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Sammanfattning 

I dagens samhälle har förändringstakten och ökad individualism inneburit att individen 

måste ompröva tankar och värderingar utifrån de för tillfället rådande 

förutsättningarna. En vägledning för att ändå skapa en stabil bild av identiteten är 

genom personliga varumärken. Det innebär att en individ framhäver sina unika 

egenskaper på arbetsmarknaden. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som bidragit till fenomenet 

personliga varumärkens framväxt, vilka likheter som finns mellan en individs personliga 

varumärke och identitet, samt hur framtiden för personliga varumärken kan tänkas se 

ut. 

 

Teorierna som används är Giddens teorier om modernitetens följder, samt Stiers teorier 

om identitet. Studien har en kvalitativ ansats och datainsamling har skett genom 

semistrukturerade intervjuer.  Informanterna har bestått av tre personer som arbetar 

inom Human Resources, och som dagligen kommer i kontakt med personliga 

varumärken. 

 

Resultatet visar på att framväxten av personliga varumärken kan bero på utvecklingen 

av individualismen och globaliseringen. Sociala medier har en betydande roll för 

personliga varumärken. Individens identitet, självuppfattning samt medvetenhet om hur 

omgivningen ser på individen har betydelse för framtiden.  

 

Nyckelord: Personligt varumärke, identitet, modernitet, globalisering. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

In today's society the fast pace of change and increased individualism means that the 

individual has to re-examine their thoughts and values according to current conditions. 

A guidance for creating a stable view of the identity is through personal branding, 

meaning a person highlighting their unique qualities on the job market. 

 

The purpose of this study is to examine what factors that have contributed to the 

development of the term personal branding, what similarities there are between an 

individual's personal brand and identity, and what the future for personal brands might 

be. 

 

The theories used in the study are Giddens' theories about the consequences of 

modernity, and Stier's theories about identity. The method of this study is qualitative 

with data collection through semi-structured interviews. The interviewes consisted of 

three persons working in Human Resources, and have daily experience with personal 

brands on the job market. 

 

The results show that the development of personal branding is partly a result of the 

development of individualism and globalization. The study also suggests that social 

medias have a significant role in the development of personal branding. The individual's 

identity, self-perception and self-awareness are key terms in discussing the future of 

personal branding. 

 

Keywords: Personal branding, identity, modernity, globalization.  
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1 Introduktion 
Förmodernitetens samhällsordning varunder människan genom traditioner och religion 

gavs tydliga och stabila ramar att förhålla sig till står i ett motsatsförhållande till dagens 

senmoderna samhälle. Präglad av högre förändringstakt, ökad individualism, fler 

valmöjligheter och globalisering följer snabbt skiftande villkor för människan att svara 

upp mot. Särskilt när det gäller individen som i takt med de nya kraven ständigt måste 

ompröva tankar och värderingar utifrån de för tillfälligt rådande förutsättningarna. 

Detta innebär ökade krav på reflexivitet hos individen, vilket också är karaktäristiskt för 

det senmoderna samhället (Giddens 1996, s. 44). 

 

Genom den stora valfriheten och föränderligheten uppstår svårigheter i att forma sig en 

stabil och sammanhängande identitet. Detta skapar, vad Stier (2003) kallar 

identitetsprojekt som idag ses som självklart och viktigt för de flesta. Att skapa sin 

identitet genom detta identitetsprojekt, kan i sig vara en källa till att skapa mening i 

livet. I projektet ingår att individen själv får bestämma över sin egen utveckling, 

maximera sin egen tillfredställelse, öka självförståelsen, men även förstå sin omvärld 

(Stier 2003, s. 36).  

 

Genom att människor ständigt är uppkopplade via Internet och fysiskt kan förflytta sig 

på ett snabbt sätt, är vi i ständig rörelse (Stier, 2003). För att vara så stabil och 

sammanhängande som möjligt finns ett flertal sätt för individen att gå till väga.  

 

I arbetslivet finns det även där, vägledning för att skapa en stabil bild av identiteten. 

Denna vägledning kallas för personligt varumärke. Personliga varumärken skapas för att 

man ska vara så attraktiv på arbetsmarknaden som möjligt. Ofta skapas ett personligt 

varumärke i samband med rekryteringar eller inför arbetsintervjuer. Werner Runebjörk 

(2004, s. 79) menar att ett personligt varumärke är ”ett namn och de värden som 

förknippas med det”.  

1.1 Bakgrund  

År 1997 skrev Peters artikeln ”The Brand Called You” som skulle visa sig vara 

genombrottet för fenomenet personliga varumärken. I artikeln menar Peters att 

individer borde ta efter de stora företagen, och göra som företagen gjort under många 
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år, – nämligen aktivt skapat ett varumärke och marknadsföra sitt företag. Så borde också 

människor göra när det gäller den egna identiteten, detta för att sticka ut och lyckas i det 

nya arbetslivet. Peters menar att arbetstagare inte behöver tillhöra ett företag, utan kan 

bli sin egen chef och skapa sig ett personligt varumärke. För att anses vara utmärkande 

behöver individen reflektera över hur hon vill framstå och hitta sina mest framträdande 

drag. Vidare bör individen fråga sig vad just hon vill bli känd för (Peters, 1997).  

 

1.2 Centrala begrepp 

Vissa begrepp inom detta område har specifika definitioner som redovisas i avsnittet 

nedan.  

1.2.1 Varumärke 

Termen varumärke kan definieras som "ett namn, term, tecken, symbol, eller någon 

annan funktion som identifierar en säljares varor eller tjänster till skillnad från andra 

säljare" (O’Guinn, 2003, s. 21) och användas i stor utsträckning vid marknadsföring av 

varor.  

 

1.2.2 Personligt varumärke 

För denna studie är ett personligt varumärke definierat som ”en uppsättning av 

mänskliga egenskaper som förknippas med ett visst varumärke” (Aaker, 1993). Ett 

flertal definitioner finns av personliga varumärken, men för att fastställa vilken 

definition som gäller i denna studie, har Aakers definition ovan valts.  

 

1.2.3 Identitet  

Ytterligare ett begrepp som är centralt för studien är identitet. Goffman (2011, s. 65) 

diskuterar detta i sin bok ”Stigma”. Han menar att personlig identitet har ”positiva 

markeringar” eller ”hållhake för identitet”. Detta i kombination med den unika 

personhistoria varje individ har, skapar en personlig identitet. Denna definition ligger 

till grund för denna studie. Till skillnad från den sociala identiteten, som en individ intar 

vid vissa sociala och känslomässiga omständigheter, är den personliga identiteten den 

”kärna” som varje individ har (Goffman 2011, s. 70). 
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1.2.4 Human Resources (HR) 

Human Resources kan ses som hanteringen av en organisations mänskliga resurser på 

operativ och strategisk nivå. Fokus ligger ofta på humankapitalet där utveckling av 

människors olika kompetenser blir centralt. Personer som arbetar inom HR har alltså 

fokus på att genom olika insatser inom organisationen öka humankapitalet. Allt för att i 

förlängningen öka den ekonomiska tillväxten i organisationen. Det är främst inom 

kunskapsintensiva organisationer som detta synsätt är särskilt tydligt (Söderström & 

Lindström, 1994).  Med tanke på att personer som arbetar inom HR har inriktning på 

mänskliga resurser, ligger personliga varumärken nära till hands. De informanter som 

valts i denna studie, arbetar samtliga på varierande sätt inom HR. Detta behandlas 

ytterligare under rubriken Urval (4.4).  

