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1 Inledning 
 
Under den pågående lågkonjunkturen har flertalet arbetsgivare talat om anställningsstopp och 
personal har varslats från stora företag som till exempel Volvo. Enligt månadsstatistiken för 
september 2008 stod 500 000 personer i Sverige som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.1 
På grund av uppsägningar och minskad anställning har konkurrensen ökat kraftigt mellan 
arbetssökande om de färre lediga tjänsterna.  
 
När flera arbetssökande har en likvärdig utbildning kan det bli en svår uppgift för 
arbetsgivarna att välja vilka de vill tillsätta lediga tjänster med. Det är då det personliga 
varumärket blir viktigt för arbetssökande om de vill stå ut i mängden. Ett personligt 
varumärke, eller på engelska; personal branding, är till för att skapa ett mervärde hos 
arbetsgivaren när arbetssökande har samma bakgrund. Ett personligt varumärke är fyllt 
individens egenskaper och inställningar. Det framgångslöfte som den ger till arbetsgivaren.  
 
Varumärkesstrategen Peter Montoya har uttalat sig om att det personliga varumärket säger om 
personen ens ska bli tilltänkt för ett arbete eller andra möjligheter.2 Montoya menar att det är i 
allra högsta grad viktigt för en arbetssökande att vårda sitt personliga varumärke. Även Per 
Frykman som är konsult och grundare av Centrum för professionell utveckling har uttalat sig 
om att sticka ut i mängden med sitt personliga varumärke. Enligt honom är det viktigt att 
synliggöra sina personliga egenskaper redan i sin arbetsansökan för att göra sig unik bland 
alla sökande. En strategi som gör att ens eget CV inte hamnar på stora ”CV kyrkogårdar”. 
Enligt Frykman gäller det att inte bara ha en gedigen utbildning utan även ha en personlighet 
som gör den arbetssökande attraktiv för arbetsgivarna. Den arbetssökande ska inte bara ha 
goda erfarenheter utan även rätt attityd och inställning.3 
 
Frågan blir då vilka personliga egenskaper det är som arbetssökande borde lyfta fram i sitt 
varumärke när de söker arbete. Vilka personliga egenskaper och attityder är det som 
arbetsgivarna efterfrågar? 
 

1.1 Bakgrund 
 
Utbildning har genom åren varit vägen för att nå fram till drömyrket och allt fler skaffar sig en 
högskoleexamen. Om alla skulle utbilda sig skulle det även innebära att alla skulle har samma 
förutsättningar för att få arbete. Studenter tar examen från utbildningar och när det har hänt att 
när de kommer ut i arbetslivet visar det sig vara svårt att få yrket som de har drömt om och 
sedan utbildat sig till.  
 
Frykman anser att en mer konkurrenskraftig arbetsmarknad gör att utbildning inte blir en lika 
viktig aspekt som arbetsgivare tittar på när de tillsätter tjänster. Arbetsgivare tittar allt oftare 
på vilka personliga framgångsfaktorer som den anställda har medan utbildning snarare är ett 
minimikrav.  
 

                                                 
1 Arbetsmarknadsrapporten 2008:1 
2 Montoya 2002:3  
3 www.karriarguiden.se/ 
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”Många som är på jakt efter ett intressant arbete ägnar mycket tid åt att skriva och vässa sitt 

CV. Men hur vass nål du än har, så är sannolikheten ändå relativt liten att en arbetsgivare 

får syn på det om du bara satsar på att lägga upp ditt CV på olika CV-sajter. Jag tycker 

istället att man bör satsa på att bygga sitt personliga varumärke, det blir din hårdvaluta och 

ett unikt löfte om vad du kan tillföra en arbetsgivare. Ett CV tar ju bara upp dina tidigare 

erfarenheter och säger inte mycket om din framtida potential.” säger Per Frykman i en 
intervju på karriärguiden.se 
 
Frykman talar i ovanstående citat om hur viktigt det är för de arbetssökande att bygga upp 
”sitt personliga varumärke” för att hålla sig konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.  
 
”Många arbetsgivare väljer hellre en individ med rätt inställning och ”fel” utbildning än en 

med alla formella meriter men ”fel” inställning.” 4 
 
Oftast tänker folk på kändisar och kändisskap när de hör ordet personligt varumärke. I 
samhället handlar det dock om att varje individ som agerar i starkt konkurrerande miljöer har 
ett behov av att vårda sitt personliga varumärke. Det gäller att i en konkurrerande miljö som 
arbetsmarknaden är, att ha rätt personlighet för att få det arbete man söker. Detta väger tyngre 
än de formella meriterna. 
 
”In Search of Excellence” är den första bästsäljande management-boken och skrevs av Tom 
Peters redan 1982. 1997 skrev han artikeln ”The brand called you”. I artikeln skriver Peters 
om att roll, ålder, position och branch inte spelar någon roll utan alla måste förstå hur viktigt 
det är med det egna personliga varumärket. 5 
  
”To be in business today, our most important job is to be head marketer for the brand called 

You”. Peters anser att det är viktigt att arbeta med sitt eget personliga varumärke i alla 
instanser. Till och med hur adressen till sin egen e-mail lyder. Han talar även att det är viktigt 
att skapa sig en särskiljande roll under sin karriär. Det handlar om att skapa ett meddelande 
och en strategi för att marknadsföra sitt eget personliga varumärke. (ibid.) 
 
