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SAMMANFATTNING 

Explosionen av sociala medier har lett till ökad användning av dessa kanaler vid marknadsföring av 

produkter och varumärken. På dagens konkurrensutsatta marknad menar vissa forskare att varumärken, 

både personliga- och företagsvarumärken, är de mest unika differentierande egenskaperna hos företag. 

Att bygga och hålla ett varumärke starkt är dock en utmaning, särskilt när social media används som den 

främsta marknadsföringskanalen. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det går att överföra 

personliga varumärken via sociala medier för att bygga ett företagsvarumärke. Studien utgår från ett 

företagsperspektiv och datainsamlingen har skett genom en intervju med en nyckelperson på e-

handelsföretaget byPM.se. Det som utgör analysramen är David Aakers fyra perspektiv av 

varumärkesidentitet. Genom detta konstateras vilken del av identiteten som är den mest dominerande för 

varumärket byPM och detta jämförs sedan med intervju-underlaget. Resultatet visar att den illustration 

som framtagits utifrån teorin för att se hur företagsvarumärken, personliga varumärken och social media 

hänger ihop tar andra vändningar i verkligheten än förväntat. Kopplingen mellan de tre visar sig vara mer 

invecklad då företagsvarumärken och personliga varumärken har inflytande på varandra samtidigt som 

social media som kanal både kan hjälpa och stjälpa ett företag i dess varumärkesbyggande process. 

 

Nyckelord: Varumärkesstrategi, varumärke, företagsvarumärken, personliga varumärken, 

marknadsföring, sociala medier. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Vikten av varumärken 

 

“På 2000-talet kommer varumärket att vara den enda unika skiljelinjen mellan företag” - Fortune 

Magazine (Citerad i Melin, 1999). 

 

Vissa forskare hävdar att varumärket i många fall är ett företags mest värdefulla tillgång (Carpenter, 

2000; Delgado-Ballester & Hernández-Espallardo, 2008; Grewal, Iyer, & Levy, 2004, Kotler & Keller, 

2012). Det finns också forskare som menar att samtidigt som produkterna skapar ökade valmöjligheter 

för kunderna förenklar ett varumärke valet (Carpenter, 2000; Delgado-Ballester & Hernández-

Espallardo, 2008; Grewal, Iyer, & Levy, 2004). På dagens marknad är det således inte längre produkterna 

som särskiljer företagen, istället har varumärken kommit att bli avgörande för kundens val och att skapa 

ett varumärke som är starkt och attraktivt är därför något som alla företag enligt vissa forskare bör arbeta 

för att uppnå (Kotler & Keller, 2012). Efter att Peters (1997) introducerat konceptet om personligt 

varumärkesbyggande (personer som varumärken) har även vikten av att marknadsföra sig själv på rätt 

sätt, både i sociala medier samt ur ett företagsperspektiv uppmärksammats (Mangold & Faulds, 2009; 

Dutta, 2010; Smith, 2009; Schawbel, 2010; Sandin & Frykman, 2010; Shepherd, 2005). På samma sätt 

som företagsvarumärken menar Peters (1997) att personliga varumärken kan vara en stor tillgång för 

arbetsgivaren och genom att de anställda innehar starka personliga varumärken kan företagen särskilja 

sig från dess konkurrenter (Dutta, 2010; Sandin & Frykman, 2010; Schawbel, 2010; Peters, 1997). 

 

1.2 Nya sätt att kommunicera och marknadsföra 

De senaste årens explosion i användningen av nya sociala medier
1
 i kombination med dagens 

konkurrensutsatta marknad har lett till att marknadsföringslandskapet har förändrats: konsumenternas 

makt har ökat väsentligt (Jenkins & Deuze, 2008). Detta har enligt vissa forskare medfört ett skifte från 

en enkelriktad distribution av varor till en social process i form av ett samarbete mellan kunder och 

företag med syfte att bygga relationer och skapa värde (Vargo & Lusch, 2004; Prahalad & Ramaswamy, 

2004). De sociala mediernas framtåg har i sin tur ökat betydelsen för företag att bygga gedigna 

varumärkesgrunder för att lyckas utveckla ett tilltalande och pålitligt budskap med varumärket och 

genom detta utmärka sig bland konkurrenter (Barwise & Meehan, 2010). 

                                                 
1
 Social media är webbsidor eller applikationer vilka bygger på social interaktion och användargenererat innehåll  (NE, 2013). 
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Forskning visar att allt fler företag, borde och håller på att bli mer aktiva i sociala medier för att förbättra 

sitt varumärkes image och rykte och detta gäller såväl för företagsvarumärken som personliga 

varumärken (Barwise & Meehan, 2010; Beuker & Abbing, (2010); Kaplan & Haenlein, 2010; Mangold 

& Faulds, 2009; Smith, 2009). Att undvika att vara involverad i social media kan innebära att företaget 

löper en risk att varumärket blir porträtterat av publiken utan påverkan från varumärket själv (Chordas, 

2009) samtidigt som användning av sociala medier kan innebära samma osäkerhet då företaget inte kan 

påverka vad som sägs om varumärket (Kapferer, 2008). 

 

Bland modeintresserade unga är Michaela Forni ett namn som ofta hörs i mediebruset, hon kan sägas ha 

ett starkt personligt varumärke mycket tack vare produktiv användning av sociala medier. År 2012 var 

hon även med och grundade företaget byPM - en klädbutik på Internet (byPM (1), 2012). Positiva 

associationer hos konsumenter gällande nyetablerade varumärken på internet sägs öka om det nya 

varumärket förknippas med välkända varumärken (Delgado-Ballester & Hernández-Espallardo, 2008) 

och trots att byPM är ett nytt företag på marknaden innehar de tillgångar i form av grundarnas egen 

renommé och ställning på den närbesläktade bloggmarknaden
2
. E-handelsföretaget byPM har valt att 

nästan uteslutande använda sig av sociala medier i sin marknadsföringsstrategi och tillsammans med 

grundarnas personliga varumärken som hjälpmedel har de lyckats utmärka sig i mediebruset utan stora 

kampanjer och liknande (Forni, 2013-05-07). I fallet med byPM har den använda 

marknadsföringsstrategin varit lyckad men att bygga och hålla ett varumärke starkt är en utmaning menar 

vissa forskare, särskilt vid användning av social media som kan innebära både möjligheter och 

svårigheter (Mangold & Faulds, 2009; Kapferer, 2008). 

 

Den litteratur om personligt varumärkesbyggande som existerar diskuterar området ur två vinklar; sociala 

mediers roll (Mangold & Faulds, 2009; Dutta, 2010; Smith, 2009) eller ur ett företagsperspektiv 

(Schawbel, 2010; Sandin & Frykman, 2010; Shepherd, 2005) och dessa behandlar inte den aspekt som 

denna uppsats ämnar undersöka. Mycket forskning finns kring person- och företagsvarumärken, dock 

fokuserar dessa ofta på anställdas roll som representanter för ett företagsvarumärke (de Chernatony & 

Harris, 2001) istället för personligt varumärke som bas vid grundandet av ett nytt företag. Denna studie 

syftar därför till att ur ett företagsperspektiv undersöka om en individs personliga varumärke, 

tillsammans med sociala medier kan användas för att bygga upp ett företags varumärke. Med andra ord; 

går det att upptäcka ett samband mellan; företagsvarumärken, personliga varumärken och sociala 

medier? 
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1.3 Frågeställning 

Denna studie ämnar besvara följande frågeställning: 

– Kan ett företag använda sig av personliga varumärken och sociala medier för att stärka dess 

företagsvarumärke? 

 

2. TEORETISK REFERENSRAM 

 

2.1 Strategi 

Då strategi är ett begrepp som kan användas i många olika företagsekonomiska sammanhang och ofta 

definieras olika har denna uppsats avgränsat sig till att utgå från Mintzberg, Ahlstrand & Lampels (2009) 

definition. Mintzberg et al.’s (2009) definition av begreppet strategi har valts att användas genom denna 

uppsats då vi finner den mest lämplig i denna kontext. Definitionen innefattar de egenskaper som behövs 

för syftet, därtill är definitionen relativt tidsenlig vilket ökar reliabiliteten i undersökningen. Begreppet 

strategi har funnits länge och enligt Mintzberg et al. (2009) är definitionen för snäv. Författarna har 

därför breddat definitionen till att innefatta fem attribut. Mintzberg et al. (2009) menar på att en strategi 

dels är en avsedd plan, men också ett oavsiktligt mönster i form av ett konsekvent beteende över en 

längre tid. Mintzberg et al. (2009) menar att en strategi både kan vara avsiktlig samtidigt som den kan 

växa fram trots att den inte varit uttryckligen avsedd. Vid sidan av plan och mönster placerar Mintzberg 

et al. (2009) positionering, perspektiv samt trick. 

 

2.2 Begreppet varumärke 

Begreppet varumärke innefattar inte endast ett namn eller en logotyp utan dess definition kan ses ur flera 

olika perspektiv. Batra, Myers & Aaker (1996) förenklar konceptet och menar att varumärket adderar 

värde när alla attribut är lika och gör att en person föredrar en produkt med varumärket framför en utan 

det. Kotler, Armstrong, Saunders, & Wong, (2002) definierar varumärket som ett namn, en term, ett 

signalement, en symbol, eller en kombination av dessa vilka används för att identifiera en vara eller en 

tjänst med syfte att differentiera sig från konsumenter. Från ett företagsperspektiv menar även Aaker 

(2002) att varumärket är mer än bara en produkt, det är skapat tillsammans med flera olika komponenter. 

Aaker (2002) menar att syftet med ett varumärke är att identifiera samt särskilja ett företags produkt från 

andra på marknaden samt att förhöja värdet av produkten. 

 

                                                                                                                                                                           
2
 En blogg är en personlig webbsida vilken fungerar som en dagbok (NE, 2013). 
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Ett varumärke kan utifrån ovanstående definitioner sägas vara beroende av konsumenternas uppfattning 

om mervärdet som utlovas och trots debatten om hur ett varumärke bör definieras (beroende på olika 

forskningsinriktningar) är flera skolor överens om att varumärken är de inneboende värdena, de mjuka 

kvaliteterna, som människor tilldelar produkter och tjänster vilka bidrar till deras uppfattning om 

produkten eller tjänsten (Aaker, 2002; Batra et al., 1996; de Chernatony & McDonald, 1992; Kapferer, 

2008). 

 

Kotler och Keller (2012) beskriver tre olika typer av varumärken: funktionella varumärken, 

imagevarumärken och upplevelsevarumärken. Strategin varierar beroende på vilken karaktär på 

varumärket man vill signalera ut. Ett funktionellt varumärke ska uppfylla funktionella och grundläggande 

behov hos konsumenten, exempelvis att ett tvättmedel ska göra kläderna rena. Ett imagevarumärke 

uppstår när det är komplicerat att differentiera produkten från andra liknande produkter eller när 

varumärket ska säga något om konsumenten. Strategin här har en annorlunda utformning och det är 

vanligt att försöka sammankoppla produkten till kända personer eller att skapa en stark reklamimage. 

Dessa varumärken kräver ofta mycket fantasi och kreativitet i sina reklamkampanjer vilket ofta innebär 

stora reklamutgifter. Den sista typen av varumärken är så kallade upplevelsevarumärken där 

konsumenterna möter människorna och ställena. Exempel på detta är Starbucks och Disneyland (Kotler 

& Keller, 2012). 