1.3 Syfte och frågeställningar 

I kommande avsnitt presenteras syftet med studien, samt vilka frågeställningar som 

kommer att besvaras i denna studie.  

1.3.1  Syfte  

Syftet med studien är att analysera och beskriva likheter mellan ett personligt 

varumärke och en identitet, utifrån uppfattningar hos personer som arbetar inom 

Human Resources (HR). Studien syftar även till att undersöka hur de beskriver att 

personliga varumärken har uppkommit och hur utvecklingen av personliga varumärken 

kan komma att se ut i framtiden.     

1.3.2 Frågeställningar  

 Hur beskrivs de bidragande faktorer som finns till personliga varumärkens 

uppkomst? 

 Vilka likheter beskrivs mellan personliga varumärken och identitet?  

 Hur beskrivs framtiden för personliga varumärken? 

2 Tidigare forskning 
Avsikten med detta avsnitt är att redovisa fyra vetenskapliga artiklar i ämnet personligt 

varumärke och identitet för att få en uppfattning om kunskapsläget. 

 

I artikeln ”Building a Personal Brand Through Social Networking” studerar Harris och 

Rae (2011) vilken roll sociala medier har i skapandet av ett personligt varumärke. 
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Författarna menar att begreppet varumärke de senaste åren har utvecklats mycket, 

eftersom arbetsmarknaden har förändrats. Det används framförallt då ett företag vill 

uppfattas på ett visst vis av kunderna. Marknadsföring har blivit viktigt också på 

individuell nivå menar Harris och Rae (2011). Ett optimalt personligt varumärke är en 

kombination av att uppfattas som förtroendeingivande, vara uppmärksam på sin 

omgivning samt att vara noggrann i sitt utförande. 

 

Harris och Rae menar även att sociala medier spelar en stor roll vid till exempel 

rekryteringar. Många arbetsgivare använder sociala medier för att få en första 

uppfattning om en eventuell arbetstagare. Detta har både för- och nackdelar. Om 

informationen lyfter fram det individen vill förknippas med är sociala medier ett 

effektivt verktyg. Däremot kan effekten vara negativ och snabbt förstöra det personliga 

varumärket, om exempelvis opassande bilder framkommer. 

 

Vidare diskuteras om utvecklandet av ett personligt varumärke sker på en alltför ytlig 

nivå, det vill säga att om det utgår från ren egoism, kommer det personliga varumärket 

inte att bli hållbart i längden. Det bästa sättet att långsiktigt bygga ett varumärke är att 

betrakta sig som en säljare som bidrar med god kvalitet, samt ger sina kunder praktisk 

information och rådgivning (Harris & Rae, 2011).  

 

I den ovan nämnda artikelns resultat framkommer det att sökandet efter ett arbete och 

att hantera sin egen karriär, handlar allt mer om att förstå hur dagens nätverk fungerar 

samt hur individen använder nätverken effektivt för att bygga upp ett personligt 

varumärke. Detta kan ske både via sociala medier och i det verkliga livet (Harris & Rae, 

2001).  

 

Shepherd (2005) undersöker i sin artikel “From Cattle and Coke to Charlie: Meeting the 

Challenge of Self Marketing and Personal Branding” den teoretiska grunden för egen 

marknadsföring och personligt varumärke. Syftet är att identifiera några av de 

begreppsliga, praktiska och etiska problem som det medför. Tyngdpunkten vid 

användandet av personliga varumärken menar Shepherd är att individen ska konstruera 

en produkt baserad på sig själv som sedan ska marknadsföras så effektivt som möjligt. 
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Detta antyder om att personlig marknadsföring är en metod som bygger på en förlegad 

filosofi om marknadsföring, vilket Shepherd anser leder till en oundviklig konflikt. 

 

I artikeln diskuteras även ett flertal andra problematiseringar kring personligt 

varumärke, exempelvis att individer förväntas uppträda som konsumenterna i linje med 

marknadsföringens principer. Samtidigt uppmanas de att bygga en "verklig" 

varumärkesprofil av sig själv som utgår ifrån utmärkande egenskaper och attityder. I 

marknadsföringens praktik finns det ofta en oklar skiljelinje mellan försäljning av en 

person och försäljning av en produkt. Det finns ingen klar gräns mellan att 

marknadsföra sin verksamhet och att marknadsföra sig själv, anser Shepherd (2005). 

Trots vikten av att utveckla en enhetlig varumärkesprofil, är det normalt för individer 

att utveckla flera roller, personliga identiteter och självbilder i sina personliga, sociala 

och arbetsmässiga relationer. Detta väcker frågan om hur riktigt det är att agera enligt 

traditionella marknadsföringsprinciper när det gäller syftet att uppnå ett ”genuint” 

personligt varumärke.  

 

Shepherd använder sig av Goffmans (1956) studier av jaget i vardagslivet, som har ett 

dramaturgiskt angreppssätt för att förstå vardaglig mänsklig interaktion. Med hjälp av 

ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv tolkar Goffman interaktionen mellan 

individer som en "presentation". I studien utvecklar Goffman begreppet "fronten", som 

är snarlikt begreppet personligt varumärke. I artikelns resultat framkommer det att 

personligt varumärke i huvudsak är en process som syftar till att kapsla in styrkor och 

det unika hos individen i relation till en riktad marknad (Shepherd, 2005).  

 

Kiramni (2009) lyfter i sin artikel ”The Self and The Brand” fram vilka relationer det 

finns mellan varumärke, identitet, mål och de eventuella negativa effekterna av identitet 

som varumärke. Kiramni anser att identiteten är viktig när det kommer till hur vi 

behandlar information, hur vi reagerar på olika objekt och varför vi engagerar oss i vissa 

beteenden. Människor är motiverade av att konsekvent uppträda med framträdande 

identiteter, men vilka identiteter som är framträdande vid olika tidpunkter och 

sammanhang, varierar.  

 

Vidare diskuterar Kiramni relationen mellan ett varumärke och identitet.  
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Konsumenterna föredrar varumärken som kan fungera som signaler om medlemskap i 

relevanta referensgrupper och därigenom kan man då också undvika sådana 

varumärken som signalerar medlemskap i oönskade grupper. En annan möjlig negativ 

effekt av identitet är att individers val kan vara olämpligt i tiden, beroende på vilken 

identitet som är framträdande vid tiden för valet. Detta tyder på att konsumenterna kan 

välja ett varumärke som är under önskvärd nivå eftersom "fel" identitet kan vara 

framträdande vid tidpunkten för valet. Till exempel kan en medelålders man köpa en 

röd Porsche när hans stigande ålder är framträdande, men om hans roll som pappa var 

framträdande, hade han kanske köpt en Volkswagen Passat. När det gäller hans liv och 

relationer kan icke optimala val, som att köpa Porsche, leda till att han ångrar köpet 

(Kiramni 2009).  

