en person som brinner för sin idé och för vad han 

gör och sådant smittar av sig på företaget och omvärlden. 
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4.4.5 Etik o moral 

Ett personligt varumärke bär på stort ansvar vare sig personen ifråga vill det 

eller ej och med det menas plikten att alltid leva upp till samhällets ideal. 

Vidare är det en allmän uppfattning bland våra intervjupersoner att en individ 

är mer sårbar än en produkt. Om ett företag drabbas av �badwill� i samband 

med en produkt kan de element som orsakat det dåliga ryktet avlägsnas från 

produkten och därmed kan skadan minimeras. En individ däremot är 

hundraprocentigt knutet till sitt varumärke och måste därmed stå till svars för 

sina handlingar fullt ut. Vissa delar av ett starkt personligt varumärke ser dock 

Svante Tegnér som enbart positiva:  

�Att som individ bakom ett personligt varumärke ställa upp på ideell 

verksamhet till stöd för etiska och moraliska syften, i stil med TV-sända 

välgörenhetsgalor vinner man oftast på, på alla sätt och vis. Det 

gynnar både artisten och det ändamål som man samlar in pengar till. 

Så jag kan inte se något negativt i att ställa upp.� 

(Svante Tegnér) 

Micael Bindefeld pekar på helhetsbilden kring ett personligt varumärke. 

Etiska värden som ett personligt varumärke står för måste plockas fram, 

precis som alla de andra positiva värden som en person besitter, när Micael 

Bindefeld bygger upp ett personligt varumärke, dessutom måste egenskaperna 

som plockas fram vara positiva:  

�Vi är väldigt konservativa i Sverige, jag tror att både media och 

svenska allmänheten vill ha skötsamma förebilder.�  

(Micael Bindefeld) 
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En individ med ett kommersiellt personligt varumärke tar strategiska beslut, 

individen måste kunna stå för de etiska val som han eller hon gör. På samma 

sätt som ett företag som t.ex. KPA (en fondförvaltare av pensioner not enl. 

författarna) väljer att nischa sig enkom mot etiska fonder, och då gör ett aktivt 

val för att kunna differentiera sig på marknaden, så gör en artist eller 

idrottsstjärna genomtänkta beslut för att skapa sig ett positivt rykte. Detta 

gäller enligt Svante Tegnér även Markoolio, som själv tar beslutet och han 

tillägger att det som Markoolio ställer upp på måste ligga i linje med hans 

egna ideal. 

Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga intervjuade betonar vikten av att 

individerna med ett personligt varumärke på ett ärligt och äkta sätt kan ställa 

upp på moraliska och etiska frågor. De är också rörande överens om att detta i 

stort alltid innebär �goodwill� för individens personliga varumärke 
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5 
Analys 

Detta kapitel innehåller vår analys där vi med hjälp av vår referensram 

kring befintlig varumärkesteori försöker skapa ökad förståelse för 

uppbyggnadsprocessen av personliga varumärken i ett kommersiellt 

syfte. 
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5.1 Uppbyggnadsprocessen av ett personligt varumärke 

För att ta reda på de faktorer som lyfts fram vid 

varumärkesuppbyggnadsprocessen av ett kommersiellt personligt varumärke 

analyseras varumärken till att börja med på generell basis. Dessa faktorer 

gäller för individer men kan även gälla för produkter. Dock finns det 

egenskaper som är specifika för individer. Faktorer som enkom berör en 

individs personliga varumärke kommer att analyseras mer ingående.  

5.1.1 Kännetecken vid varumärkesuppbyggnad 

Förmedlade värden 

Ett varumärke sitter i betraktarens ögon, vilket i de flesta fall innebär 

konsumentens. Således är det i slutändan alltid konsumentens åsikt som är av 

avgörande betydelse. Kvalitet hos ett varumärke uppkommer först när 

konsumentens åsikt är att det rör sig om ett kvalitativt varumärke. Det kan 

därmed ses som irrelevant vad andra intressenter har för åsikt så länge 

konsumenten är på det klara med hur denne uppfattar kvaliteten på 

varumärket. Ett problem som en individ med ett personligt varumärke dock 

brottas med är risken att en individ, till skillnad från en produkt, från gång till 

gång kan förmedla olika värden. Det innebär att det finns risk för att en 

mindre klar profil förmedlas. Vikten av en klar profil stöds av Nilsson som 

skriver att om ett varumärke ska vara mer än bara ett namn, så måste 

varumärket ha en klar profil i konsumenternas medvetande. Vi har därmed 

funnit att den mänskliga aspekten gör det svårare att vid varje enskilt tillfälle 

förmedla ett exakt, enhetligt och återkommande budskap, även om 

kontinuerlig kvalitet alltid eftersträvas i största möjliga mån av individen med 

det personliga varumärket. 
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Lojalitet 