 

2.3 Varumärkesstrategi 

Varumärkesbyggande är ett omfattande projekt som innebär mycket mer komplext företagande än endast 

användning av reklam (Kapferer, 2008). Genom att hålla ett övertygande och konsekvent erbjudande, 

tillgodose förväntningar om upplevelsen och samtidigt återkommande säkerställa att kunder blir nöjda 

syftar varumärkesbyggande till att skapa värde (Kapferer, 2003). När ett företag lyckats bygga ett starkt 

varumärke kan det innebära stora marknadsfördelar enligt Keller (2001). Genom att arbeta med 

varumärkesbyggande och stärka dess varumärke kan företaget till exempel uppleva en positiv 

differentierande effekt för kunderna som kännedomen till varumärket skapar (Keller, 2001). Detta kan 

också beskrivas som att företaget har ett högt varumärkeskapital vilket medför att konsumenterna skapar 

preferenser och föredrar vissa märken framför andra (Kotler & Keller, 2012). Aakers (1992) definition av 

varumärkeskapital har blivit central inom ämnet och författaren menar att varumärkeskapitalet är en 

samling tillgångar och skulder kopplade till ett varumärke som adderas eller subtraheras ifrån värdet som 

produkten tilldelar ett företag eller dess kunder. Även Keller (2001) har med syfte att förklara hur ett 

starkt varumärke utformas utvecklat en teori och modell kring varumärkeskapital. 
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2.3.1 Att bygga ett starkt varumärke 

Vissa forskare menar att det första steget vid byggandet av ett starkt varumärke genom modeller för 

varumärkeskapital är skapa ett framträdande varumärke (Aaker, 1992; Keller, 2001; Kuhn, Alpert, & 

Pope, 2008). Ett framträdande varumärke handlar om att kunderna känner till varumärket, exempelvis 

genom varumärkets namn och logotyp. För att kunna ta ställning till ett varumärke menar Keller (2001) 

att kunderna först måste känna till varumärket. Enligt Keller (2001) hör första steget i att skapa ett 

framträdande varumärke ihop med varumärkeskännedom och för att uppnå den nivån bör varumärket 

tilldelas en ordentlig identitet. Syftet med denna studie är ur ett företagsperspektiv undersöka om ett 

personligt varumärke med hjälp av sociala medier kan användas för att bygga upp ett företags varumärke. 

Då fallföretaget som kommer undersökas i studien är nystartat har således ett aktivt val gjorts att tillämpa 

första nivån i processen av varumärkesbyggande nämligen; skapandet av en varumärkesidentitet. 

Varumärkesidentiteten enligt Aaker (2002) är den övergripande idén om varumärket som styr dess 

handlingar och aktiviteter. Kapferer (2008) menar att varumärkesidentiteten innefattar företagets syn på 

vad det vill vara och hur det vill uppfattas. För att lyckas skapa ett starkt varumärke eller hålla 

varumärket starkt måste företag enligt Kapferer (2008) vara sanna och ärliga mot sin identitet. Vidare 

menar Kapferer (2008) att varumärkesidentiteten hjälper företagen att känna att de verkligen existerar, att 

”de drivs mot ett personligt mål som är resistent mot förändring”. Kapferer (2008) menar således att 

företagets varumärkesidentitet förblir densamma. 

 

2.3.2 Att ge varumärket en egen identitet - Aakers fyra identitetsperspektiv 

Aaker (2002) har en annan uppfattning än Kapferer (2008) gällande varumärkets resistens mot 

förändring. Aaker (2002) separerar i sin modell
3
 varumärkets kärnidentitet från en förlängd identitet. 

Identitetens kärna motsvarar det kriterium om ett varumärke som förblir konstant vilket Kapferer (2008) 

framhåller. I kärnan finns produkten och dess egenskaper, attribut och användningsområden. Den 

förlängda identiteten däremot fungerar som ett komplement till kärnidentiteten genom att tillägga en 

struktur och fullständighet till varumärket. Den förlängda identiteten lägger till detaljer som gör 

varumärket djupare, rikare och mer omfattande. Den förlängda identiteten hjälper till att skapa en 

starkare koppling mellan personen och varumärket och således menar Aaker att den skapar ett starkare 

varumärke (Aaker, 2002). 

 

Ett varumärkes styrka och tillgång är i hög grad beroende av konsumenternas associationer till 

varumärket (Aaker, 2002). Varumärkets identitet enligt Aaker (2002) är uppbyggd kring fyra perspektiv; 

                                                 
3
 Se bilaga nr. 1. 
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(1) varumärket som produkt, (2) varumärket som organisation, (3) varumärket som person och, (4) 

varumärket som en symbol. Dessa perspektiv innefattar varumärkets vision om hur det uppfattas av 

konsumenten. 

 

1. Varumärket som produkt 

De element som presenteras i detta perspektiv av varumärkesidentitet är den inre cirkeln av figur 1och 

avser de produkter som varumärket är kopplat till. De produktrelaterade attributen gäller de fördelarna – 

funktionella eller emotionella – som kan uppnås genom att köpa en viss produkt. Produktrelaterade 

attribut är det lilla extra som erbjuds för att sticka ut, exempelvis en viss egenskap eller en tjänst (Aaker, 

2002). 

 

2. Varumärket som en organisation 

Detta perspektiv fokuserar på organisationen och vilka utmärkande egenskaper organisationen har istället 

för på produkten de erbjuder. Ett sätt för ett varumärke att differentiera sig från andra varumärken är att 

basera grunden av varumärkesidentiteten på organisationen bakom produkten. Den grundläggande 

förutsättningen är att det krävs att organisationen har en särskild uppsättning av värderingar, kultur, 

program och kunskap. Om ett varumärke syns mycket indikerar detta på försäljningstillväxt, vilket i sin 

tur förser kunden med trygghet av att veta att andra har valt detta märke (Aaker, 2002). 

 

3. Varumärket som person 

Detta perspektiv innefattar både varumärkespersonligheten och kundrelationen. En 

varumärkespersonlighet hjälper varumärket att blir mer intressant och minnesvärt vilket bidrar till att 

människor utvecklar en relation till varumärket. Att förse varumärket med en personlighet kan användas 

för att skilja det från dess konkurrenter (Aaker & Joachimsthaler 2000). Personlighet byggs genom 

kommunikation och varumärkets agerande; sättet som ett varumärke kommunicerar på visar vilken sorts 

människa det skulle vara om det var mänskligt (Kapferer, 2008). Aaker (2002) definierar 

varumärkespersonligheten som en uppsättning av mänskliga egenskaper som förknippas med ett 

varumärke. I motsats till de produktrelaterade attributen tjänar personligheten en symbolisk eller 

självuttrycksfull funktion. Varumärket bidrar med andra ord till kundernas eller fansens byggande och 

uttryck av deras egen självbild i skapandet av deras identitet (Aaker, 2002). Jennifer Aaker (1997) har 

utvecklat fem personlighetsdimensioner inom varumärkesidentitet som hon kallar “the Big Five”. De fem 

dimensionerna är: spännande, ärlig, kompetent, sofistikerad och tuff. Dessa fem dimensioner har i sin tur 

ett antal underkategorier och tillsammans beskriver de vilken sorts person ett varumärke skulle vara. 

Jennifer Aaker (1997) menar även på att uppfattningen om varumärkets personlighet kan formas utifrån 
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människors direkta eller indirekta kontakt med varumärket. Personlighet kan samlas in från 

användarbildspråk genom exempelvis anställda, vd:n, en typisk produktanvändare, sponsring eller 

symboler vilka är exempel på direktkontakt (Aaker, 2002). Indirekta källor till personlighet är till 

exempel produktrelaterade attribut eller varumärkeskommunikation. Sekundära varumärkesassociationer 

såsom förespråkare eller anknutna märken kan vara mycket användbara vid konstruktion av 

personligheten genom att de skapar starka, fördelaktiga och unika associationer till ett varumärke. 

Dessutom kan varumärket genom förespråkare dela vad de gillar och inte gillar och på så sätt bilda en 

uppfattning av hur varumärket vore som människa (Keller, Georgson & Mats, 2008).  

 

4. Varumärket som symbol 

Det sista perspektivet fokuserar på det visuella bildspråket och varumärkets metaforer samt arv. 

Symboler skapar en sammanhållning och struktur för varumärkesidentiteten och som främjar 

igenkännande och varumärkeskännedom. När ett varumärke uppnått symbol-lik status räcker det med 

endast ett ögonkast på dessa symboler för att bli påmind om märket. Symboler ökar varumärkets 

användbarhet om det i kombination med en metafor uttrycker fördelarna (funktionell, emotionell eller 

självuttrycksfullt) med att använda varumärket (Aaker, 2002). 

 

2.4 Ditt personliga varumärke 

Konceptet om personligt varumärkesbyggande introducerades av Tom Peters (1997) som menar att 

personer kan vara varumärken på samma sätt som produkter och att personer därmed bör marknadsföra 

sig rätt. Det personliga varumärket identifierar, klargör och kommunicerar vem man är (Arruda & 

Dixson, 2007) och fortsätter byggas och utvecklas dygnet runt genom handlingar och uttalanden (Bence, 

2008). Det som utgör ett personligt varumärke är andras uppfattningar (Bence, 2008) och andras 

associationer när de hör ens namn. Det personliga varumärket handlar alltså om hur man vill bli 

uppfattad av omvärlden och inte hur man uppfattar sig själv (Bates, 2006). 

Precis som med produkter, innebär möjligheten att associera sig själv med en kändis, en förlängning av 

personens personlighet (Salomon, 2007). Om ett varumärke passar med en persons uppfattning av sin 

egen självbild kan varumärket fungera som ett sätt att förstärka denna uppfattning. Inom 

konsumentbeteende har det länge varit känt att konsumenter väljer varumärken för symbolisk 

konsumtion, vilket innebär att man uttrycker sig själv genom att använda ett varumärke med en viss 

varumärkespersonlighet (Kardes, Cline, & Cronley, 2011). Personer söker relationer med personer som 

de känner sig relaterade till och söker därför att interagera med kända personer på samma sätt som de 

interagerar med en vän. Kända personer har särskild potential att fungera som varumärken då de kan bli 
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professionellt styrda och eftersom de ofta innehar ytterligare föreningar och funktioner vilket är specifikt 

för varumärken (Thomson, 2006). 

Personligt varumärkesbyggande möter flera prövningar menar Shepherd (2005). En viktig utmaning är 

den konflikt som kan uppstå mellan det personliga varumärket och företagets varumärke om dess 

identiteter motsäger varandra. Detta kan uppstå om företagsvarumärket till exempel har en professionell 

och strikt identitet medan den personliga varumärkesidentiteten uppfattas som avslappnad och mindre 

seriös. Då kända personer anställs för att förespråka välkända företagsvarumärken väljer de flesta att 

endast representera de märken som kan vara fördelaktiga att kopplas till för deras personliga varumärke 

för att undvika denna konflikt (Shepherd, 2005). Enligt Labrecque, Markos & Milne (2011) är människor 

som har ett personligt varumärke ofta omedvetna om de potentiellt negativa utfallen som kan bli 

resultatet av deras handlingar. Vid hantering av multipla identiteter kan det vara komplicerat att sända ut 

rätt signaler till målgrupperna. Personliga varumärken behöver dock inte alltid vara i konflikt med 

företagsvarumärken. Precis som Peters (1997) föreslagit kan anställda dra nytta av att utveckla en synergi 

mellan sitt personliga varumärke och ett företagsvarumärke. På samma sätt kan detta gynna arbetsplatsen 

för personen i fråga då den anställde associeras med företagets varumärke. Företaget kan dra nytta av ett 

personligt varumärke medan företaget hjälper till att ytterligare förbättra ens eget (Peters, 1997). 