 

Slutligen menar Kiramni att identitet är viktigt för konsumentforskare att 

uppmärksamma, eftersom det påverkar konsumentens uppfattning om konsumtionen 

och val av varumärken. 

 

Hearn (2008) gör i sin artikel ”Meat, Mask, Burden Probing The Contours of The 

Branded Self” en kritisk granskning av fenomenet personligt varumärke utifrån Giddens 

teorier om det ”reflexiva jaget”. Artikeln belyser även de olika formerna av personligt 

varumärke som finns i sociala medier. Hearn inleder med att beskriva hur personligt 

varumärke kan formas i sociala medier. I exemplet beskrivs hur ungdomar blir 

fotograferade på krogen. Fotona läggs sedan ut på Internet och används i olika 

reklamsammanhang. Detta gör att skillnaden mellan produkt och konsument blir oklar. 

Skiljelinjen mellan det privata jaget och instrumentella associativa objekt blir diffus.  

 

Vidare menar författaren att det personliga varumärket ser annorlunda ut på hemsidor 

som Facebook och Myspace, jämfört med verkligheten. Där inbjudes individer till  att 

skapa olika identiteter. En individ kan alltså skapa olika identiteter på Internet, vilket 

inte går att åstadkomma i det verkliga livet. Hearn menar även att utvecklandet av 

personligt varumärke kan resultera i att det privata jaget och det instrumentella 

associativa objektet suddas ut, och där produkten och konsumenten blandas ihop.  
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Sammanfattningsvis visar resultatet att det i dagens samhälle har skapats en flexibel 

ackumulation, där människan har blivit ”den flexibla personligheten” som ständigt är 

aktiv, villig att förnya sig och som kan ändra identitet snabbt (Hearn, 2008). 

2.1 Reflekterande sammanfattning av tidigare forskning 

Ovanstående artiklar behandlar personliga varumärken och identitet på både ett direkt 

och indirekt sätt. Vidare ges här en reflekterande sammanfattning av de ovan redovisade 

artiklarna.  

 

I Harris och Rae (2011) och Hearns (2008) artiklar undersöks förhållandet mellan 

sociala medier och personliga varumärken. Hearn menar att sociala medier kan bidra till 

en diffus gräns mellan en persons varumärke och en persons identitet. Harris och Rae 

däremot menar att sociala medier kan hjälpa individen att marknadsföra sig på ett 

effektivt sätt, via sociala medier.   

 

Kiramni (2009) beskriver i sin artikel relationen mellan identitet, varumärke och mål. I 

artikeln undersöks varumärke ur ett konsumtionsperspektiv, med exempel på faktiska 

varor som kläder eller bilar. I resultatet föreslås det att konsumtionsforskare bör 

fokusera mer på individers identiteter när det gäller konsumtion, då det har en 

betydande roll i hur individer konsumerar varor. Shepherd (2005) menar i sin artikel att 

utvecklingen av ett personligt varumärke ofta går efter de traditionella 

marknadsföringsprinciperna. Detta kan vara problematiskt, då individen likställs med 

varor.  

 

Ingen av de redovisade artiklarna behandlar de bidragande faktorerna till uppkomsten 

av personliga varumärken, vilka likheter det finns mellan ett personligt varumärke och 

en identitet samt hur utvecklingen för personliga varumärken ser ut i framtiden. Likt 

Hearn används Giddens teorier i denna studie.  

3 Teoretiskt perspektiv  
I det följande avsnittet ska teorier för studien presenteras. De teorier som ligger till 

grund för analysen i studien kommer från Giddens (1996) bok Modernitetens följder där 

konsekvenserna av modernitetens framväxt diskuteras. Vidare behandlas även Stiers 

(2003) begrepp om individens självuppfattning och självbiografi.  
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3.1 Moderniteten   

Under 1600-talet förändrades formen för socialt liv och social organisation i Europa, 

vilket senare spred sig över hela världen. Vidare utvecklades detta till den modernitet vi 

lever i idag, senmoderniteten. Typiskt för denna senmodernitet är konsumtions- och 

informationssamhället. Modernitetens framväxt i samhällsordningen är kapitalistisk, 

både när det gäller ekonomiska system och andra institutioner (Giddens 1996, s. 13). 

 

Giddens (1996) menar i sin bok Mordernitetens följder att modernitetens uppkomst har 

ett antal aspekter: avståndet mellan tid och rum, de sociala verksamheternas lokala 

karaktär som övergått till ett obegränsat tidsrum, samt den reflexiva tillgängligheten till 

kunskap.  Dessa är bidragande aspekter till modernitetens dynamik (Giddens 1996, s. 

55). Det som förr sågs som en trygghet var det förflutna och de traditionella. Traditioner 

i modernitetens tid var någonting som gjordes förr, och som i dagsläget inte har någon 

större betydelse då fokus ligger på framtiden.  

3.2 Reflexiva identiteter  

I dag är det inte bara individen som påverkar sitt egna identitetsskapande, utan 

individen påverkas allt mer av globaliseringen. Genom detta skapas reflexiva identiteter 

menar Giddens. Detta innebär att individen skapar ett projekt av att utveckla en 

identitet. Förr var det traditionerna som stod för tryggheten om hur livet kommer att 

utvecklas, som till exempel yrkesval eller relationer. Det reflexiva samhället kräver 

däremot att individen själv tar ansvar för det som tidigare familj och det lilla samhället 

stod för (Giddens, 1996).  

3.3 Expertsystem  

Giddens diskuterar två typer av urbäddningsmekanismer, som en utveckling av 

modernitetens dynamik. Denna mekanism innebär att sociala relationer ”lyfts ur” den 

lokala kontexten, och övergår till obegränsad utsträckning av tidrummet. De två 

mekanismerna är symboliska medel och expertsystem (Giddens 1996, s. 29).  

3.4 Abstrakta system  

Giddens skriver att de två urbäddningsmekanismerna, symboliska medel och 

expertsystem, är det samma som abstrakta system. I expertsystemen förutsätts 

individen ha tillit till de abstrakta systemen. I dagens samhälle, bör man till exempel 

kunna lita på att en trappa är konstruerad på så sätt att den kommer att hålla, trots att 
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individen själv inte vet hur en trappa är konstruerad. Individen bör ha en trovärdighet 

till de som byggt trappan, även om hon aldrig träffat dem eller sett dem bygga den. 

Moderniteten har framkallat en ny syn på trovärdighet till ”okända” människor, en sorts 

trovärdighet som inte var nödvändig under förmodernitetens tid (Giddens 1996, s. 84). 