Ett känt varumärke associeras med lojalitet, någon eller något man har en 

relation till eller identifierar med. Ofta handlar det om positiva värden, men 

inte uteslutande positiva då de ibland kan upplevas som negativa. De 

intervjuade uttrycker det som �något som är äkta�. Om denna känsla finns, 

bör det finnas förutsättningar som gör att man kan lita på innehållet. Om 

innehållet anses som tillförlitligt så har positiva värden skapats vilket mynnar 

ut i en form av relation, eftersom mottagaren oftast är beredd att återkomma 

till något som denne uppfattat som kvalitativt. Vi har alltså funnit att för att 

lojalitet skall uppnås bör det personliga varumärket byggas på vad de 

intervjuade kallade äkta värden. Aakers tankar kan anses likvärdiga, där 

samtliga Aakers fyra kriterier för ett varumärke, uppfattad kvalitet, 

kännedom, associationer, samt märkeslojalitet visar på en unison bild mellan 

hans teorier och de intervjuades åsikter. Vi tar här uppfattad kvalitet som 

exempel. Om någon eller något profileras att stå för kvalitet så måste 

innehållet motsvara det utlovade, annars kommer den uppfattade kvalitén hos 

konsumenten vida understiga dennes förväntningar och krav. Vad kan det få 

för konsekvenser? Om de förmedlade värdena inte varit äkta och 

överensstämmande ökar risken för att konsumenten ej förblir märkeslojal. 

Varumärket kommer inte heller associeras med positiva värden vilket får till 

följd att om kännedomen kring varumärket överhuvudtaget sprids, så kommer 

det inte vara i form av positiv publicitet. 

En annan syn på ett varumärke sammanfattades i orden identitet, profil och 

image. Ett varumärke med klar identitet är ett varumärke som lyckats med 

profil och image, exempelvis genom att differentiera sig, vilket bör skapa 

möjligheter att bli attraktivt som varumärke. Risken för ett varumärke som 

inte differentierar sig är, att det kommer försvinna i det mediabrus 
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som förmedlas av konkurrenterna på marknaden. Om ett varumärke 

överhuvudtaget ska synas, krävs det att det sticker ut från mängden. Vi finner 

det därför troligt att ett differentierat varumärke med klar profil har dessa 

möjligheter. Nilssons beskriver att varumärket måste vara differentierande, 

attraktivt och ha en klar identitet med distinkta värden. Även Kapferer talar 

om en klar och beständig identitet. Nilssons och Kapferers definitioner styrker 

ytterligare ovan förda diskussion. 

Ur ovan nämnda resonemang har vi har även funnit att om ett varumärke är 

attraktivt, så ökar möjligheterna till att kunderna återkommer. I 

sammanhanget vill vi även nämna att en överlag enig åsikt bland de 

intervjuade om att varumärken bör ge en positiv bild, vilket även Nilsson 

poängterar, skilde sig vid ett nämnt exempel. Nämligen då Skoda 

exemplifieras som ett känt varumärke med i viss mån negativa associationer. 

En anledning kan vara att namnet Skoda fortfarande associeras med före detta 

öststaterna. Det skulle därmed kunna visa, att det är svårt och framför allt tar 

tid att jobba bort negativa stämplar oavsett om det rör sig om produkters eller 

individers varumärken, trots att i det här exemplet är Volkswagen, ett företag 

med enligt oss betydligt bättre renommé, som idag står bakom de bilar som 

tillverkas under varumärket Skoda.  

5.1.2 Funktionell identitet 

Kvalitet 

De intervjuade menade att en individs varumärke måste stå på en solid grund 

bestående av reella värden. Vi har funnit att de reella värden som en individ 

faller tillbaka på är; kunskap, erfarenhet eller talang. Vi finner det därför 

troligt att ett kommersiellt personligt varumärke förmedlar ett mervärde, om 



Analys 

 

 63

den kompetens som individen innehar appellerar på målgruppen. Det handlar 

förvisso ett subjektivt mervärde, men ändock om ett mervärde. Gad beskriver 

att det som skall vara till nytta för kunden måste framförallt vara kvalitativt. 