 

Att inneha ett starkt personligt varumärke är positivt då detta följer med en även om man byter jobb 

medan företagets varumärke stannar inom företaget (Schawbel, 2010). Sandin och Frykman (2010) 

menar att det ofta är personerna bakom produkterna som konsumenterna till stor del är intresserade av 

och även Dutta (2010) förordar vikten för företagsledare att förstå hur företagens varumärken kan dra 

nytta av att dess ledning bygger personliga varumärken. Dutta (2010), precis som Sandin och Frykman 

(2010) anser att företag genom kommunikation med konsumenterna via internet och framförallt sociala 

medier som kanal, skulle ge möjlighet att även kommunicera värdet av sina anställda vilket är positivt för 

företaget. Samtidigt som vissa forskare inom området personligt varumärkesbyggande utvecklar 

strategier för att förena det personliga varumärkets åsikter med företagsvarumärkets åsikter menar andra 

att det är viktigt att skilja dessa och ständigt marknadsföra sitt eget varumärke, trots att man är anställd 

av ett företag (Shepherd, 2005). 
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2.5 Sociala media vid varumärkesbyggande 

Enligt Mangold och Faulds (2009)  kan sociala medier på flera sätt vara till nytta vid 

varumärkesförstärkning. Att använda sig av sociala medier öppnar upp för flera möjligheter så som: 

 Fler kontaktytor 

 Snabba spridningsmöjligheter 

 Löpande omvärldsbevakning 

 Långsiktiga relationer 

 Dialog och närmare kontakt med kunderna 

 

Sociala medier möjliggör tillgänglighet på rätt plats vid rätt tillfälle, förenklat kan de hjälpa företag att nå 

ut lättare men framförallt att företag även kan bli nådda. Sociala medier underlättar insamling av 

information och kunskap om trender, åsikter och annat nödvändigt för att företag skall kunna agera 

proaktivt och utveckla varumärket i rätt riktning. En annan fördel är att företag kan anpassa sitt innehåll 

på webben för att göra sig sökbara och lättillgängliga för sina kunder genom att utgå från varumärket 

(Mangold & Faulds, 2009). För att ett varumärke ska lyckas i sociala medier menar Mangold och Faulds 

(2009) att det behöver prestera bra inom flera områden. Det första ett företag bör göra är att 

tillhandahålla nätverksplattformar och använda dessa för att engagera och uppmuntra feedback från deras 

kunder. Att kombinera internet, sociala medier och traditionell marknadsföring för att engagera kunder 

genom exempelvis tävlingar är positivt. Det är även centralt att tillhandahålla information till 

konsumenterna då det är mer troligt att konsumenter pratar om företag som de känner att de vet och kan 

mycket om. Att ge exklusiva erbjudanden i form av rabatter är ett annat sätt för företag att lyckas i 

sociala medier. Varumärken bör våga sticka ut men samtidigt stimulera konversation med den önskade 

självbilden i åtanke. Slutligen är det gynnsamt för ett företag att stödja händelser som är viktiga för deras 

målgrupp för att visa på samhällsansvar (Mangold & Faulds, 2009). 

 

Kapferer (2008) menar på att sociala medier är en bra kanal att använda sig av för att skapa 

märkeslojalitet men också att denna metod inte är lika effektiv när syftet är att göra märket vida känt. 

Även Mangold & Faulds (2009) beskriver hur sociala medier får en allt större roll i 

marknadsföringsmixen då de gör det möjligt för företag att kommunicera med deras kunder, samtidigt 

som kunderna även kan tala med varandra vilket gör att företaget inte kan styra vad som sägs om dess 

varumärke. Innehållet, timingen och frekvensen av konversationerna i sociala medier som sker mellan 

konsumenter sker utanför chefers direkta kontroll. Chefer måste lära sig att forma och styra 

konsumenternas diskussioner på ett sätt som är konvergent med organisationens mål (Mangold & Faulds, 
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2009). Likaledes beskriver Kapferer (2008) hur social media kan fungera både som möjligheter och hot 

för varumärken och att utfallet grundas i hur konsumenter utövar den auktoritet och makt de besitter över 

varumärkesmarknaden och på hur marknadsförare vårdar dessa varumärkesrelationer. 

Många företag använder sig av marknadsföring genom sociala medier, därför är det centralt att företaget 

finner ett sätt att attrahera sin målgrupp och på så sätt få dem att frivilligt ta del av dess budskap 

(Frankel, 2007). Ett sätt att utföra detta enligt Kirby & Marsden (2006) är att använda sig av bloggar. 

Bloggar kan användas för att marknadsföra ett varumärke eftersom många bloggar idag har en egen 

karaktär eller nisch så som politik, sport, mode etcetera. Då bloggen rör ett specifikt område lockar de 

läsare som är intresserade av just detta. Detta gör bloggar till en unik marknadsföringskanal som utgör en 

praktisk inriktningsmöjlighet för marknadsföraren. I samband med bloggandets ökande popularitet ökar 

även intresset för marknadsföring genom dessa (Kirby & Marsden, 2006). 

 

Att få sina produkter nämnda på populära privata bloggar vars egna personliga varumärke är något som 

företag vill bli förknippade med, är ett sätt att använda sig av bloggar som marknadsföringsmedel. En 

annan metod är att företagen själva skapar en blogg för att på så sätt kunna marknadsföra en produkt eller 

ett varumärke (Kirby & Marsden, 2006). Effektiviteten av publicitet i sociala medier såsom bloggar har 

visat sig vara högre än i traditionell online media (Colliander & Dahlén, 2011). År 2009 rapporterade 

The Economist att dagens konsumenter använder social media som hjälp vid köp då de litar på 

rekommendationer från vänner (The Economist, 2009). 

 

Enligt Colliander och Dahlen (2011) är parasocial-interaktion (PSI) förklaringen till att exempelvis 

bloggerskor kan ses som vänner. PSI har beskrivits som en illusion av en verklig ansikte-mot-ansikte 

relation med en medieaktör och detta är speciellt applicerbart på bloggar som dagligen uppdateras ett 

flertal gånger vilket skapar en relation mellan läsare och bloggare. Genom denna uppfattade intimitet och 

öppenhet börjar läsare ofta se bloggaren som en vän. Kommunikation från medier med hög PSI som till 

exempel bloggar har samma positiva påverkan som Word-Of-Mouth-kommunikation (WOM) 

(Colliander & Dahlén, 2011) som sagts vara en av de mest inflytelserika kanalerna för kommunikation på 

marknaden (Kaplan & Haenlein, 2011). Även Schawbel (2010) betonar bloggars betydelse för att bygga 

varumärken. Framgångsrik marknadsföring genom sociala medier kan leda till att möjliga kunder får 

vetskap om företaget och varumärket. Om företaget inger förtroende kan detta väcka starkare intresse hos 

potentiella kunder. Detta ökar chansen till att han eller hon köper företagets produkt. Sedermera sprids 

informationen vidare genom WOM till personer inom kundens bekantskapskrets om denne fattat tycke 

för produkten. Genom sociala medier som Facebook, Twitter och bloggar kan denna typ av spridning ske 

och fler människor får kännedom om företaget och varumärket (Kirby & Marsden, 2006). 



UPPSALA UNIVERSITET                               HÖGBERG & JOHANSSON  15 (45) 

 

  

2.6 Undersökt samband mellan uppsatsens tre huvudkomponenter 

Utifrån ovanstående teoretiska redogörelse kring studiens tre huvudkomponenter; företagsvarumärken, 

personliga varumärken och social media kan det konstateras att flera forskare menar att det går att dra 

nytta av att utveckla en synergi mellan det personliga varumärket och ett företagsvarumärke (Dutta, 

2010; Peters, 1997; Salomon, 2007; Kardes et al., 2011). Detta samtidigt som social media kan vara till 

stor nytta som kanal vid varumärkesförstärkning (Mangold & Faulds, 2009; Kapferer, 2008; Frankel, 

2007; Kirby & Marsden, 2006; Colliander & Dahlén, 2011; Schawbel, 2010). Med utgångspunkt i detta 

resonemang har följande antagande gjorts: ett personligt varumärke kan kommuniceras via social media 

som kanal till att därigenom stärka ett företags varumärke. 

 

Figur 1. Egen illustration över möjligt samband 

 

Utifrån den teoretiska referensramen samt ovanstående antagande har denna figur över möjlig relation 

mellan uppsatsens tre huvudkomponenter framtagits. Denna illustration kommer att tillämpas vid 

analysarbetet för att se om sambandet även framträder på detta vis i verkligheten. De grundantaganden 

som har gjorts är att de tre koncepten har en påverkan på varandra i detta sammanhang. Det vill säga att 

personliga varumärken kan påverka konsumenter genom sociala medier och således påverka 

företagsvarumärket i positiv mening. Som ovan nämnts är det sociala mediers funktion som förmedlare 

som undersöks i denna uppsats och inte om personer eller företag kan påverka sociala medier som helhet 

då det är en kanal som endast kan styras delvis. 
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3. METOD 

 

3.1 Kvalitativ forskningsmetod 

3.1.1 Fallstudie 

Då syftet med denna uppsats är att tillhandahålla en djupgående redogörelse för förhållanden och 

erfarenheter i detta särskilda fall har vi valt att utföra en fallstudie på företaget byPM.se. Enligt 

Denscombe (2009) är det lämpligt att utföra en fallstudie när man vill undersöka en fråga på djupet och 

tillhandahålla en förklaring av komplexiteten och subtiliteterna i verkliga situationer. En fallstudie 

innebär att man väljer ut ett (eller några få) exempel från en bredare grupp som undersöks. Oavsett ämnet 

så är fallstudien beroende av ett medvetet och noga övervägt val beträffande vilket företag som skall 

väljas.  

 

Vidare skall ett fallföretag väljas på ett noga övervägt sätt med utgångspunkt i specifika kännetecken 

som går att finna i fallet - kännetecken som är synnerligen signifikanta för det praktiska problem eller 

teoretiska fråga som forskaren ämnar undersöka. Den punkt där fallstudien är mest sårbar för kritik är 

enligt Denscombe (200) trovärdigheten i de generaliseringar som görs utifrån resultatet. För att undgå 

detta måste man visa till vilken utsträckning fallet liknar eller kontrasterar mot andra undersökningar av 

samma typ. Positivt med denna metod är att vi enkelt kan arbeta vidare med fallet i framtiden och styrka 

våra resultat genom fler metoder och datakällor. Om syftet hade varit att framställa statistiska 

generaliseringar eller att göra undersökningen ur en konsumentaspekt hade möjligen ett kvantitativt 

tillvägagångssätt varit att föredra (Saunders, 2012), då detta inte är fallet har en kvalitativ metod valts. Vi 

är dock medvetna om att andra metoder finns att tillgå.  

 

3.1.2 Semistrukturerad intervju 

Undersökningen i denna uppsats har baserats på en kvalitativ forskningsmetod i form av en semi-

strukturerad intervju. Kvalitativa forskningsmetoder är icke-standardiserade och används för att samla 

data för att kunna besvara både frågorna “vad” och “hur” men även “varför”. (Saunders Lewis, & 

Thornhill, 2012). Enligt Denscombe (2009) lämpar sig intervjuer mycket bra när man vill nå 

intervjuobjektets åsikter, uppfattningar, kunskaper och erfarenheter inom ett specifikt ämne. Valet av 

denna metod grundas utifrån uppsatsens ämne och syfte (Ekström & Larsson, 2010) och eftersom syftet 

är att utföra en fallstudie samt studera företaget byPM’s varumärke och marknadsföringsstrategi var 

semi-strukturerade intervjuer mest passande. Semi-strukturerad intervju innebär att intervjuaren utgår 

från en färdig lista med frågor och ämnen som ska behandlas men att frågorna har öppna 
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svarsmöjligheter. Därtill är intervjuaren inställd på att vara flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd. 