Abstrakta system är alltså de institutioner som vi dagligen kommer i kontakt med som 

individen känner tillit till, för att kunna fungera i sitt vardagliga liv.  

 

Expertsystem är en urbäddningsmekanism, eftersom de förskjuter sociala relationer 

från det omedelbara sammanhanget (Giddens 1996, s. 35). På grund av dagens 

utvecklade teknik, finns expertsystemen med i alla aspekter av det sociala livet.  

Ytterligare aspekter som har betydelse i abstrakta system är omvandlingen av tid och 

rum. Det som i förmoderna samhällen bestämdes av närvaro, det vill säga lokala 

verksamheter, har i modernitetens framväxt ryckts loss genom att platsen avskiljts från 

rummet. Relationer utan personliga möten under modernitetens betingelser, formas av 

socialt inflytande, på avstånd, oberoende av rummet (Giddens 1996, s. 27).   

 

Det är Giddens teorier kring omvandlingen av tid och rum, trovärdighet och reflexiva 

identiteter som används i studiens analysarbete. Vidare är det nödvändigt att redogöra 

för begrepp som urbäddningsmekanismer, tillit, expertsystem och abstrakta system då 

de förstås i samspel med de begrepp som är centrala för studiens analys.  

3.5 Globalisering  

Giddens menar att det finns fyra dimensioner som har betydelse för modernitetens 

globalisering. Den första dimensionen är den kapitalistiska världsordningen, som 

innebär att kapitalistiska länder är drivkraften för världsekonomin. Vidare diskuterar 

Giddens den andra dimensionen, systemet med nationalstater. De länderna är de 

viktigaste aktörerna i modernitetens globalisering. Den tredje dimensionen som 

beskrivs är den militära världsordningen. Globaliseringens fjärde dimension är den 

industriella utvecklingen. Det är den dimensionen som denna studie fokuserar på. 

Giddens menar att den globala arbetsdelningen har förändrats, då den har ökat kraftigt 

efter andra världskriget. Detta innebär att den moderna industrin bygger på olika 

former av arbetsdelning. På individnivå innebär det att konkurrensen har ökat, då 

antalet personer som konkurrerar om samma jobb, har ökat. Det som har möjliggjort 
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denna utveckling är kommunikationsteknologin, som till exempel Internet och sociala 

medier (Giddens 1996, s. 76).  

3.6 Självuppfattning  

Stier menar att en individs identitet har mycket att göra med dennes självuppfattning. 

Självuppfattning innebär allt det individen tror sig veta om sig själv, samt det värdet hon 

tillskriver sig. Den bild individen har av sig själv behöver nödvändigtvis inte vara 

objektiv, utan tvärtom, subjektiv. Självuppfattningen innehåller en individs självbild och 

hennes självkänsla. Självbilden är kognitivt styrd, där personliga erfarenheter och 

upplevelser formar hur en individs självbild ser ut. Självkänslan däremot är emotiv, där 

en individs känslor styr vilken självkänsla hon har (Stier 2003, s. 52). 

3.7 Självbiografi  

En individs självuppfattning är grunden för hennes unika historia i livet. Porträttet fylls 

med den personliga identiteten och olika händelser som har format individen genom 

åren. Detta är självuppfattningen individen fått över tid. Men i denna biografi av oss 

själva är vi inte alltid medvetna om de olika delarna, eftersom det ständigt är 

föränderligt genom livet menar Stier (2003, s. 55). Även Giddens (1996) menar att 

moderniteten har framkallat en individ som ständigt bör ha förmågan att omkonstruera, 

dekonstruera och rekonstruera sin identitet och biografin i den reflexiva världen, för att 

framstå som framgångsrik.  

 

De begrepp som är centrala i studiens analys är Giddens teorier kring omvandlingen av 

tid och rum, trovärdighet, globalisering, reflexiva identiteter, samt Stiers teorier om 

självuppfattning och självbiografi. Dessa begrepp kommer att användas i analysen, där 

informanternas svar katigoriseras med hjälp av dem.  

4 Metod  
Detta avsnitt kommer att ta upp studiens metodologiska ansats samt hur genomförandet 

har gått till. Vidare beskrivs informanterna, urvalet och datainsamlingen. Senare 

presenteras dataanalysen och studiens etiska aspekter.  
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4.1 Val av metod  

En kvalitativ metod har valts till denna undersökning då avsikten var att få reda på vad 

tre personer inom Human Resources (HR) har för uppfattning och relation till 

fenomenet personligt varumärke och identitet.   

4.2 Datainsamling 

För den aktuella studien har semistrukturerade intervjuer genomförts. Genom att 

använda denna intervjuform har forskaren sammanställt ett antal frågor, som ofta 

inbjuder till följdfrågor. Detta bidrar till att svaren är öppna och fokus ligger på att 

informanten utvecklar sina synpunkter. Innan intervjustarten tillfrågades informanten 

om samtycke till inspelning av intervjuen.  

 

Intervjuerna hade en personlig ansats. Detta innebar att det har skett ett fysiskt möte 

mellan personen som skall intervjua (forskaren) och personen som ska intervjuas.  

Motiveringen till att intervjuer användes som metod var att studien fokuserade på vad 

informanterna har för åsikter, uppfattningar och erfarenheter av personligt varumärke 

och personlig identitet (Denscombe 2009, s. 40). 

 

Innan intervjuerna konstruerades en intervjuguide bestående av huvudfrågor och 

eventuella uppföljningsfrågor(se bilaga 2). Dessa formulerades så att en dialog 

uppmuntrades kring frågorna och svaren (Aspers 2011, s. 143).  

4.3 Tillvägagångssätt  

Via mitt personliga nätverk kontaktades ett antal personer som är verksamma inom 

Human Resources (HR). Genom deras kontakter fick jag förslag på informanter som 

skulle passa för studien. Förfrågningarna gjordes i huvudsak via mail. I missivbrevet 

presenterades syftet med studien samt etiska aspekter (se bilaga 1). Efter godkännande 

från informanten bestämdes tid och datum för ett intervjutillfälle.  

 

Informanten kunde bestämma var intervjuen skulle äga rum, då det var viktigt att denne 

kände sig trygg i miljön. I de flesta fallen resulterade detta i att intervjun ägde rum på 

informantens arbetsplats. Innan själva intervjun började informerade forskaren om 

vilka etiska överväganden som var relevanta för den aktuella intervjuen. Informanterna 

tillfrågades även om samtycke till inspelning av intervjuen. 
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Bearbetning av intervjuerna i denna studie har skett genom transkribering. Intervjuen 

har skrivits ned ordagrant, där även detaljer som långa pauser och tonläge skrevs ned, 

då det kan ha betydelse (Trost 2010, s. 152).   