Kvalitet kan ses som allt som konsumenten är villig att betala för då han eller 

hon anser det innehålla ett mervärde. Även Melin stödjer det faktum att ett 

varumärke måste innehålla något som tillför ett mervärde. 

Ett tidigare nämnt exempel om avsaknad av kvalitet i kärnprodukten finns i 

samband med IT-Boomen. De företag som skapades då var helt oförenliga 

med de krav på kvalitet som Gads teorier hänvisar till. Företagen var så gott 

som tomma luftslott som utgav sig för att vara något de aldrig hade varit och 

som de aldrig heller lyckades leva upp till. Därav kan vi göra analysen att 

detta ledde till att de varumärken som låg bakom IT-boomen och deras 

företag idag har ett lågt värderat varumärke, i vissa fall på gränsen till 

värdelöst. Om det däremot hade funnits substans bakom varumärket hade inte 

fallet blivit så tungt.  

Kontinuitet 

Efter att ha genomfört vår studie har vi funnit att ett personligt varumärke inte 

bara måste stå för kvalitet, utan att kvalitén även måste vara kontinuerlig, 

vilket kan vara svårt för ett varumärke i form av en individ. Begreppet 

�Världens snabbaste man� åskådliggör på ett bra sätt vad vi tolkar som vikten 

av kontinuitet för en individs varumärke. För att kunna bära upp sin titel 

måste löparen med varumärket �världens snabbaste� helt enkelt vinna de 

flesta lopp han ställer upp i. Sker inte detta kontinuerligt och mot ett 

kvalitativt motstånd kommer inte personen att uppfattas som världens 

snabbaste och hans varumärke riskerar därmed att falla i värde avsevärt. 
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Exemplet visar därmed att både kvalitet och kontinuitet är faktorer av 

betydelse vid uppbyggnad av ett personligt varumärke. Vi har även funnit, 

vilket också Nilsson styrker, att den konkurrens som råder på grund av att 

varje enskilt varumärke idag omges av alltfler varumärken, ökar kraven på att 

man aktivt och kontinuerligt måste underhålla sitt varumärke.  

Differentiering 

För att ett personligt varumärke skall byggas upp måste varumärket, vilket 

tidigare nämnts, vara unikt på något sätt. Melin hävdar att det inte räcker med 

att varumärket är unikt om man skall bygga en konkurrensfördel på lång sikt 

baserat på funktionalitet, detta då det i längden inte förblir unikt om det inte 

utvecklas. Han anser att ett produktvarumärke baserat endast på funktionalitet 

är lättare att identifiera och därmed kommer det, i högre utsträckning än ett 

personligt varumärke, att kopieras i någon form. Individen är i sin form av en 

levande varelse något som aldrig går att hundraprocentigt kopiera. En fysisk 

produkt är dock fullt möjlig att kopiera. Även det faktum att människan 

använder sig av ett språk får konsekvenserna att en fullständig kopiering för 

oss förefaller omöjlig. Språket är något vi återkommer till inom social 

identitet. Då Bindefeld lyfter fram personliga egenskaper hos en individ 

uppfylls enligt oss just syftet att varumärket blir unikt. Han skapar det Melin 

kallar konkurrensfördel. Med denna diskussion har vi därmed slagit fast att en 

skillnad vid uppbyggnaden av en individs personliga varumärke gentemot en 

produkts varumärke, är att en individs personliga varumärke är omöjligt att  

kopiera till hundra procent, då varje människa är unik. 
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Äkthet 

När värden hos ett personligt varumärke skall förmedlas är det viktigt att de 

stämmer överens med personens individuella egenskaper. En individ som 

utger sig för att vara något som han eller hon inte är, är som en produkt som 

utges för att innehålla något den inte kan leva upp till. Vi kan därmed sluta 

oss till att något som inte är äkta inte håller i längden.  

Som individ och personligt varumärke är det �äkta� värden och 

personlighetsdrag som måste förmedlas. Att som till exempel Börje Salming 

använda sitt namn för att stå bakom ett glasögonmärke, vilket ligger långt 

ifrån ursprunget till Salming, kan enligt oss ses som att fingra på identiteten. 