Denna metod ger således möjlighet att få utförligare svar där respondenten kan förklara sina svar i 

bredare mening vilket är av vikt för denna undersökning. Ytterligare fördelar med intervjuer är att man 

garanterar en relativt hög svarsfrekvens på frågorna samt att validiteten blir hög. Direktkontakt vid 

intervjuer innebär att data kan kontrolleras beträffande riktighet och relevans under tiden som de samlas 

in (Denscombe, 2009; Saunders et al., 2012). Några nackdelar följer även med denna metod, framför allt 

är den tidskrävande. Databearbetning och analys är mer ansträngande i jämförelse vid analys av 

kvantitativ data. Vidare finns det en risk att den intervjuade blir hämmad av bandspelaren vid intervjuer 

ansikte mot ansikte. Intervjun kan betraktas som en konstlad situation där människor talar “för 

protokollet”, vilket kan bidra till att intervjuobjektet blir aktsam för att svara på frågor (Denscombe, 

2009). 

 

3.2 Urval av fallföretag och intervjuobjekt 

Enligt Denscombe (2009) är den logiska grunden för att välja ett speciellt fall att det innehåller 

avgörande element som är speciellt signifikanta. Företaget byPM.se valdes därför baserat på ett 

antagande att detta företag har bred kunskap inom forskningsområdet; grundarna har egna personliga 

varumärken och företaget använder nästan uteslutande social media i sin marknadsföring. Därmed är 

byPM.se ett intressant fallföretag. Företaget kontaktades via telefon varvid de tackade ja till medverkan. 

 nledningen till att uppsatsen avgränsats till att fokusera på endast ett fallföretag var för att ge en klar 

och tydlig spelplan samt med hänsyn tagen till den begränsade tidsramen. Studien baseras på företagens 

syn på marknadsföring i sociala medier och inte konsumenternas.  tt undersöka fenomenet ur ett 

konsumentperspektiv är inte realistiskt utifrån de möjligheter och kriterier som omfattar 

uppsatsskrivandet. Urvalet av intervjuobjekt på företaget gjordes utifrån två kriterier. Det första kriteriet 

var att välja en person som arbetar med frågor som berör uppsatsens forskningsämne och det andra 

urvalskriteriet var personens yrkesroll inom företaget. Då företaget är relativt litet valde vi att endast 

intervjua en nyckelperson på företaget: Michaela Forni, en av grundarna samt delägare i företaget byPM. 

Genom att intervjua Forni och tack vare ett bra intervjuklimat inhämtades tillräckligt utförlig och 

detaljrik information för uppsatsens syfte. Att endast genomföra en intervju har dock konsekvenser. En 

intervju kan ses som ett relativt litet urval men eftersom syftet är att undersöka på djupet och inte syftar 

till statistisk generaliserbarhet anser vi att urvalet ändå är representativt för fallföretaget och då 

tillräckligt för uppsatsens syfte. Enligt McCracken (1988) är ett mindre urval att föredra framför ett 

större. Forni valdes då hon är den av grundarna med mest erfarenhet inom området samt att hon har ett 
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känt varumärke som förknippas med sociala medier. Michaela Forni är vice vd och chefredaktör för 

bloggportalen devote.se. Hon är själv en av Sveriges största bloggare och föreläser även om social media. 

 

3.3 Utformning av intervjuguide 

Som tidigare beskrivits valdes att använda en semi-strukturerad samtalsintervju, detta för att den 

intervjuade skulle känna sig fri att utforma svaren på sitt sätt och att möjligheten att ställa oskrivna 

följdfrågor skulle finnas samt att intervjuprocessen skulle bli så flexibel som möjligt. Frågorna i 

intervjuerna strukturerades efter uppsatsens tre olika huvudteman  varumärke (både företags- och 

personliga) samt sociala medier.  nligt  kström och Larsson (20 0) är det viktigt att formulera frågorna 

på så sätt att alla delar av studiens syfte täcks in vid en intervju. De valda temana utformades därför 

utifrån vårt teoretiska ramverk samt frågeställningar.  nligt  saiasson,  illjam,  scarsson, & 

 ängnerud (200 ) underlättar det om intervjufrågorna är korta och lätta att förstå samt formulerade i en 

deskriptiv form där intervjupersonen tillåts att ge beskrivande svar. 

 

Frågorna i intervjuguiden formulerades därför på ett konkret och lättförståeligt sätt, utan onödiga 

facktermer, för att undgå missförstånd.  n tydlig struktur och en logisk ordningsföljd kommer prägla 

intervjuguiden för att göra det enkelt för intervjupersonen att besvara frågorna.  nder genomförandet av 

intervjun har öppningsfraser och tillvägagångssätt när frågorna ställts noga tänkts igenom för att undvika 

till exempel ledande frågor. Vi som intervjuare har även tänkt på att i största möjliga mån agera på ett 

sätt som är opartiskt och neutralt. Då vi endast sökte den intervjuades kunskaper och inte ett speciellt 

ställningstagande bör inte vårt uppträdande påverkat deltagarens svar.
4
  

 

3.4 Intervjuernas genomförande 

Intervjun med Michaela Forni genomfördes på ett café i lugn miljö och pågick i cirka 60 minuter. Som 

rekommenderas av Saunders et al. (2012) började intervjun med en presentation av oss själva då även 

syftet med uppsatsen framfördes. Intervjun spelades in efter respondentens medgivande. Inspelningen 

skedde på två enheter i förebyggande syfte för att undvika låg ljudkvalitet eller om annat tekniskt 

problem skulle uppstå, för att båda författarna skulle ha möjlighet att fokusera på intervjun och hålla 

samtalet flytande för att få ut mesta möjliga information. Nackdelen med denna upptagning av 

intervjusamtalet menar Denscombe (2009) är att icke-verbal kommunikation och kontextuella faktorer 

utelämnas. Fördelaktigt är därför att båda författarna närvarar så att sådana omständigheter ändå 

uppfattas och tas med i intervjun. Frågorna som ställdes under intervjun rörde varumärken (företags- 

                                                 
4
 Se bilaga nr. 2 för intervjuguide. 
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samt personliga) och sociala medier. Frågorna förtestades genom att ställa intervjufrågorna dels högt till 

oss själva men också till andra ekonomstudenter för att kontrollera frågornas utformning innan intervjuns 

genomförande. Intervjuguiden fungerade som ett stöd under intervjuerna men samtalet hölls på ett öppet 

plan utan att bli allt för bundet av intervjuguiden. 

 

3.5 Intervjuareffekten 

Enligt Saunders et al. (2012) är det centralt att ta hänsyn till problem med snedvridning på grund av 

intervjuar- och respondenteffekt vid utformning av semi-strukturerade intervjuer. Enligt Denscombe 

(2009) innebär intervjuar- och respondenteffekten att människor svarar olika på frågor beroende på hur 

de uppfattar den person som ställer frågorna. Det är i synnerhet kön, ålder och etniskt ursprung som 

inverkar på hur mycket information människor är villiga att ge och hur ärliga de är i sin information. 

Faktorer som enligt Denscombe (2009) är viktiga att tänka på för att undvika intervjuareffekten är: Hur 

väl den sociala statusen och utbildningsmässiga kvalifikationer hos den intervjuade stämmer överens 

med intervjuaren och om detta kommer påverka relationen mellan intervjuaren och den intervjuade i 

positiv eller negativ riktning. Även åldersskillnaden kan komma att påverka intervjun. Därtill kan även 

kön eller etnisk bakgrund påverka villigheten hos den intervjuade att svara på frågor beroende på 

undersökningsämnet. För att överkomma dessa problem med snedvridhet har vi varit noggranna med att 

inneha goda förkunskaper samt att tänka på vårt eget uppträdande vid intervjun. En nackdel som kan 

uppstå från intervjuarens sida är när denne innehar goda förkunskaper vilket kan leda till förutfattade 

meningar och ett inte tillräckligt öppet sinne under intervjun. Vi anser att våra utbildningsmässiga 

kvalifikationer och sociala status är såpass jämlik att denna faktor är obetydlig. Då den intervjuade är 

jämngammal och även av samma kön som oss intervjuare kan vi hävda att detta ytterligare förebygger att 

intervjuareffekt inträffar. 

 

3.6 Sammanställning av intervjun 

Då innehållsrikedomen i intervjun är en avgörande kvalitetsfaktor för studiens resultat avsattes mycket 

tid till detta moment. Efter att intervjun genomförts sammanställdes materialet genom att lyssna på det 

inspelade samtalet för att sedan skriva ned intervjun på dator. Överflödig information som behandlade 

ämnen utanför uppsatsens syfte utelämnades. Datan bearbetades noggrant och kompilerades kring 

uppsatsens huvudteman för att få en röd tråd genom texten. Intervjun sammanställdes som en 

sammanhängande berättelse för att få ett flyt i texten vilket underlättar för läsaren (Denscombe, 2009). 
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3.7 Analys av kvalitativ data 

Efter att intervjumaterialet sammanställts påbörjades analysprocessen av den kvalitativa datan. I 

analysarbetet har underliggande meningar och betydelser eftersökts: så kallade kärnelement som 

förklarar vad saker innebär och hur de fungerar. Under analysförloppet har vi följt Denscombes (2009) 

vägledande principer som innebär att de slutsatser som dragits är fast förankrade i datan. Förankringen 

har skett genom mycket noggrann läsning av intervjumaterialet. Tydligt återkommande teman eftersöktes 

för att kunna jämföra och fånga in idéer. Vi sökte efter mönster kring våra nyckelord för att kunna göra 

en skriftlig tolkning av fynden. Enligt Denscombe (2009) är det fördelaktigt att vid analys av text 

använda sig av figurer eller illustrationer för att visa på tankegångar och slutsatser. I slutsatsen 

presenteras en reviderad illustration av uppsatsens tre teman som framtagits ur resonemanget i 

analysarbetet. 

 

3.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Undersökningens hållbarhet ryms inom begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. För att 

undvika olika former av snedvridningar som kan påverka validiteten och reliabiliteten av den insamlade 

datan har flera aspekter tagits i beaktande vid förberedelserna inför intervjun (Saunders et. al., 2012). 

Hållbarheten bygger i grunden på valet av forskningsmetod och i mer traditionella termer krävs således 

ett genomtänkt urval, relevanta frågeställningar, fullödigt material och god analys vilket har varit något 

som tagits hänsyn till genomgående i metoden (Eriksson & Larsson, 2010). Avsaknad av standardisering 

i dessa typer av intervjuer kan leda till problem med reliabiliteten. Vid intervjustudier genomförda på ett 

enda företag som i detta fall finns alltid ett hot mot reliabiliteten. Det som presenteras kan uppfattas vara 

en spegling av intervjupersonens syn precis vid intervjutillfället och i just den situationen. Kritiskt är 

även att intervjuobjektet är en av grundarna och ägarna till företaget och som med största sannolikhet 

kommer att försöka framställa företaget samt sig själv i bästa möjliga dager. Det är inte otänkbart att 

byPM inte är lika framgångsrika som en av ägarna framställer det. Detta innebär en osäkerhet gällande 

andra forskares möjlighet att komma fram till samma resultat (Saunders et al., 2012). Detta problem är i 

stort sett ofrånkomligt men har ändå tagits i beaktande. 