4.4 Urval 

Valet av informanter utgick från personer som arbetade inom Human Resources och 

dagligen kom i kontakt med olika personers varumärke på varierande sätt.  Urvalet var 

strategiskt, där kriterierna för att tillhöra urvalet var att de aktivt arbetat med HR frågor 

i ett flertal år och på olika nivåer. De personer som deltagit i studien vara HR-chefer och 

HR-konsulter. Informanterna har bestått av en kvinna och två män och deras ålder har 

varierat mellan 40-60 år. Vidare har samtliga informanter mångårig erfarenhet av HR.  

Informanterna valdes då de representerade en bred erfarenhet av personliga 

varumärken.  

 

Motiveringen till att informanterna under ett flertal år bör ha arbetat inom HR var att 

det efter litteraturgenomgången framkom att ett personligt varumärke inte skapas 

under en kort period. Uppbyggandet av ett personligt varumärke är ett långsiktigt 

arbete. Under avsnitt Human Resources, HR (1.2.5) har tidigare en utförligare 

beskrivning av HR gjorts.  

4.5 Analysmetod   

I denna studie har en kvalitativ innehållsanalys använts. Detta innebär att fokus har 

legat på skillnader och likheter i texten vid analysarbetet. Till en början skrevs texten ut 

och lästes i sin helhet, detta för att skapa en helhetsbild av texten. De begrepp som har 

använts vid analysen var meningsenhet, kondensering, kod och kategori (Lundman & 

Hällgren-Graneheim 2012, s. 190). Ansatsen i analysen har varit induktiv, vilket innebär 

en förutsättningslös analys av texten som var baserad på informanternas upplevelser av 

personliga varumärken.  

 

I meningsenheten togs hela meningar eller stycken från utskriften av intervjuerna. 

Meningsenheten var en meningsbärande del av texten. Vidare förkortades stycket 

ytterligare i den så kallade kondenserade meningsenheten. Detta gjorde att texten blev 

mer lätthanterlig men samtidigt behölls de viktigaste begreppen från steg ett, 

meningsenheten. Nästa steg var att skapa en kod. Detta blev en kortare version av den 
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kondenserade meningsenheten. Det steget bidrog till att forskaren kunde återge sina 

data på ett nytt sätt. Till sist skapades ett ord som ska representera andra 

meningsenheter som har liknande betydelse. Detta steg var kategorin (Lundman & 

Hällgren-Graneheim 2012, s. 193).  Nedan visas ett exempel på hur analysen var 

uppbyggd. (Se tabell 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 
 

Tabell 1. Exempel på analys 

Meningsenhet Koncentrerad 
meningsenhet 

Kod Kategori 

    
Men att vi går mot 
ökad globalisering 
och då blir det mer 
viktigt vem just jag 
är, i den stora 
härvan av 
människor.  

Ökad globalisering 
viktigare vem jag är stora 
härvan av människor. 

Globalisering, 
individualism, 
människor. 

Förändrad 
arbetsmarknad. 

Det har blivit ett sätt 
att profilera sig, för 
mig är det bara en 
kanal bland andra, 
måste jag säga. Men 
det är klart att det 
har betydelse då det 
går ut till så 
vansinnigt mycket 
folk. 

Profilera sig, kanal bland 
andra, betydelse, då det 
når ut till mycket folk. 

Profil, kanal, 
når mycket 
folk. 

Sociala medier. 

4.6 Etiska ställningstaganden 

Angående de etiska aspekterna för studien har Vetenskapliga rådets (2013) fyra etiska 

principer legat till grund. I den första principen behandlades informationskravet. Detta 

innebar att forskaren informerade informanterna om syftet med studien. 

 

I denna studie beskrevs att ämnet kring intervjuerna skulle beröra vilka faktorer som 

har bidragit till personliga varumärkens uppkomst, vilka likheter som finns mellan ett 

personligt varumärke och en identitet, samt hur framtiden för personliga varumärken 

kan komma att utvecklas. Vidare beskrevs även hur intervjun i stora drag skulle 

genomföras, samt att den var frivillig och kunde avbrytas när som helst. Detta framgick 

både i missivbrevet och presenterades muntligt innan intervjuerna startade.  

 

I den andra principen berörs samtyckeskravet. Där beskrevs att informanterna själva 

hade rätten att bestämma ifall de ville delta i studien eller inte. I denna studie gjordes en 

förfrågan om informerat samtycke innan intervjuerna startade. Av missivbrevet 
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framgick att deltagandet var frivilligt. I studien berördes inte omyndiga informanter 

eller frågor av känslig karaktär, vilket är centralt i den andra principen från det 

Vetenskapliga rådet.  

 

Vidare, i princip tre, beskrivs kraven på konfidentialitet. Detta innebär att allt material 

som informanterna bidrar med, inte skulle kunna identifieras. Inte heller ska själva 

materialet som samlats in, lagras längre än nödvändig, detta för att minimera risken för 

att obehöriga personer tar del av information. För att upprätthålla konfidentialiteten i 

studien, användes inte informanternas riktiga namn. Även citat var utskrivna på så sätt 

att informanterna inte skall kunna identifieras.  

 

Till sist nämns principen om nyttjandekravet. Det kravet innebär att de uppgifter som 

forskaren samlar in, endast får användas i den aktuella studien. Alltså ska inte 

informationen som samlats in användas för kommersiellt bruk. För övrigt har inga andra 

etiska principer använts.  

5 Resultat och analys 
Syftet med denna studie är, som tidigare nämnts, att studera hur framväxten av 

personliga varumärken beskrivs, vilka likheter som beskrivs mellan ett personligt 

varumärke och en identitet samt hur framtiden för personliga varumärken beskrivs av 

studiens informanter. 

 

Resultat och analys bygger på tre personliga intervjuer med informanter som arbetar 

inom HR och som dagligen kommer i kontakt med personliga varumärken. De kategorier 

som skapats efter att ha analyserat datamaterialet är förändrad arbetsmarknad, 

relationen mellan personligt varumärke och identitet, sociala medier och framtid. Den 

teoretiska grunden för analysen är Giddens teorier om modernitetens följder, samt 

Stiers teorier om självuppfattning och självbiografi, som presenteras i avsnittet 

Resultatdiskussion 6.1.  
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5.1 Förändrad arbetsmarknad   

För att bygga en grundläggande förståelse för vilka faktorer som skapat fenomenet 

personligt varumärke finns det två centrala begrepp som framkommit under 

intervjuerna, globalisering och individualism, vilket framgår av följande citat: 

 

Men att vi går mot ökad globalisering och då blir det mer och 

mer viktigt vem just jag är, i den här stora härvan av människor. 

(Intervjuperson 1). 

 

Av citatet framgår det att globaliseringen har, i kombination med individualismen, fått 

en ökad betydelse. Det som förr ansågs som tryggt, det lokala och kollektiva, verkar ha 

fått en minskad betydelse. Citatet visar även på att det har betydelse vem den enskilda 

individen är i den globaliserade världen. Konkurrensen har blivit tuffare och det krävs 

av individen att vara unik.   