Detta är något som även Nilsson hävdar är ett av kriterierna för ett varumärke. 

Om Salming inte håller sig till sin nisch riskerar han att konsumenterna 

associerar till andra egenskaper än de som varumärket Salming ursprungligen 

stod för.  

Med detta menar vi inte att det behöver vara fel av Salming att stå bakom ett 

glasögonmärke, men att det är förenat med större risker än om han står bakom 

namnet på till exempel en skridsko. Dock skulle man kunna se det som 

Salming vill förmedla som underordnat, om man går på Gads linje som menar 

att det som är av avgörande karaktär, är hur mottagaren tolkar det som 

Salming vill förmedla. Exemplet skulle bli än tydligare om vi antar att 

Salming gjorde reklam för spisar eller smink, vilket inte är förenligt med hans 

varumärke. Konsumentens uppfattning om Salming handlar om hans positiva 

värden. Smink och spisar skulle inte anses som ett trovärdigt budskap och det 

personliga varumärket skulle därmed kunna erhålla �badwill�.  
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5.1.3 Social identitet 

Varumärket som identitetsskapare 

I vår undersökning har det framkommit att det är enklare att skapa ett 

varumärke som konsumenterna kan identifiera sig med om varumärket består 

av en individ än om det består av en produkt. Detta då det alltid är lättare att 

identifiera sig med en människa som har personliga egenskaper, vilka väcker 

känslor. När ett varumärke i form av en produkt byggs upp så försöker man 

ofta att ge det personliga egenskaper som konsumenten kan relatera till och 

identifiera sig med. Detta steg kan bortses från vid uppbyggnaden av ett 

personligt varumärke, där räcker det med att förstärka de positiva personliga 

egenskaper som redan finns hos individen, förutsatt att sådana finns. Att det är 

viktigt att skapa en stark identitet som konsumenterna känner att de kan 

relatera till är något som också Gad stöder, då han i sin modell skriver att 

varumärken kan fungera som identitetsbärare eller symboler för en grupp eller 

en livsstil. Att man använder strategier för att �väcka liv� i döda ting eller 

produkter vilket oftast är fallet, tolkar vi som att personliga egenskaper är av 

stort värde när en konsument skall attraheras. Vi har därmed slutit oss till att 

varumärken i form av individer innehar en fördel i förhållande till en fysisk 

produkt. Denna fördel tillskriver vi framförallt den mänskliga förmågan att 

kommunicera. Med hjälp av sitt språk kan individen lättare skapa ett levande 

förhållande till sin målgrupp, något en produkt inte kan utföra på ett likvärdigt 

sätt.  

En gällande åsikt bland de intervjuade är att ett personligt varumärke med en 

stark social identitet måste kunna skapa en relation med målgruppen, 

varumärket måste ha egenskaper som målgruppen kan känna empati och 

medkänsla för. Språket är det som ger individen, med ett personligt 
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varumärke, en fördel när det gäller förmågan att skapa relationer. Denna 

fördel skapas via att personen kan kommunicera ut och stå för samma värden 

som målgruppen har. Om individen istället gör uttalanden som inte tas emot 

på ett förväntat sätt av målgruppen skulle det å andra sidan kunna vara till 

nackdel för dennes kommersiella personliga varumärke. 

Att utgå från individ eller målgrupp 

Att utgå från målgruppen som vissa av våra intervjupersoner gör vid 

uppbyggnad av ett varumärke kan kännas som ett fabricerat varumärke, vilket 

är skapat endast för att tillfredsställa en viss målgrupps behov. Att istället utgå 

ifrån personen själv och förstärka positiva personliga egenskaper underlättar 

möjligheterna till att det känns mer äkta och verkligt. Då får personen ifråga 

göra det den brinner för. Detta kan fungera som en kvalitetsstämpel, individen 

bakom det personliga varumärket kan själv på ett helt annat sätt leva upp till 

de krav som ställs, om han eller hon får vara sig själv. Melin skriver om den 

sociala identiteten att varumärket måste ha en identitet som gör det unikt. 