 

Genomförandet av intervjun har noga beskrivits vilket även det bidrar till ökad reliabilitet. Validiteten i 

undersökningen innebär i hur stor utsträckning man kan lita på slutsatserna (Saunders et al., 2012). I 

denna studie som genom ett fallföretag ämnar undersöka personligt varumärkesbyggande i relation till 

traditionellt varumärkesbyggande lämpar det sig bäst att intervjua de som äger företaget och således vet 
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mest om sina egna varumärken samt företagets varumärke och även hur de använder sociala medier för 

att bygga dess företagsvarumärke. Med detta menar vi att korrekta och relevanta slutsatser kan dras. 

Generaliserbarhet handlar om huruvida det går att dra allmänna slutsatser utifrån resultatet. Om 

ambitionen med studien hade varit att producera generaliserbar kunskap hade urvalet utgjort ett 

validitetsproblem. Troligt är att resultatet blivit annorlunda om urvalet förändrats. För att producera 

generaliserbar kunskap hade ett större och mer varierat urval varit nödvändigt (Denscombe, 2009; 

Saunders et al., 2012). 

 

3.9 Källkritik 

Ett källkritiskt förhållningssätt har hållits vid bedömning av litteraturen som används i uppsatsen. 

Inledningsvis har teoriernas äkthet utvärderats vilket innebär att man bedömer upphovsmannen, 

tillkomstsituationen och om källan är äkta eller inte. Då det teoretiska ramverket nästan uteslutande 

utgörs av vetenskapliga artiklar anser vi att den kan betraktas som tillförlitlig.  etenskapliga artiklar har 

blivit granskade och godkända för publikation av e perter inom det berörda området, vilket upplyfter 

deras kvalitet och gör innehållet mer trovärdigt. Det som stödjer trovärdigheten ytterligare är att många 

av de författare vars arbete ligger till grund för denna uppsats är frekvent citerade i andra vetenskapliga 

artiklar. Dock har några icke-vetenskapliga artiklar används för att stötta våra argument vilket kan sänka 

trovärdigheten något. Det kan dock anses att The Economist är en ansedd tidning med sakkunniga 

journalister samt att publikationen specialiserar sig på ekonomiska ämnen, vilket gör att vi kan säga att 

källan uppfyller äkthetskravet som enligt Denscombe (2009) är ett viktigt kriterium. Vidare menar 

Denscombe (2009) att samtidskriteriet är en annan viktig bedömningsfaktor av trovärdigheten, detta är 

ett kriterium som varit svårare att uppfylla. Då det specifika området som undersöks inom 

varumärkesstrategi, det vill säga överföring av personligt varumärke till företagsvarumärke genom 

sociala medier, är relativt outforskat har vi använt äldre teorier och applicerat dessa på vårt område, 

vilket gör att alla artiklar som använts inte är tidsmässigt nära. Med detta i åtanke har ett källkritiskt 

förhållningssätt vidtagits i den mån att flera olika författare och teorier har jämförts för att således 

använda det lämpligaste från varje författare.  
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4. EMPIRI 

 

4.1 Företagsvarumärket byPM 

År 2011 blev Michaela Forni tillfrågad av Fredrik Kilian (grundare av Devote.se) att delta vid uppstarten 

av en ny webbshop, inspirerad av de stora klädkedjornas trendiga avdelningar. Syftet var att de skulle 

arbeta intensivt med företaget i fem år för att sedan sälja av. Forni fann affärsidén intressant och föreslog 

att de även skulle göra Petra Tungården till en delägare i företaget. Tungården har tidigare arbetat på 

Bubbleroom.com som även är en webbshop och således innehar god erfarenhet av branschen samt 

kunskap om vad unga tjejer efterfrågar. ByPM grundades således av Forni och Tungården tillsammans 

med två av grundarna av devote.se. Ägarna innehar lika stora andelar av företaget men Forni arbetar inte 

aktivt med byPM. Vid uppgifter som kräver hennes expertis, exempelvis vid inköp eller styling vid 

fotograferingar och produktbilder kan Forni vara närvarande även om detta är inte hennes huvudsakliga 

arbetsuppgifter. Forni beskriver byPM’s varumärke genom fyra karaktärsdrag, billigt, trendigt, rätt i tiden 

samt väl anpassat för målgruppen – “vi är där vi tror att målgruppen är” (unga tjejer, jämnt fördelade 

över landet, 15-32 år). 

 

4.1.1 Marknadsföring av varumärket 

Fornis arbetsuppgifter består i huvudsak av att säkerställa att produkterna marknadsförs korrekt utan att 

lägga alltför många timmar på detta moment. Vid sidan av sociala medier har byPM även använt 

annonser i tidningar och tack vare kontakter undkommit högre kostnader. Hon förklarar sitt arbete genom 

ett konkret exempel; hon skickar ett par solglasögon från byPM till Kenza Zouiten
5
 som hon anser är 

lämpliga för Kenza att bära. Därefter lägger Kenza upp en bild på sin blogg där hon bär solglasögonen 

och dagen efter är 200 par solglasögon slutsålda. Forni påpekar att det var ett klokt drag av killarna 

(grundarna av devote.se) att ta in bloggerskor som delägare i byPM. Forni menar att när man har varit 

aktiv länge i branschen är det enkelt att arbeta och att marknadsföra en produkt. Detta gör i sin tur att det 

blir enklare att generera lönsamhet från företaget och då utan att Forni och Tungården egentligen behöver 

vara starka frontfigurer för varumärket. Det finns folk som handlar av byPM utan att veta att det är 

bloggerskorna som är delägare. Forni pekar på att företaget inte heter forniochpetra.se. Hon menar att om 

man är medveten om Forni och Petras delägarskap kan man lista ut att företagsnamnet står för 

PetraMichaela), men ingen av dem frontas på startsidan som förespråkare för varumärket eller liknande. 

Istället kan man läsa om grundarna och deras bakgrundshistorier om man klickar på “ m ByPM” på 

                                                 
5
 Kenza äger Sveriges mest besökta privata blogg, www.kenzas.se (Bloggportalen, 2013). 
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företagets hemsida. Tanken är att företaget och byPM som varumärke ska kunna stå på egna ben även om 

Forni och Tungården skulle avgå. 

 

4.1.2 Varumärket byPM och framtiden 

Strategin var att undvika att bygga en hel webshop som endast karaktäriseras av Forni och Tungården, 

tanken var att byPM ska vara ett självständigt företag. Forni menar att hennes och Tungårdens 

personligheter inte lyser igenom på byPM, det har e empelvis aldrig varit en tanke att byPM’s sortiment 

ska vara uppbyggt och inspirerat av Forni och Tungårdens personliga stilar eller smak när det kommer 

till mode. Planen är att fortsätta driva byPM men att om två till fyra år ha utvecklat företaget så pass 

mycket att det inte längre är beroende av Forni eller Tungårdens kunskaper och nätverk. 

 

Företaget förväntas då ha en jämn omsättning för att folk har lärt sig att det är ett bestående webbshop. 

Troligtvis kommer byPM hålla sig till att vara en online-butik för att i framtiden bli uppköpt av ett 

företag som bygger om webshopen till ett webbvaruhus med flera märken och större utbud (vilket är vad 

som hände med webbshopen Nelly.com). Forni menar att det är många bloggare som är “halvkända” och 

i angränsning till sin egen blogg startar en webbshop, men enligt Forni finns inga pengar i det, utan 

snarare ett stort logistik- och administrationsarbete. Vill man bli framgångsrik och driva ett stort lönsamt 

företag kan man ofta inte bygga det kring en enskild person menar Forni. 

 

Precis som i fallet med byPM menar Forni att det personliga varumärket används för att grunda företaget 

men sedan måste företaget vara självständigt oberoende av namnet som ligger bakom det från början. 

Därmed finns det även en dubbeltanke med namnet byPM (PetraMichaela) men även PM som betyder 

eftermiddag på engelska då företaget endast säljer kvälls- och festkläder, “byPM gör inga kontorskläder 

utan kläder man har på sig en lördag eller fredagskväll”, menar Forni. Namnet är således tänkt att bygga 

sig självt, utan Forni och Tungården. 

 

4.2 Personliga varumärket Michaela Forni 

 

”Vem jag är, är det jag gör” - Michaela Forni (2013-05-07) 

 

Michaela Forni är 23 år och är vice VD, chefredaktör och bloggare på devote.se sedan 2,5 år tillbaka. I år 

är hon inne på sitt tionde år som bloggare, och på sitt sjunde år som en av de största bloggarna i Sverige. 

Forni har tidigare bloggat på blogg.se och stureplan.se, hon har frilansat som stylist, arbetat som 
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moderedaktör, lanserat sin egen skokollektion, gett ut en bok, haft nattklubbar i fem år, dj:at och varit 

huvudrollsinnehavare i webbtv-serien “ lamourama” samt medverkat i tv-serien “Klubben” på S T. 

Forni har redan i sin unga ålder hunnit med många intressanta jobb som har påverkat hennes varumärke. 

 

När Forni började blogga år 2003 förstod hon inte riktigt innebörden med en blogg. Det kallades då för 

“internetdagbok” på domänen blogg.se och genom att hennes vänner började läsa hennes internetdagbok 

fick hon en del följare vilket gjorde att när fenomenet ett halvår senare fick sitt genombrott var det enkelt 

att fånga läsare. Konkurrensen på sajten var inte speciellt hård i början eftersom fenomenet då var helt 

nytt och hon var bland de första som började blogga. Efter ett år var hennes blogg en av de största och 

Forni menar att ökade läsarsiffror och kommentarer på bloggen fyller en med ett bekräftelsebehov som 

bloggen tillfredsställer och det var detta som fick henne att fortsätta blogga. De första bloggarna visade 

inga namn och innehöll inga ansiktsbilder utan det var först när Aftonbladet gjorde ett reportage kallat 

“det här är nya modesverige” som Michaela Forni’s blogg och identitet blev offentlig. I reportaget skrevs 

förutom Forni, även om Eleonore Nygårds (första heltidsbloggaren i Sverige), Karolina Skande 

(Patriksson PR) och Petra Tungården (Metro Mode) och genom detta slog bloggfenomenet igenom och 

Forni kunde nu titulera sig som en heltidsbloggare. 

 

”Idag är du din person lika mycket digitalt som i verkligheten” - Michaela Forni (2013-05-07) 

 

Forni menar att hon är mindre Michaela Forni i verkligheten än digitalt, att man har en tydligare identitet 

på nätet idag än förr. Varumärket Michaela Forni har byggts upp genom slumpmässiga händelser och 

erbjudanden. Hon har aldrig eftersökt någonting eller aktivt letat utan snarare slumpmässigt förts in på en 

viss karriärväg. Forni menar att målet aldrig har varit tydligt, utan tack vare personer i omgivningen har 

möjligheter öppnats upp - nätverkande har således haft en avgörande roll i hennes personliga 

varumärkesutveckling. 

 

Michaela Forni är samma person normalt som sitt varumärke - hon är sitt eget varumärke. Hon menar att 

detta bidragit till att hennes varumärke alltid kommer att vara äkta. Dessutom tillägger Forni att hon själv 

skulle bli utmattad av att ständigt behöva tänka på när hon ska vara Michaela Forni och bara Michaela 

(varumärket eller det privata Michaela Forni). Hon har därför slagit ihop de två och kan då vara sig själv 

hela tiden. Forni betonar här vikten av äktheten i varumärket och att det även handlar om olika typer av 

varumärkesbyggande, hur man bearbetar sitt varumärke. En del kanske vill eller behöver skilja på sina 

varumärken men Forni har på ett sätt medvetet eller snarare undermedvetet valt att slå ihop varumärket 
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med sin privata person, det började hända och hon förstod att det var det hon klarade av utan att bli 

kluven i sin personlighet. 