 

Ett resultat som analysen visat är att uppkomsten av personliga varumärken har att göra 

med hur arbetsmarknaden ser ut i dagsläget. Genom en hård konkurrens på 

arbetsmarknaden, verkar betydelsen av att vara utmärkande och angelägenheten att 

skapa ett personligt varumärke ha ökat.  

 

Det är klart, blir det en brist på arbetsmarknaden kommer 

kraven att marknadsföra sig att minska. (Intervjuperson 1). 

 

Däremot finns antydningar om att uppkomsten beror på hårdare krav som ställs på 

individen som arbetstagare, där individuell kvalité och personliga egenskaper har hög 

prioritet. Oberoende av hur arbetsmarknaden ser ut, så har personliga varumärken 

blivit viktigare på grund av att individen måste prestera mer och vara mer mångsidig på 

sin arbetsplats, än tidigare.  

 

 Vi har idag, tror jag, en tuffare attityd mot prestationer, vad folk 

ska klara, leverera och prestera... Det är många saker som 

samspelar i hur arbetsmarknaden ser ut.  (Intervjuperson 3).  

 



17 
 

5.2 Relationen mellan personligt varumärke och identitet  

Analysen visar att personliga varumärken och identitet har en stark koppling vid 

funktionella personliga varumärken. Vilket samband som finns mellan en individs 

personliga varumärke och identitet diskuteras i följande avsnitt. 

 

Om vi tar resonemanget med identitet, profil och image, så 

kontrollerar du din identitet. Du kan kontrollera din profil, det 

som du för ut. Och image delen är det som folk faktiskt tycker om 

dig. (Intervjuperson 1).  

 

Av citatet framgår det att det finns tre aspekter som spelar roll vid utvecklandet av det 

personliga varumärket. En aspekt är att individen är sig själv. Den personliga 

identiteten, som är oberoende av socialt sammanhang eller känslotillstånd. Vidare 

beskrivs en aspekt där individen försöker framstå på ett visst sätt hos mottagaren. Till 

sist behandlas aspekten som individen själv inte kan kontrollera, hur omgivningen 

uppfattar individen.  

 

Ett resultat som analysen visar är att intervjupersonerna anser att en individ bör vara 

trygg i sig själv och vara medveten om vilka händelser i livet som har präglat henne. 

Medvetenheten har delvis att göra med ålder, men framför allt om erfarenhet.  

 

Identiteten är ju liksom jag och varumärket är jag plus min 

profession. (Intervjuperson 3).  

 

Definitionen av personligt varumärke har varierat hos informanterna. Gemensamt visar 

sig vara att identiteten och personliga varumärket bör ha ett klart samband för att på 

lång sikt inte framstå som en tillfällig roll i arbetslivet, som efter några år fallerar.  I 

citatet ovan visas hur en av definitionerna beskrevs under intervjuerna.  

 

Vi är ju människor som har värderingar, trovärdighet som 

individer. Sen är det klart att mina personliga värderingar går ju 

igen, förhoppningsvis det professionella också. Ska man vara 

riktigt lycklig så ska de vävas samman. (Intervjuperson 2).  
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Citatet ovan pekar på att balansen mellan en individs personliga värderingar och de 

värderingar som vanligen förekommer på en arbetsplats, borde överensstämma, för att 

skapa ett framgångsrikt och gångbart personligt varumärke. En central fråga i skapandet 

av personliga varumärken visade sig vara medvetenheten om hur individen blir 

uppfattad av sin omgivning.  Även trovärdigheten verkar vara en viktig aspekt i hur 

omgivningen uppfattar individen. En stor ödmjukhet visar sig vara viktigt, då en 

egoistisk jargong inte är eftersträvansvärt och framgår av följande citat:  

 

Det blir svårt att skapa ett hållbart personligt varumärke som 

inte bottnar i din personliga identitet, för då blir det en fasad. 

Om ditt personliga varumärke ligger långt från din identitet, då 

kommer du att krascha. (Intervjuperson 3). 

 

Citatet ovan tyder på att en individs identitetet borde vara grunden i hennes personliga 

varumärke. Om det personliga varumärket inte byggs på identiteten, blir varumärket 

bara ett skal.   

 

Kommande citat visar på att det personliga varumärket bör visa på individens 

expertområde inom ett visst ämne. Detta för att utmärka sig från andra individer. Dock 

verkar det personliga varumärket ha ytterligare en viktig aspekt, att individen ska 

påvisa vem hon faktiskt är. Balansgången mellan dessa två verkar ha betydelse när det 

gäller personliga varumärken.  

 

Det är viktigt att visa sitt expertområde, samtidigt som du ska 

visa vem du är.   (Intervjuperson 3).  

5.3 Sociala medier  

Med tanke på att personliga varumärken behöver profileras och marknadsföras, för att 

nå ut till så många som möjligt, har sociala medier en central roll för personliga 

varumärken. Genom intervjuerna framkommer att sociala medier är viktigt, men på 

olika sätt, och som exemplifieras nedan:  

 

Det har blivit ett sätt att profilera sig, för mig är det bara en 

kanal bland andra måste jag säga. Men det är klart att det har 
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betydelse då det går ut till så vansinnigt mycket folk.  

(Intervjuperson 1). 

 

I citatet framkommer det att sociala medier har en betydande roll för personliga 

varumärken, men att de mellanmänskliga relationerna fortfarande har prioritet. Att inte 

använda sig av sociala medier och vara uppdaterad kan bidra till ett ineffektivt 

personligt varumärke. Vid en medvetenhet hur det personliga varumärket ska se ut, ger 

de sociala medierna en gigantisk möjlighet till att marknadsföra sig själv.  

 

Resultatet av analysen visar att sociala medier kan skada det personliga varumärket, om 

det inte hanteras med försiktighet. Sociala medier är transparanta, på så sätt att 

information och bilder mer eller mindre alltid finns kvar. Skiljelinjen mellan en individs 

privata liv och professionella liv kan bli diffus.  Detta kan innebära att individers arbete 

inte stannar på arbetsplatsen, utan blir en del av individens privata liv. Vidare beskrivs 

detta i kommande citat:  

 

Jag blir mer integrerad med mitt jobb, och det kanske inte är 8-

17 jobb som gäller längre, utan mitt jobb är mitt liv. 

(Intervjuperson 2).  

5.4 Framtiden  

Genom åren har en ny sorts individualisering skapats. Det som förr fokuserade på 

samhällets kollektiv, har nu övergått till att lyfta fram enskilda individer och deras 

utveckling. I framtiden är det inte specifikt personliga varumärken som kommer att vara 

centrala, utan två av de frågeställningar som är grunden vid skapandet av personliga 

varumärken. Det är medvetenheten om vem individen faktiskt är och hur hennes 

omgivning ser på henne, enligt följande citat:  

 

Redan från småskolan har den individuella inriktningen blivit 

tydligare. Man har utvecklingssamtal, strävar efter speciella mål. 