Detta skulle kunna tolkas som att han anser det som bättre att utgå från 

individen. Att utgå från individen har dock den nackdelen att det kanske inte 

finns en målgrupp som uppskattar det som personen gör eller står för. Vi har 

slutit oss till att det i viss mån rör sig om en avvägningsfråga, då en individ 

med ett personligt varumärke säkert måste göra avkall på vad han eller hon 

vill stå för, så att målgruppen inte begränsas i alltför stor utsträckning. Ett 

varumärke utan marknad överlever inte, målgruppen i sig behöver inte vara 

stor, utan det gäller snarare att anpassa varumärkets storlek och att hitta sin 

nisch. 
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Varumärket som identitetsbärare 

I vår undersökning framkom det att ett varumärke kan fungera som symbol 

för en social samhörighet. Varumärket kan också bli något som konsumenten 

kan identifiera sig med, och som kan stå för en hel livsstil. Vi tolkar detta som 

att ifall varumärket innehas av en individ så kan det vara ännu lättare för 

varumärket att fungera som en symbol, då ju en person alltid har en historia 

att berätta, och en egen identitet som allmänheten kan förhålla sig till. Här kan 

vi även dra en parallell till Gads teorier där han skriver att varumärken kan 

fungera som rekvisita för en social samhörighet eller en hel livsstil. När det 

talas om den sociala identiteten har vi således slutit oss till att konsumenterna 

väljer varumärken som passar deras personlighet på samma sätt som 

skådespelaren väljer rekvisita till sin roll. 

I empirin finner vi att inom social identitet framgår de mänskliga 

egenskaperna tydligast, då mycket av att inneha ett kommersiellt personligt 

varumärke handlar om att kunna kommunicera ut sitt budskap. Vi tolkar detta 

som att för en individ som till så stor del har ett offentligt yrkesutövande är 

det en fördel om det kommersiella personliga varumärket har en stark social 

identitet. Karisma och aura anses av de intervjuade som två viktiga 

egenskaper för en individ som vill bygga upp ett personligt varumärke. När 

det gäller social kompetens och karisma så skriver Gad att detta är ett 

kännetecken för en person med en stark social identitet. Vi har därmed slutit 

oss till att en individ som planerar att bygga upp ett kommersiellt personligt 

varumärke bör vara innehavare av en stark social identitet. Då det är viktigt 

att individen bakom kan inspirera andra, få personer i sin omvärld att må bra 

och att kunna vara beundrad av andra. 
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5.1.4 Mental identitet 

Mental position 

De intervjuade talade mycket om att målgruppen är viktig för en stark mental 

identitet, inte hur den ser ut, utan snarare att den finns där och att det 

personliga varumärket kan få en position i dess medvetande. Denna position 

kan skapas genom att varumärket exponeras i hög grad, men det krävs dock 

att det sker i sammanhang som anses som seriösa. Skapandet av en mental 

position sker genom att kommunicera ut varumärkets budskap och dess 

kärnvärden till den målgrupp som varumärket har. Detta anser även Melin 

som beskriver i sin modell att, för att lyckas bygga upp varumärke så måste 

det ha en stark mental position i allmänhetens medvetande. Han skriver vidare 

att detta ska skapas via ett associativt mervärde, det vill säga att målgruppen 

kan associera till varumärket via namnet och via de värden som det står för. 

Vi har därmed funnit att den mentala positionen till syvende och sist handlar 

om att skapa en stark bild av det kommersiella personliga varumärket hos 

målgruppen. 

Varumärken som förebilder 

Den mentala identiteten handlar också om att kunna agera som förebild. I vår 

undersökning har vi funnit att för att en person ska kunna fungera som 

förebild eller rent som idol är viktigt att personen är äkta i sitt agerande. Det 

är lättare att tro på någon när man vet att den personen inte bara spelar en roll 

utan faktiskt är sig själv. Om personen med ett personligt varumärke är precis 

likadan till sin personlighet som de kärnvärden vilka har lyfts fram i 

varumärket, så lägger detta en god grund för hög trovärdighet. En individ med 

en stark mental identitet har, enligt Gad, förmågan att förändra sin omvärld 
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och fungera som en förebild. Att ha en stark mental identitet kan vara 

skillnaden för om ett personligt varumärke är framgångsrikt eller ej. Vi har 

därmed funnit att det är en fördel om individen bakom ett personligt 

varumärke har förmågan att kunna förändra andra och även att kunna hjälpa 

dem till en personlig utveckling. Individen kan då använda sig av sina 

mänskliga attribut och då återigen främst språket som han eller hon besitter. 