 

4.3 Sociala mediers roll 

ByPM marknadsförs i första hand med bloggar som kanal. Enligt Fornis erfarenhet av marknadsföring i 

social media är det mer effektivt att synas i e empelvis Kenzas blogg i en “dagens klädsel-bild”
6
 med ett 

plagg som är från byPM, än att spendera höga kostnader på helsidesannonser i samtliga tjejtidningar i 

Sverige. En anledning till varför bloggar i detta fall anses vara den effektivaste kanalen är för att bloggar 

når ut till byPM’s målgrupp direkt. Hon menar även på att bloggen är en naturlig marknadsföringskanal 

för byPM och även för andra företag inom samma bransch: fortfarande startas varje dygn i snitt 340 nya 

bloggar på devote.se ungefär 400 000 finns registrerade varav 70 000 är aktiva. Devote har även ett antal 

avtalsbloggar som får betalt för att samarbeta med Devote.  

 

4.3.1 Bloggar som kanal 

Många varumärken har varit rädda för att gå in i just bloggar, samtidigt som Forni menar att det är det 

enda hon skulle lägga pengar på om hon hade ett stort företag. Samtidigt lägger hon stor vikt vid att 

marknadsföring genom bloggar måste ske snyggt: de tydligt sponsrade inläggen i de mindre bloggarna 

görs ofta av mindre webshopar/företag, som inte har tillräcklig kunskap inom marknadsföring vilket lyser 

igenom. Företag idag underhåller inte sina anställda om vad som sker i mediebranschen vilket borde vara 

ett måste för alla företag för att hålla sig uppdaterade. 

 

Forni menar att styrkan som både hon och Tungården innehar är att de befinner sig på båda sidorna av 

bloggen. “ i är båda kanalen som företaget vill synas i samtidigt som vi driver företag som vill synas i 

kanalen”. Hon menar att detta gör fördelaktigt för dem att driva ett företag då de genom sina 

bloggkarriärer är medvetna om hur kommunikationen med bloggare sker, till exempel hur de ska gå till 

väga för att byPM ska få synas i de största bloggarna och således nå ut till fler läsare. Efter fem- sex år av 

intensivt nätverkande inom branschen menar Forni att hon dessutom byggt upp ett stort kontaktnät vilket 

är till stor hjälp. 

 

 

 

                                                 
6
 Se bilaga nr. 3 för exempelbild. 
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4.3.2 ByPM och sociala medier 

ByPM har en Instagram där företaget i första hand informerar sina följare om de produkter som säljs, 

nyinkomna som redan existerande, men även information om vad som händer inom företaget samt dess 

dagliga arbete delas. Även bilder på kända personer som använder kläder från byPM visas på företagets 

instagramkonto med syfte att engagera sina följare att handla. Tävlingar där presentkort utlyses till 

vinnaren kan också ses på företagets Instagram (byPM (3), 2012). Varumärket finns även representerat 

på Facebook. Innehållet på Facebooksidan är mestadels i engagerade syfte vilket innebär att varumärket 

uppmuntrar ytterligare handlingar å fansens vägnar. I sina Facebook-uppdateringar inkluderas till 

exempel frågor riktade mot fansen, samt förslag eller rekommendationer. Även information om 

uppdateringar i klädessortimentet läggs upp på Facebook. I flera inlägg kombineras även engagerande 

och informerande syften, exempelvis information om nya plagg och som sedan följs av en fråga riktad 

mot fansen (byPM (2), 2013). Fokus på användningen av sociala mediekanaler ligger dock på bloggar. 

Denna strategi kom naturligt eftersom både Forni och Tungården bloggar och det således är vad de kan 

bäst. Denna strategi har även valts för att företagets kunder finns på bloggarna och digitalt vilket således 

gör strategin fördelaktig. Som tidigare nämnts används bloggarna bland annat genom sponsrade inlägg, 

samarbeten, inlägg där kända bloggerskor bär kläderna samt Fornis egen blogg där hon skriver om 

nyinkomna kläder eller liknande. Varje säsong får Forni en ny kollektion från byPM som bär dagligen 

och således visar upp på sin blogg, sedan säljer kläderna slut (Forni, 2013-05-07). 

 

5. ANALYS 
 
Illustrationen som framtagits för att undersöka företagsvarumärke, personliga varumärken och social 

media och dess möjliga koppling till varandra kommer användas vidare i analysen. 

 

 

5.1 Företagsvarumärket 

Första steget i att bygga ett starkt varumärke och uppnå varumärkeskännedom är enligt Keller (2001) att 

tilldela varumärket en ordentlig identitet. Forni menar att byPM’s inspirationskällor är trendiga 

avdelningar hos de stora modekedjorna och detta är i enlighet med vad Kapferers (2008) definition av 

varumärkesidentiten; företagets syn på vad det vill vara och hur det vill uppfattas. Något som vi vill 

uppmärksamma är dock att företagets självbild möjligen inte alls överensstämmer med konsumenternas 

bild av företaget. Precis som Kapferer (2008) påpekar även Forni vikten av att vara sann mot sin identitet 

samt att behålla äktheten i varumärket. 
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Forni menar att företagets identitet för tillfället kan komma att skilja sig mot hur den kommer vara i 

framtiden, nu är webshopen en liten butik med fokus på trendiga och billiga kläder som i framtiden kan 

komma att utvecklas till att expandera och ha flera klädesmärken. Således skiljer sig Fornis syn på 

varumärkesidentiten gentemot Kapferer (2008) som menar att identiteten är resistent mot förändring. 

Aakers (2002) uppfattning om en två-delad identitet passar således bättre in att använda som analys-

verktyg i byPM’s fall.  

 

5.1.1 Företagsvarumärket och social media 

Genom att applicera Aakers (2002) definition av varumärkesidentitet på byPM kan det konstateras att 

den kan separeras i en kärnidentitet och en förlängd identitet. I kärnan finns produkterna (kläder och 

accessoarer) medan den förlängda identiteten adderar aspekter som stärker kopplingen mellan personen 

och varumärket. I byPMs fall kan den förlängda identiteten vara trendfaktorn som kläderna håller samt 

den image som följer av att bära kläderna. 

 

Med utgångspunkt ur Aakers (2002) modell och de fyra identitetsperspektiven som författaren lyfter 

fram (produkt, organisation, person och symbol) kan konstateras att varumärket som produkt innefattar 

de kläder och accessoarer som företaget säljer. Varumärket byPM som produkt innefattar följaktligen 

trendiga, handplockade kläder till ett överkomligt pris. Det värde som byPM erbjuder är svår att koppla 

till specifika emotionella eller funktionella fördelar som Aaker (2002) beskriver. Snarare är det så kallade 

självuttrycksfulla fördelar som är deras värdeerbjudande: konsumenten inges en möjlighet att bära 

samma kläder som kända modebloggare. Varumärket som organisation kopplas i byPM’s fall till att 

exempelvis bli nämnda i kända bloggar vilket av allmänheten kan förknippas med framgång och således 

stödja byPM’s trovärdighet. Det är dock svårt att fastslå om produkt- eller organisationsperspektiven är 

det som gör byPM’s varumärkesidentitet unikt.  arumärket som person innefattar enligt Aaker och 

Joachimsthaler (2000) bland annat varumärkespersonligheten och byPM har genom mycket exponering i 

social media (främst bloggar) byggt en mänsklig personlighet, vilket gör märket mer intressant. Genom 

agerande på exempelvis Facebook ställer byPM frågor till konsumenterna vilket möjliggör en form av 

dialog och ömsesidigt förhållande; fansen bryr sig om varumärket och varumärket visar genom sitt 

uppträdande i sociala medier att det bryr sig om fansen genom direkt interagerande. Detta lever upp till 

dagens sociala marknadsföringslandskap vilket talas om av bland annat Vargo & Lusch (2004); Prahalad 

& Ramaswamy, (2004). ByPM uppträder mer som en vän än som en auktoritet i sociala medier och 

således blir varumärket mer tillgängligt för kunderna och mer personligt. 

 



UPPSALA UNIVERSITET                               HÖGBERG & JOHANSSON  28 (45) 

 

  

5.1.2 Koppling mellan företagsvarumärke och personligt varumärke 

Då varumärket som person fokuserar på personligheten och varumärkesbyggande relationer kan vi här 

återkoppla till Mintzbergs (2009) definition av strategi. Med detta menar vi att byPM’s strategi 

nödvändigtvis inte är medveten då sociala medier kan betraktas som den självklara vägen att gå för Forni 

då hon har erfarenhet inom området, således behöver det inte vara en medveten strategi. En annan aspekt 

av hur byPM bygger relationer till sina kunder är genom att sponsra inlägg hos olika bloggare, läsaren 

har en relation till bloggaren och får således en relation till byPM indirekt genom bloggaren (PSI). På 

samma sätt är det genom sociala medier och bloggar som byPM bygger upp en trovärdighet i 

varumärket. När det gäller varumärket som symbol kan det än inte påstås att byPM ännu har uppnått 

denna status av att se och direkt koppla symbolen till varumärket. Det kan utifrån ovanstående 

resonemang konstateras att det dominerande perspektivet av varumärkesidentitet hos byPM är 

varumärket som person och trots att Forni står fast vid att det aldrig varit en strategi att bygga företaget 

kring henne och Tungården menar hon att deras personliga varumärken ändå har används för att starta 

upp företaget och bygga dess identitet. Således hänger företagets varumärkesidentitet i det initiala stadiet 

ihop med Forni och Tungården och deras personliga varumärken. 

 

Jennifer Aaker (1997) menar att varumärkespersonlighet är mänskliga egenskaper som kan kopplas till 

ett varumärke, på samma sätt som Forni beskriver byPM som billigt, trendigt och rätt i tiden kan dessa 

kopplas till Jennifer Aakers (1997) personlighetsdimensioner - kompetent, spännande och sofistikerat. 

Personlighet kan samlas in av till exempel anställda eller människor som är i direktkontakt med företaget 

enligt Aaker (2002) och detta kan ses då Fornis personlighet matchar varumärkespersonligheten i vissa 

anseenden.  enom att Forni fungerar som en “dold” förespråkare för varumärket byPM kan även detta 

skapa associationer till personligheten, hur varumärket skulle varit om det var mänskligt, enligt Keller, 

Georgson & Mats (2008), till exempel utifrån vad Forni bär för kläder. Detta resonemang stödjs även av 

Delgado-Ballester & Hernández-Espallardo (2008) som menar att ett nytt varumärke som byPM som 

förknippas med välkända varumärken såsom Michaela Forni generar positiva associationer till 

företagsvarumärket och detta kan vara en förklaring till varför byPM relativt fort skapat 

varumärkeskännedom på marknaden. Det som dock bör tas i beaktande är att detta är byggt på Fornis 

berättelse och det är inte otänkbart att byPM inte är lika framgångsrika som en av ägarna framställer det. 

 n intressant aspekt är även att diskutera hur “dold” förespråkare Forni egentligen är och hur många av 

besökarna på hemsidan som reflekterar över företagets namn och dess innebörd - efter endast ett klick på 

byPM’s webbsida går det att läsa om både Forni och Tungården. Forni säger även själv att hon alltid 

visar upp senaste kollektionen från byPM på sin egen blogg i dagens-klädselbilder.  
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Peters, (1997); Schawbel, (2010); Sandin och Frykman (2010) samt Dutta; (2010) är alla överens om att 

personliga varumärken kan gynna en arbetsplats om den anställde associeras med företagets varumärke 

och även i fallet med byPM är detta något som det ligger sanning bakom. Grundarna av Devote.se 

ämnade starta en webbshop och ansåg att ta in två bloggerskor som frontfigurer vore det bästa draget för 

att undvika att börja bygga varumärket från grunden. Att använda Forni och Tungården som är kända 

inom mode-Sverige och är flitiga användare av sociala medier innebär enligt Salomon (2007) en 

möjlighet för konsumenter att associera sig själv med en kändis som är en förlängning av individens 

personlighet. Forni och Tungården passar troligtvis in i många uppfattningar om hur konsumenterna vill 

vara och att förknippas med deras varumärken kan fungera som ett sätt för konsumenterna att förstärka 

deras uppfattning om sig själva. Detta påverkar i sin tur företaget och dess produkter positivt genom att 

förknippas med Forni och Tungården. Kardes et. al., (2011) påpekar även att konsumenter uttrycker sig 

själva genom att använda ett visst varumärke med en viss varumärkespersonlighet för att uttrycka sig 

själv. Konsumenter söker således relationer med personer som de känner sig relaterade till och att 

interagera med kända personer, såsom Forni och Tungården, på samma sätt som de interagerar med en 

vän. Att förknippas med Forni och Tungården är således positivt då konsumenter relaterar sig själva med 

de och därmed tar efter dem vid köp av byPM’s produkter ifall Forni bär dessa.  tt samband mellan 

personligt varumärke och företagsvarumärke kan således konstateras utifrån fallföretaget. 