Det är inte just personligt varumärke man kommer prata om, 

men att det är viktigt att vara medveten om vem man är och hur 

andra ser på en. (Intervjuperson 3). 
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Begreppet personligt varumärke visar sig uppfattas negativt för en del av 

intervjupersonerna. Att tala om det personliga på arbetsplatsen kan uppfattas som 

utlämnande av individens privatliv. Begreppet varumärke kommer från, som tidigare 

nämnts, marknadsekonomins teorier. Denna ”stämpel” att bli sedd som ett varumärke, 

kan upplevas kränkande, då alla har värderingar och trovärdighet som individer. Detta 

framgår av följande citat:  

 

Lämna privatpersonen i fred. Jag är ingen produkt eller 

varumärke, jag är en människa. (Intervjuperson 2).  

 

Ur citatet nedan framkommer det att en del av det personliga varumärket, en individs 

rykte inom den önskade målgruppen, kommer vara central för framtiden. Det 

professionella utesluter en individs personliga riktning, och ryktet ersätter varumärkes 

begreppet. För personliga varumärkens framtid kan detta innebära att begreppet i sig, 

kan vara svårt att bli bestående, just på grund av dess negativa klang.  

 

Nu letar man nog efter något annat. Det är ju en del av det 

personliga varumärket, jag tror att det är det professionella 

ryktet som kommer vara viktigt i framtiden. Då kommer man 

ifrån det här personliga och begreppet varumärke. 

(Intervjuperson 2).  

5.5 Sammanfattning av resultat  

Resultaten visar på att det personliga varumärkets uppkomst har framför allt två 

bidragande faktorer, nämligen globalisering och individualism. Globaliseringen bidrar 

genom att hela världen mer eller mindre blir en enda stor arbetsplats. Detta i 

kombination med ökad individualism gör att individen behöver vara utmärkande på 

arbetsmarknaden.  

 

Resultatet visar att vissa av intervjupersonerna anser att den ökade arbetslösheten är en 

bidragande faktor till att personliga varumärken skapas. I en hård konkurrens är det 

viktigt att vara utmärkande, då skapandet av ett personligt varumärke kan bidra till att 

chanserna att få arbete, ökar. Däremot menar vissa av informanterna att det är de 
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förändrade kraven på arbetstagaren som har bidragit till att fenomenet personliga 

varumärken har uppkommit.  

 

Detta kan alltså tolkas som att en förändrad arbetsmarknad i kombination med 

globaliseringen och ökande individualismen är bidragande faktorer till personliga 

varumärkens uppkomst.  

 

Vidare visar analysens resultat på att en stark koppling mellan en individs personliga 

varumärke och identitet bör finnas för att vara användbart och hållbart på lång sikt. Om 

denna koppling inte existerar, alternativt är svag, blir det personliga varumärket en 

fasad som med tiden urholkas. Detta eftersom det inte finns någon substans eller kärna. 

Det personliga varumärket kan då framstå som konstlat.  

 

Analysen av resultatet visar även att gångbara personliga varumärken bör ha en balans 

mellan individens expertområde och hennes identitet. Individen bör alltså uppvisa vilket 

expertområde just hon har, men samtidigt visa på sina personliga kvaliter.  

Resultatet visar att sociala medier har en bidragande roll när det gäller personliga 

varumärken. När individen har en klar bild av hur hon vill uppvisa sitt personliga 

varumärke, är sociala medier en bra kanal att använda sig av för att nå ut till en så bred 

publik som möjligt.  

 

Däremot kan användandet av sociala medier ha en negativ innebörd för personliga 

varumärken, om de inte hanteras på rätt sätt, genom att till exempel privata bilder visas 

för arbetsgivaren. Sociala medier har även den effekten att gränsen mellan en individens 

personliga liv och arbetsliv blir diffus. Det är idag vanligt att arbetstagaren tar med 

arbetet hem och arbetet blir en del av individens privata liv.  

 

Resultatet visar på att det i framtiden i huvudsak inte kommer vara just personliga 

varumärken som kommer vara i fokus, utan två av de frågeställningar som ligger till 

grund för personliga varumärken. Medvetenheten om vad en individ faktiskt står för och 

vem hon är, samt hur hennes omgivning uppfattar henne. 
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Något som talar mot att begreppet personligt varumärke inte kommer vara lika centralt 

för framtiden är just begreppet personliga och begreppet varumärke. I arbetslivet kan 

det personliga upplevas för riktat mot individen och varumärkes begreppet förknippas 

med att individen kopplas till en vara, och inte en människa.  

6 Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion  

I kommande avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till de valda teorierna och 

tidigare forskning. De frågeställningar som har en central roll i denna studie är 

framväxten av personliga varumärken, de likheter som beskrivs mellan personliga 

varumärken och identitet, samt hur framtiden för personliga varumärken beskrivs.  

 

Resultatet visar att globaliseringen och individualismen är bidragande faktorer till 

framväxten av personliga varumärken. Analysen visar även att vissa informanter anser 

att personliga varumärkens framväxt beror på att arbetsmarknaden har förändrats. 

Detta stöds genom en av globaliseringens dimensioner, den industriella utvecklingen 

(Giddens 1996, s. 71).  Genom den globala arbetsledningens förändring märks detta ner 

på individnivå. Den innebär för individen att konkurrensen om arbeten blir hårdare och 

kraven på individens prestationer ökar. Detta är en bidragande faktor till personliga 

varumärkens framväxt i det senmoderna samhället. Vidare kan diskuteras om de 

reflexiva identiteterna i kombination med att de sociala relationerna ”lyfts ur” rummet 

också kan vara bidragande faktorer till personliga varumärkens framväxt. Utan 

modernitetens framkomst skulle personliga varumärken inte vara användbara i den 

mån som de är i dagens samhälle.  

 

I analysen av resultatet framkommer att personliga varumärken bör byggas från en 

individs identitet, för att vara användbart. Om skapandet sker utan identiteten som 

grund blir det personliga varumärket bara en fasad. Även Harris och Rae (2011) menar i 

sin artikel att om utvecklandet av ett personligt varumärke sker på en ytlig nivå, så 

kommer inte det personliga varumärket inte att bli hållbart i längden. Sociala medier 

visar sig vara en viktig kanal vid marknadsföring av ett personligt varumärke. Här är 

trovärdighet en viktig faktor både vid utformningen av det personliga varumärket och 

fortlöpande vid användning av det.  
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Giddens (1996) menar att det har skapats en ny syn på trovärdigheten till ”okända” 

människor. Ett exempel på hur den nya sortens trovärdighet ser ut i dagens samhälle är 

när en individ marknadsför sitt personliga varumärke via sociala medier. 

Trovärdigheten ska vara densamma vid marknadsföring via sociala medier som i det 

verkliga livet.  Den nya sortens trovärdighet som individen måste ha till ”okända” 

människor kan bli problematisk, då det via sociala medier finns möjlighet till att 

utveckla för en individ att skapa fler identiteter, och ”ljuga” om sin riktiga identitet. Även 

Hearn (2008) skriver i sin artikel att sociala medier kan bidra till att individer skapar ett 

flertal identiteter via sociala medier.  