Vi har dock även funnit att det kan innebära stora svårigheter med att fungera 

som förebild, då förväntningarna ibland kan vara högt ställda på en individ 

med ett kommersiellt personligt varumärke.  

5.1.5 Idealistisk identitet 

I vår studie framkom det att det är viktigt för en individ med ett personligt 

varumärke att göra val som han eller hon kan stå för. Om inte, så kan dess 

varumärke kännas oärligt och ihåligt och det kan vara svårt för personen att 

inspirera andra. En människa med ett personligt varumärke som önskar 

inneha en stark idealistisk identitet måste ha högre mål som även gynnar 

andra i sin omvärld. Gad skriver att idealism och etiskt ansvar är viktigt för en 

person med en stark idealistisk identitet. Vi har därmed funnit att det krävs 

något av en visionär med en stark framtidstro för att kunna inspirera andra, en 

person som till exempel Jonas Birgersson som brinner för det han gör och 

som tror sig kunna förändra sin omvärld.  

Vi har tolkat, utifrån de intervjuades åsikter, att ett varumärke ska ha 

förmågan att förmedla en helhetsbild av individen som står bakom. Detta 

utförs genom att vissa personliga egenskaper förstärks för att fungera som 

representativa kärnvärden. För att detta ska lyckas så krävs det dock att 

individen innehar personliga egenskaper som uppskattas av målgruppen, det 

vill säga, att kärnvärdena anses som positiva. Vi har därmed funnit att 
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helhetsbilden av individen ska upplevas som så stark att den sedan ska kunna 

förmedlas i form av ett varumärke. 

Etik och moral 

En samstämmig åsikt som framfördes av de intervjuade var att äkthet är ett 

begrepp som är centralt för en stark idealistisk identitet, om inte varumärket 

speglar individens egentliga personlighet så får individen spela en roll och 

kan därmed av naturliga skäl inte vara sig själv. Vi tolkar detta som att det 

därför är viktigt att de värden som förknippas med det personliga varumärket 

är något som individen bakom varumärket kan stå för. Om detta lyckas så är 

en god grund lagd och det personliga varumärket kan komma att stå för ideal 

och etiska värden som målgruppen appellerar till.  

Välgörenhet ansågs av de intervjuade som en av de viktigaste komponenterna 

för en stark idealistisk identitet. Vi tolkar detta som att en individ med ett 

kommersiellt personligt varumärke på så vis kan visa att hon eller han tar sitt 

sociala ansvar och att hon eller han vill hjälpa andra med att kunna förbättra 

deras situation. Detta är en del av det etiska ansvar som Gad skriver om, att 

det måste finnas ett samband mellan personens ideal och ansvar både på lokal 

och global nivå, vilket en individ som önskar uppnå stark idealistisk identitet 

bör inneha. I intervjuerna fann vi att välgörenhet ansågs vara något av en 

�win-win situation�, det vill säga det personliga varumärket kunde ta ett etiskt 

ansvar samtidigt som det bättrade på personens image. Dessa åsikter kan ses 

som överensstämmande med den generella bild man får då man till exempel 

tar del av TV-sända välgörenhetsgalor där mängder av artister i alla genrer 

ställer upp utan gage. Det medför utan tvivel en påbättrad image och att 

artisten i slutändan säljer mer skivor, förutsatt att vederbörande utgörs av en 
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sångerska eller sångare. Vi har därmed slutit oss till att ett kommersiellt syfte 

är i allra högsta grad möjligt att förena med en stark idealistisk identitet. 

Vi fann att intervjupersonerna genomgående talade om äkthet och att man 

måste tro på det man gör för att kunna engagera sin målgrupp. Vi har därmed 

slutit oss till att äktheten i agerandet gällande etiska frågor kan ge varumärket 

ett kvalitetsvärde, då det gör det lättare att tro på det som personen gör och 

säger. 