 

De personliga varumärkena hos grundarna har i detta fall gynnat företagsvarumärket vid dess uppstart 

och gjort att dess varumärkeskännedom ökat. Shepherd (2005) poängterar att det dock kan uppstå 

konflikter mellan det personliga varumärket och företagets varumärke om de har identiteter som 

motsäger varandra eller om det personliga varumärket skulle associeras med något negativt. I byPM’s 

och Forni’s fall är detta inte ett problem då identiteterna ligger i linje med varandra och således inte 

hamnar i konflikt. Det finns däremot en risk med att förknippa företagsvarumärken med personliga 

varumärken i allt för stor utsträckning - att helt försöka överföra ett personligt varumärke till ett företag 

är inte realistiskt i längden menar Forni vilket ligger i linje med Shepherd’s (2005) argumentering. 

Företaget blir alltför beroende av personen ifråga och om grundarna skulle göra något omedvetet kan 

företaget påverkas negativt. En personlig skandal kan exempelvis göra att den personliga 

varumärkesidentiteten krockar med den professionella och strikta företagsidentiteten vilket gör att 

företaget skadas.  

 

Labrecque et al., (2011) menar på att människor som har ett personligt varumärke ofta är ovetande om de 

konsekvenser som kan bli resultatet av deras handlingar och att multipla identiteter göra det svårt att 

sända ut rätt signaler till målgrupperna. Forni styrker detta och menar att hon därför har valt att inte skilja 
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på sina identiteter utan vara samma Michaela Forni privat som i arbetssituationer då hon representerar 

sitt varumärke. Samtidigt som Forni uttrycker att hon inte skiljer på sitt privata jag och sitt varumärke 

kan även detta innebära svårigheter. Att vara sitt eget varumärke jämnt är skillnad mot att vara anställd 

av ett företag och representera det företaget i tjänsten. Samtidigt som Forni menar att det innebär fördelar 

att slå ihop sin privata person och sitt varumärke i form av att hon blir mindre kluven som person tror vi 

att det även kan innebära svårigheter i då varumärkesinnehavaren alltid måste vara medveten om vad 

hon/han gör eller säger för att inte skada sitt varumärke negativt. Detta kan vara särskilt kritiskt för Forni 

som har en blogg och således måste försiktig med vad som skrivs och vilka åsikter som framförs i den 

för att inte skada sitt varumärke och i längden byPM. Att vara sitt varumärke jämt och ständigt känns 

således orimligt med tanke på ovanstående resonemang. 

 

Att som i byPM’s fall utnyttja kända personers varumärken till viss mån kan utifrån ovanstående 

resonemang utge en bra grund och detta tack vare att grundarna medvetet valt att associera sig med ett 

företagsvarumärke som gynnar deras personliga varumärke att vara förknippat med. Genom detta har de 

således lyckats undvika en varumärkeskonflikt. Dessutom står även Fornis eget rykte på spel varvid hon 

har mer att förlora på om det går dåligt för företaget, dels då hon äger en del av företaget men även för att 

hon associeras med det.  

 

5.2 Personliga varumärken 

 

5.2.1 Koppling mellan personligt varumärke och företagsvarumärke 

Företagsvarumärken kan utifrån ovanstående resonemang gynnas av att förknippas med personliga 

varumärken men hur är det med personliga varumärken och vad gynnas de av? I byPMs fall kan som sagt 

företagsvarumärket använda bloggerskornas personliga varumärken men samtidigt, i enlighet med Peters 

(1997) resonemang, hjälper företaget (byPM) de enskilda individerna (Forni) med att förbättra sina egna 

varumärken.  tt samarbete som i byPM’s fall gynnar utifrån detta resonemang båda parter. Schawbel 

(2010) menar på att ett starkt personligt varumärke följer med den anställde om den byter jobb medan 

företagets varumärke stannar inom företaget. Detta är något som byPM kan dra nytta av i framtiden då 

deras ursprungliga plan är att Forni och Tungården ska sälja av sina andelar efter fem år som passiva 

delägare men samtidigt är detta något som vi ställer oss kritiska när det gäller företagets framtid. Planen 

är som nämnt att företaget ska kunna stå på egna ben då grundarna väljer att sälja av sina delar, detta 

kommer troligtvis vara en utmaning då det inte är säkert att byPM skulle lyckas lika bra i framtiden utan 

Forni och Tungården. Att vi ifrågasätter detta beror dels på deras varumärken men även att många av de 
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bloggar de använder sig av i sin marknadsföring hör till deras egna sociala nätverk. Vidare är det även 

möjligt att trogna kunder eventuellt kan tycka att det vore märkligt om Forni och Tungården helt plötsligt 

slutade på företaget. 

 

Av de tre varianter av varumärken som Kotler & Keller (2012) beskriver är det enkelt att direkt placera 

in byPM under imagevarumärke då deras produkt kan betraktas som svår att särskilja från andra liknande 

företag och deras strategi i det stora hela går ut på att sammankopplas med kända personer, framförallt 

bloggerskor. Vikten av att inneha ett starkt varumärke är något som byPM har insett och genom att 

ständigt arbeta med marknadsföring i sociala medier har kännedomen om varumärket ökat och precis 

som Keller (2001), menar Forni att ett känt varumärke har en differentierande effekt bland kunderna. Det 

varumärkeskapital som byPM innehar är främst i form av grundarnas egna varumärken då detta är den 

främsta differentierande egenskapen som byPM innehar idag. Genom att använda sig av bloggerskor som 

grundare till företaget och utnyttja deras position i social media har det nystartade företaget byPM snabbt 

nått den första nivån vid varumärkesbyggande som enligt Aaker (1992), Keller, (2001) och Kuhn, Alpert, 

och Pope (2008) är att skapa ett framträdande och igenkänt varumärke. Trots att Forni menar att målet 

med byPM är att det ska kunna leva vidare utan varumärket “Michaela Forni” efter fem år är en del av 

deras strategi att i början synas på grundarnas bloggar. Trots att Forni menar att tanken inte är att bygga 

ett företag kring hennes varumärke blir byPM genom hennes blogg ändå förknippade med henne och 

hennes varumärke. 

 

5.3 Social media 

 

5.3.1 Social media och dess koppling till företagsvarumärke och personligt 

varumärke 

Att sociala medier är ett bra verktyg vid marknadsföring, precis som Barwise & Meehan (2010); Kaplan 

& Haenlein (2010) och Mangold & Faulds (2009) forskning visar, har byPM adopterat. De använder sig 

nästan enbart av sociala medier vilket samstämmer med vad Mangold och Faulds (2009) skriver om 

sociala mediers numera självklara roll i marknadsföringsmixen. ByPM använder sig av både Instagram, 

Facebook och framför allt bloggar vid marknadsföring av företaget samt försäljning av produkter. Att ge 

information om nya produkter eller erbjudanden samt utlysa tävlingar som byPM gör följer även det vad 

Mangold och Faulds (2009) menar är en strategi som kan användas för att ett varumärke ska lyckas i 

sociala medier. Intressant att diskutera är hur effektivt det är i verkligheten är att nästan uteslutande 

använda sig av sociala medier i sin marknadsföring, då Kapferer (2008) menar att sociala medier inte är 

en effektiv kanal för att göra ett märke vida känt. I byPMs fall är företaget i uppstartfasen och sociala 
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medier utgör således en mycket passande kanal för att skapa varumärkeskännedom på marknaden utan 

att använda stora finansiella muskler. En fråga som vi däremot ställer oss är hur deras 

marknadsföringsstrategi kommer att fungera i framtiden? Är det hållbart i längden för företag att bara 

använda sociala medier som marknadsföringskanal? Ett problem som vi uppmärksammar är att det kan 

vara svårt att ta företaget vidare och nå ut till en större målgrupp. ByPM’s målgrupp är som tidigare 

nämnts tjejer jämnt fördelade över landet i åldrarna 15-32 år, vilket är en väldigt bred och ospecificerad 

grupp och det kan vara svårt att nå ut till detta marknadssegment utan bredd i marknadsföringsmixen. 

Genom att använda sociala medier som målgrupp uppnås stor spridning men endast till de som är aktiva 

på sociala nätverk eller läser de stora modebloggarna vilket således även kan ses som en begränsning för 

företaget vid dess användning av social media som främsta marknadsföringskanal. Detta är något som 

företaget troligtvis kommer behöva tänka över vid utveckling av framtida marknadsföringsstrategier 

vilket troligtvis kommer ske då Forni och Tungården inte längre är delägare. 

 

5.3.2 Företagsvarumärke och bloggar som kanal 

Forni menar att marknadsföring i bloggar är det enda hon skulle lägga pengar på om hon hade ett stort 

företag. Hon menar att det är bättre att synas i en stor blogg än på en helsidesannons i alla tjejtidningar. 

Forni kan dock betraktas som fördelaktigt partisk till denna strategi då hon själv äger en stor blogg och 

således önskar framhäva det positiva med bloggar som kanal. Vi ställer oss kritiska till detta uttalande då 

det är svårt att styrka detta påstående med annat än Fornis egen åsikt. Resonemanget ligger dock i 

enlighet med Colliander och Dahléns (2011) resultat som visar att effektiviteten av publicitet i social 

media är högre än i traditionell media online. The Economist skriver att social media används som stöd 

vid köp och detta kan delvis förklaras av Colliander och Dahléns (2011) resonemang om att till exempel 

bloggare upplevs som vänner och således använder folk bloggares val av exempelvis kläder som 

rekommendationer vid egna inköp. Kirby & Marsden (2006) följer samma resonemang som Colliander 

och Dahlén (2011) och menar att det är effektivt att få sin produkt nämnd på en känd blogg vars 

personliga varumärke är något som företaget vill förknippas med. Detta stämmer väl överens med 

byPM’s strategi som marknadsför sina produkter genom bloggare som bland annat Kenza Zouiten vilket 

exemplifieras som ett typiskt sätt att marknadsföra företagets produkter. Att Forni och Tungården nämner 

produkterna i sina privata bloggar är ytterligare ett sätt som byPM använder bloggar som 

marknadsföringskanal. Således finns det en tydlig koppling mellan personliga varumärken, sociala 

medier och företagsvarumärken. 