 

Självbiografi (Stier, 2003) kan ses som detsamma som personliga varumärken. 

Gemensamt för de båda är att den personliga identiteten är grunden som sedan byggs på 

med en individs unika historia i livet. Vid presentation av ett personligt varumärke 

framkommer vad som gör den enskilda individ unik. Genom modernitetens framväxt 

skapar många av dagens individer en självbiografi som är anpassad till den reflexiva 

världen vi lever i idag.  

 

Resultatet i studien visar att personliga varumärken bidrar till att en individ presenterar 

sina unika drag. Även Shepherd (2005) menar att personliga varumärken är en process 

som syftar till att lyfta fram individens styrkor och det unika i relation till en marknad. . 

Moderniteten har skapat ett klimat då individen ständigt måste omkonstruera, 

dekonstruera och rekonstruera sig själv för att passa in på arbetsmarknaden. 

 

Vidare visar studiens resultat på att framtiden för personliga varumärken inte är 

självklar. Begreppet personligt kan, som tidigare nämnts, upplevas som ett utlämnande 

av individens privata liv. Varumärke kan upplevas kränkande, då människor ofta inte vill 

bli sedda som varor. Däremot verkar självuppfattningen (Stier, 2003) vara aktuell för 

framtiden i arbetslivet.  

 

Av intervjuerna framgår också att en individs rykte i arbetslivet kommer vara viktig i 

framtiden. Även här är det centralt hur individer i den önskade målgrupp upplever 

individen i fråga. Detta understryks av Giddens teorier om omvandlingen av tid och rum. 
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Relationer mellan människor formas av socialt inflytande, oberoende av rummet 

(Giddens, 1996).  

6.2 Metoddiskussion 

I följande avsnitt kommer diskussionen för val av metod att presenteras. Vilka 

begränsningar som funnits i studien, samt studiens giltighet, överförbarhet och 

tillförlitlighet behandlas.  

 

Resultatet bygger endast på tre intervjuer med personer som dagligen jobbar med 

personliga varumärken. Motiveringen till antalet informanter är den begränsade tid som 

fanns till förfogande, men även att studien syftar till att undersöka synen på begreppet 

personliga varumärken. I denna studie användes semistrukturerade intervjuer. 

Materialet som studien använder kan inte ge information om hela fenomenet personliga 

varumärken, utan endast peka på tendenser.  

 

Då begreppen validitet och reliabilitet kommer från den kvantitativa traditionen, är 

begreppen giltighet, överförbarhet och tillförlitlighet, mer relevanta för kvalitativa 

studier (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012).  

 

Giltigheten lyfter fram det som är karaktäristiskt för det som ska beskrivas. För att 

stärka giltigheten i denna studie har valet av informanter, samt citat beskrivits noggrant. 

Detta ger möjlighet att bedöma tolkningarnas giltighet. Resultatet bedömdes sedan av en 

forskarkollega inom HR-området för att få en uppfattning om bredden och rimligheten i 

resultatet.  

 

När det gäller överförbarheten handlar den om i vilken utsträckning resultatet kan 

överföras till andra grupper. Något som varje läsare slutligen måste bedöma. I studien 

har det även här beskrivits noggrant hur datainsamlingen har gått till, samt hur analysen 

har genomförts.  

 

Även tillförlitligheten kan stärkas genom att i detalj beskriva hur analysarbetet har gått 

till. Under avsittet metod finns ett exempel på hur analysarbetet har skett (Se tabell 1) 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 
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7 Slutsats 
Resultatet av studien tyder på att framväxten av personliga varumärken beror på 

utvecklingen av globaliseringen och ökat fokus på den enskilda individen. Moderniteten 

har bidragit till en förändrad arbetsdelning, som är märkbar ner på individnivå. 

Konkurrensen på arbetsmarknaden i hela världen har ökad, vilket bidrar till att 

användningen av personliga varumärken har ökat.  

 

Resultatet visade även att likheterna mellan en individs personliga varumärke och 

identitet, bör vara starka, för att i längden upprätthålla ett gångbart personligt 

varumärke. Även om framtiden för personliga varumärken inte är självklar, påvisas att 

medvetenheten, självuppfattningen är central för framtiden. Även medvetenheten om 

hur omgivningen uppfattar individen verkar ha betydelse för framtiden. 

8 Framtida forskning  
Denna studie har fokuserat på hur personliga varumärken i dagsläget ser ut i Sverige, 

där det empiriska materialet bestod av intervjuer med tre informanter. I vidare 

forskning skulle kunna fokusera på hur fenonomenet ser ut i andra länder. Finns det 

någon skillnad, länderna mellan, och i så fall varför det finns skillnad. Senare studier 

skulle även kunna studera i vilka yrkesgrupper personliga varumärken har störst 

betydelse och varför.
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Bilaga 1 

 

Victoria Eklund  

Intervjuförfrågan  

Uppsala universitet 

Sociologiska institutionen 

 

Förfrågan om intervju i ämnet personligt varumärke 

Mitt namn är Victoria Eklund och jag läser vid Sociologiska institutionen, Uppsala 

universitet. Denna termin skriver jag min kandidatuppsats i ämnet socialpsykologi.  

Jag kommer att studera skillnaderna mellan personligt varumärke och personlig 

identitet. Genom att intervjua ungefär fem personer som jobbar inom HR är tanken att få 

en bild av personligt varumärke och personlig identitet. Jag undrar om du är intresserad 

av att bli intervjuad i detta ämne som ett bidrag till min uppsats?  

Intervjuen tar cirka 30 minuter och kommer att spelas in för att sedan skrivas ut 

ordagrant. All information kommer att hållas konfidentiell, då endast jag och min 

handledare har tillgång till materialet.  

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst tacka nej eller avbryta 

intervjuen.  

Om du har några frågor kan du kontakta mig via mail xxxx 

alernativt på telefon xxxx.   

Med vänliga hälsningar Victoria Eklund 

 

 

Handledare: Ulla Hellström Muhli.  

 

  



 
 

Bilaga 2 

 

Intervjuguiden  

 

 

 Berätta kortfattat om din bakgrund och vad du jobbar med idag. 

 

 Vad är ett personligt varumärke för dig? 

 

 Hur ser ditt personliga varumärke ut?   

 

 Är det några likheter mellan personligt varumärke och personlig identitet?  

 Ja/Nej Varför? 

 

 Vilka för- respektive nackdelar ser du med ett personligt varumärke?  

 

 Ser du någon koppling mellan personligt varumärke och sociala medier?  

 Ja/Nej Varför? 

 

 Kommer personligt varumärke ha en betydande roll i framtiden? 

 Ja/Nej Varför? 

 

 

 Har du någon mer kommentar till begreppet personligt varumärke? 

 

 