5.1.6 De fyra identiteternas betydelse för ett kommersiellt personligt 

varumärke 

Att vara innehavare av samtliga fyra identiteter skulle logiskt sätt vara det en 

individ med ett personligt varumärke eftersträvar. Det faktum att de flesta 

varumärken inte till fullo är innehavare av samtliga fyra identiteter kräver en 

reflektion. Svaret kanske helt enkelt är att de flesta personliga varumärken 

inte kräver fyra jämbördiga identiteter, utan att olika identiteter är av olika 

betydelse beroende på sammanhang som de skall figurera i. Det personliga 

varumärkets sociala identitet kan dock enligt denna studie ses som den 

identitet som i störst utsträckning skiljer individens varumärke från en 

produkts tack vare den mänskliga förmågan att skapa relationer genom 

kommunikation
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6 
Slutsatser 

Här presenterar vi de slutsatser som vi har kommit fram till i 

vår undersökning av uppbyggnadsprocessen av personliga 

varumärken i ett kommersiellt syfte. 
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Det finns enligt oss framförallt två viktiga faktorer att tänka på vid 

uppbyggnaden av ett kommersiellt personligt varumärke. Dels det faktum att 

det rör sig om en individ bakom varumärket. En individ kan inte förändras 

alltför mycket, då människan har såväl fysiska som psykiska begränsningar 

som gör att det kommersiella personliga varumärket inte kan utvecklas för 

långt från individens ursprungliga personlighet. Att människan är en levande 

varelse med förmåga att kommunicera är dock det personliga varumärkets 

största tillgång. Den andra faktorn är att ett kommersiellt personligt 

varumärke alltid måste appellera någon form av målgrupp. Varumärkets 

marknad är dess brödföda, om ingen är villig att betala för den prestation som 

utförs av individen med det personliga varumärket, har varumärket inget 

värde.  

Det viktigaste är därmed att utgå ifrån individen själv. Individen måste vara 

innehavare av någon form av kvalitativ talang eller kunskap som sticker ut 

från mängden, vilket vi kallar differentiering. Men dessa egenskaper måste 

fortfarande vara äkta för att han eller hon skall kunna stå bakom det som det 

personliga varumärket utger sig att vara. Detta är den äkthet som vi har 

diskuterat genomgående i uppsatsen, och som är en av de viktigaste 

faktorerna vid uppbyggnad av ett personligt varumärke. Att det står en individ 

bakom det personliga varumärket minskar också risken för imitation, då en 

individ är unik.  

Ovan nämnda äkta och kvalitativa värden, samt med stöd av prestationer 

utförda kontinuerligt, bildar de faktorer som kan bygga upp ett kommersiellt 

personligt varumärke. Detta lägger grunden till att kunden erhåller ett 

varumärke som uppfattas som kvalitativt, vilket i sin tur resulterar i en lojal 

relation. Kontinuiteten är viktig då allt starkare konkurrens kan skönjas, och 
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också på grund utav att krävs en lång och tidskrävande process för att bygga 

ett kommersiellt personligt varumärke. Är inte det personliga varumärket 

tillräckligt differentierat och tillräckligt frekvent framträdande på marknaden, 

riskerar varumärket att försvinna i det vi kallar marknadens �mediabrus�. 

Ett personligt varumärkes största tillgångar bör tillskrivas de egenskaper som 

anses som sociala och mentala, det vill säga människans förmåga att med 

hjälp av kommunikation kunna skapa engagemang och därmed en relation till 

sin målgrupp. Det är lättare för målgruppen att skapa en relation med en 

individ än med en produkt, något som är en fördel med personliga 

varumärken. Denna relation kan sträcka sig så långt att det personliga 

varumärket slutligen uppnår idolstatus eller till och med blir någon form av 

ikon. Ur ett kommersiellt perspektiv kan det, enligt oss, inte finnas en lojalare 

kund till ett personligt varumärke än en trogen beundrare.  

Svårigheten för en individ som önskar skapa ett varumärke som är så starkt 

som möjligt, berör mångsidigheten. För detta krävs samtliga fyra identiteter. 

Beroende på i vilket sammanhang och inom vilken bransch som varumärket 

figurerar, varierar dock respektive identitets betydelse. Det faktum att många 

personliga varumärken inte är innehavare av samtliga identiteter tyder enligt 

oss på att de har funnit sin nisch med en målgrupp som anser att de erhåller ett 

mervärde när de �investerar� i det personliga varumärket. 

Vi har funnit att arbetet med att bygga upp ett kommersiellt personligt 

varumärke inte är en steg för steg process, utan snarare att se på vilka värden 

som individen besitter och att kunna kommunicera ut dessa till målgruppen. 
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