 

Vidare kan detta även relateras till vad Schawbel (2010) skriver: lyckad marknadsföring genom sociala 

medier leder till att potentiella kunder får vetskap om företaget och varumärket. Om företaget inger 
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förtroende eller om konsumenten har förtroende för bloggaren som nämner företaget kan detta väcka 

starkt intresse hos potentiella kunder. Information sprids vidare genom WOM till personer inom kundens 

bekantskapskrets. Detta stämmer överens med byPMs strategi att använda bloggare i sin marknadsföring. 

Dessutom använder byPM även Facebook och Instagram i sin marknadsföringsstrategi vilket underlättar 

sådan spridning vilket är förenligt med vad Kirby och Marsden (2006) skriver. ByPMs användning av 

sociala medier i sin marknadsföringsstrategi behöver nödvändigtvis inte vara en medveten plan. Som 

Mintzberg (2009) skriver kan strategin även vara ett upprepat beteende som vuxit fram under en längre 

tid. På samma sätt kan byPM’s marknadsföringsmi  mer vara ett naturligt val snarare än en strategisk 

plan, detta stödjs av Fornis resonmang kring varför de valt bloggar som främsta kanal i social media - det 

föll sig naturligt. 

 

Att byPM använder sig av modebloggare i sin marknadsföring är enligt Kirby och Marsden (2006) ett 

smart drag för att nå målgruppen för byPM’s produkter.  ftersom Forni och Tungårdens bloggar är 

nischade mot framförallt annat mode lockar det läsare som är intresserade av just detta vilka i sin tur blir 

potentiella kunder hos byPM. Precis som Kirby & Marsen (2006) menar även Forni att bloggar, just 

eftersom de rör ett specifikt område och således lockar rätt målgrupp för byPM, är en praktisk 

marknadsföringskanal då budskapet direkt riktas mot rätt målgrupp. Forni menar att detta gör bloggen 

som kanal till ett självklart val för byPM. Även Frankel (2007) stödjer Fornis resonemang om att 

marknadsföring i social media är ett bra sätt att attrahera sin målgrupp att frivilligt ta del av byPMs 

budskap.  enom att Forni har på sig byPMs kläder på bilder i bloggen når byPM’s budskap läsaren av 

målgruppen som i vanliga fall läser bloggen. 

 

Ytterligare en dimension av varumärket och social media som är intressant att diskutera är att det är 

mycket svårt att kontrollera vad som skrivs i sociala medier då företagen inte kan styra vad som 

kommuniceras av användarna utan endast till viss del välja vad som sägs om dess varumärke. Således 

finns det en risk för att sociala medier kan påverka både det personliga- och företagsvarumärket negativt 

genom dålig publicitet. Följaktligen är det inte bara personliga varumärken och företagsvarumärken som 

kan påverka konsumenter genom sociala medier, det kan även ta en annan vändning där sociala medier 

påverkar varumärket. Detta kan i sin tur skapa problem i fall varumärkets trovärdighet skulle minska 

genom ofördelaktig uppmärksamhet i medierna. Att helt förlita sig på sociala medier i sin 

marknadsföring kan vara kritiskt. Som nämnts tidigare utgör social media både möjligheter och hot då 

innehållet som sprids inte är något som företaget kan styra helt. ByPM har valt att förknippas med 

bloggerskor som har ett bra och seriöst rykte men råkar bloggaren på något sätt tappa förtroende hos 

konsumenterna kan detta speglas tillbaka på företaget då dåliga nyheter eller rykten sprids på samma sätt 
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som information, genom social media via WOM till kundens bekantskapskrets. Samtidigt är det ändå 

viktigt att företag finns representerade i social media för att göra sin röst hörd och undvika att andra 

skapar rykten och varumärkesimage åt dem. 

 

6. SLUTSATS 

 

6.1 Relationen mellan företagsvarumärke, personligt varumärke och 

social media 

Att inneha starka varumärken, både personliga varumärken och företagsvarumärken har blivit av stor vikt 

på dagens konkurrensutsatta marknad. Samtidigt har allt fler företag insett betydelsen av att representera 

sig i social media samt att använda dessa plattformar som kanal för att öka dess varumärkeskännedom. 

Syftet med denna studie har varit att ur ett företagsperspektiv undersöka om personliga varumärken 

tillsammans med sociala medier kan användas för att bygga upp ett företagsvarumärke.  

 

ByPM använder grundarnas personliga renommé i den mån att företagets varumärke associeras med 

bloggerskornas varumärken. Grundarnas ställning på den sociala mediemarknaden och deras sociala 

nätverk är det som byPM har haft mest nytta av vid varumärkesbyggandet av byPM och således kan 

starka personliga varumärken gynna ett företagsvarumärke. Vad som däremot är osäkert är hur byPM 

kommer fungera i framtiden då grundarnas planerar att sälja sina andelar. Kommer varumärket vara 

tillräckligt starkt för att klara sig utan grundarnas kunskap om den sociala mediamarknaden och deras 

nätverkskontakter? Även personliga varumärken kan gynnas av att sammankopplas med starka 

företagsvarumärken i den mån att företaget hjälper till att stärka det personliga varumärket. Samarbete 

mellan personliga varumärken och företagsvarumärket i byPM’s fall gynnar båda parter. 

 

Sekundära varumärkesassociationer som Aaker (2002) kallar det kan konstateras som det främsta 

sambandet mellan företagsvarumärke, personligt varumärke och sociala medier. Det är inte endast 

grundarnas personliga varumärken företaget kan dra nytta av, de kanaler (exempelvis bloggar) som 

företaget väljer att synas i blir även de associerade med företaget. Således kan företaget använda 

personliga varumärken för att stärka sitt varumärke genom sociala medier. Som Forni säger drar 

företaget nytta av att Forni och Tungården står på båda sidor av bloggen, de är båda kanalen som 

företaget vill synas i samtidigt som de driver företag som vill synas i kanalen, och man kan således säga 

att indirekt är det deras personliga varumärken som företaget använder vid dess varumärkesbyggande. 

Social media fungerar som kanal mellan personliga varumärken och företagsvarumärken och således 
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finns en koppling mellan dessa men samtidigt kan konstateras att social media kan påverka både 

personliga varumärken och företagsvarumärken i motsatt riktning, både positivt och negativt. Samtidigt 

som företag kan försöka kommunicera sitt budskap i social media kan de aldrig helt styra hur budskapet 

och således varumärket kommer att uppfattas av konsumenterna i slutändan då social media fungerar 

som en delvis opåverkbar omgivning.  

 

 

 

Figur 2. Reviderad illustration över faktisk relation mellan personligt varumärke, sociala medier och 

företagsvarumärket. 

 

Utifrån analysen har den tidigare illustrationen (figur 1) över sambandet mellan uppsatsens tre 

huvudkomponenter (företagsvarumärke, social media och personligt varumärke) reviderats (figur 2) för 

att visa den faktiska relationen mellan dessa. Trots att vi initialt antog att generella slutsatser inte skulle 

kunna dras utifrån studien har vi i slutändan konstaterat att en del av slutsatsen möjligen kan 

generaliseras till ett högre plan: personliga varumärken kan fördelaktigt utnyttja välkända starka 

företagsvarumärken genom sociala medier samtidigt som företagsvarumärken kan gynnas positivt av att 

associeras med framgångsrika personliga varumärken genom sociala medier. Social media fungerar inte 

bara som ett verktyg för att förmedla varumärken utan kan i sin tur påverka både företagsvarumärken och 

personliga varumärken, såväl positivt som negativt, då social media endast till viss del kan styras. Då det 

är komplicerat att kontrollera innehållet i social media är det således viktigt för företag att agera taktfullt 

och genomtänkt.  
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Slutligen kan konstateras att uppsatsens syfte har uppfyllts då ändamålet med uppsatsen har varit att ur 

ett företagsperspektiv undersöka om en individs personliga varumärke, tillsammans med sociala medier 

kan användas för att bygga upp ett företags varumärke. Avslutningsvis kan vi fastslå att kopplingen 

mellan företagsvarumärke, social media och personliga varumärken är mer invecklad än vad som tidigare 

förutspåddes. Modellen baserad på den teoretiska diskussionen tyder på att relationen mellan 

företagsvarumärken, social media och personliga varumärken sker i form av ett stabilt förhållande medan 

den reviderade modellen utifrån analysen snarare fastställer ett triangeldrama mellan de tre 

komponenterna där social media som kanal fungerar som en delvis okontrollerbar förmedlare vilket gör 

relationen mer komplicerad. Företag som använder social media i sin marknadsföring bör utifrån denna 

slutsats ha i åtanke att då social media innebär många möjligheter är det viktigt att inte glömma bort dess 

makt. Social media som kanal vid varumärkesbyggande kan både hjälpa och stjälpa företaget. 

6.2 Begränsningar och framtida forskning 

Då undersökningen baseras på ett specifikt fallföretag kan möjligen skillnader i resultatet uppstå om ett 

annat urval hade gjorts. Att endast en intervju genomfördes medför även det begränsningar. Vidare hade 

resultatet med större säkerhet kunnat generaliseras om samma studie genomförts med ett större urval som 

inkluderat företag av olika karaktär. Ytterligare en dimension till undersökningens begränsningar är att 

den endast fokuserar på varumärken ur ett företagsperspektiv, om konsumenter hade inkluderats i 

undersökningen hade utfallet troligtvis varit annorlunda. Det hade varit intressant att i framtiden göra en 

jämförande studie, exempelvis: Stämmer företagets bild av varumärket överens med konsumenternas 

uppfattning?  idare hade det varit intressant att undersöka byPM’s finansiella resultat för att se om deras 

strategi fungerar så väl i praktiken som Forni framhåller.  
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8. BILAGOR 

Bilaga nr. 1 Aakers fyra identitetsperspektiv 

 

Brand Identity Planning Model. Källa: Modifierad från Aaker (2002). 
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Bilaga nr. 2 Intervjuguide 

 

Intervju med Michaela Forni 

 

Personliga varumärken 

 

Berätta om lite om dig själv, vem är du? 

Hur startade din karriär? Vad har du arbetat med? Hur har du hamnat där du är idag? 

Har du alltid vetat att du ville arbeta med mode och bloggande eller är det något som vuxit fram av en 

slump? 

Hur skulle du definiera ett personligt varumärke? 

Hur skulle du definiera ditt eget varumärke? 

Hur har du byggt det? Medvetet/omedvetet? 

 

byPM 

 

Berätta lite om företaget! Hur startade idén? Vad inspirerade er? 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Berätta om varumärket byPM, vad karaktäriseras det av? 

Vilka värderingar lyfts fram inom byPM? 

Vilka egenskaper skulle du säga karaktäriserar byPM? 

Hur tar sig dessa värderingar uttryck? 

Om organisationen var en person, vem skulle den vara då? 

Har din personlighet tagit avtryck på företaget? Hur? Varför? 

 

Social media 

 

Hur marknadsförs byPM? Vilka kanaler? 

Är bloggande en bra kanal för att bygga varumärken? 

Hur ser du på vikten av att bygga företagsvarumärket? 

Vad tycker du är det viktigaste budskapet som du vill sända ut med byPM? 

Hur använder du/företaget sociala medier i marknadsföringen av byPM? 
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ByPM och personliga varumärken 

 

Tror du att byPM kan dra fördelar av att du är en “känd person”? Hade det sett annorlunda ut om du varit 

helt okänd tror du? 

Tror du att många av dina “Fans” handlar på byPM? 

Går det genom att se på byPM att koppla företaget till dig genom till exempel associationer? 
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Bilaga nr. 3 Dagens klädselbild 

 

 

 

Källa: Zouiten, (2013). 

 