”No matter what you're doing today, there are four things you've got to measure yourself 

against. First, you've got to be a great teammate and a supportive colleague. Second, you've 

got to be an exceptional expert at something that has real value. Third, you've got to be a 

broad-gauged visionary -- a leader, a teacher, a farsighted "imagineer." Fourth, you've got to 

be a businessperson -- you've got to be obsessed with pragmatic outcomes.” (ibid.) 

Tom Peters räknar härmed upp fyra egenskaper som skapar framgång i individens personliga 
varumärke. Enligt Peters ska personen vara en bra lagspelare och en stöttande kollega. 
Personen ska även vara en utmärkt expert på något som medför ett riktigt värde. Personen ska 
vara en vidsynt visionär, ledare, lärare, en framsynt tänkare. Peters anser att det även är viktigt 
att ha en affärsmässig karaktär och att personen är resultatinriktad. 

Peter Montoya skrev 2002 ”The Personal Branding Phenomenon”. “Personal branding is a 

strategic process – it is about intentionally taking control of how others perceive you and 

managing those perceptions strategically to help you achieve your goals […] Your personal 

brand influences whether you are considered for jobs and other opportunities…” 6 

                                                 
4 www.karriarguiden.se/ 
5 Peters, T. (1997)  
6 Montoya, P Vandehey, T 2002:3 



 - 8 - 
   

 
Montoya poängterar här att ett personligt varumärke är en strategisk process som person 
använder för att ta kontroll over hur han eller hon ska uppfattas av andra. Det personliga 
varumärket kommer att påverka om man blir tilltänkt för jobb och andra möjligheter.   
 
I Arbetsmarknadsrapporten 2008:1 anges att det finns indikationer på ett ökande 
matchningsproblem mellan arbetssökande och arbetsgivarnas önskemål. Detta förklaras i 
Arbetsmarknadsrapporten på följande sätt: ”… troligen hänger samman med en växande 

obalans vad gäller kompetens och andra egenskaper mellan Arbetsförmedlingens sökande 

och arbetsgivarnas efterfrågan.”  7 
 
Enligt ovanstående citat råder det en obalans mellan arbetsgivarnas önskemål och den 
eftersökta kompetensen hos de arbetssökande. Rapporten beskriver även att det finns en 
obalans i de ”andra egenskaperna” och det finns en stor sannolikhet att det är de personliga 
egenskaperna hos de arbetssökande som inte sammanfaller med önskemålen som 
arbetsgivarna har. Det känns därmed högst relevant att undersöka kommunikationen från 
arbetsgivarna om vilka personliga egenskaper som de söker.  
 
Lars Behrenz har skrivit att valet av vem som kommer att erbjudas en ledig tjänst i allt högre 
grad beror på vilka personliga egenskaper individen besitter. 8 
 
Nästan alla platsannonser i mitt urval hade listat i annonsen vilka personliga egenskaper 
arbetsgivaren önskade av de individer som sökte den lediga tjänsten. I flera platsannonser som 
är publicerade på Arbetsförmedlingens hemsida uppgav arbetsgivarna även att de lägger stor 
vikt på de personliga egenskaperna hos den arbetssökande vid valet av vem de anställer.  
 

1.2 Uppsatsens disposition 
 
I det andra kapitlet kommer jag att gå in på vilken tidigare forskning som finns inom området. 
Jag presenterar även den teoretiska referensram som jag har haft för uppsatsen, en egen 
sammanfattning av teorierna samt min hypotes. I tredje kapitlet presenterar jag mitt syfte och 
mina frågeställningar. Fjärde kapitlet innehåller en redogörelse för mitt metodval, urval och 
hur jag bearbetade datan. Jag redogör även för uppsatsens reliabilitet och validitet. Femte 
kapitlet innehåller min resultatredovisning samt en sammanställning av resultatet. Det sjätte 
kapitlet går jag in och diskuterar kring resultatet i en resultatdiskussion. Jag avslutar 
uppsatsen i kapitel sju samt ger förslag till den fortsatta forskningen som kan göras på 
området. 
 

                                                 
7 Arbetsmarknadsrapporten 2008:1 
8 Behrenz, L 2001:271f  
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2 Tidigare forskning och teoretisk referensram 
 
I detta kapitel presenterar jag den tidigare forskning som finns inom sökorden ”Personligt 
varumärke” och ”Personal Branding”. Jag beskriver även den teoretiska referensramen jag 
använt mig av för att diskutera kring det utvecklandet av det personliga varumärket. 
 

2.1 Tidigare forskning 
 
I Sverige har väldigt lite forskning genomförts inom det personliga varumärket på en 
vetenskaplig nivå. En D-uppsats skrevs 2002 i ämnet av Fredrik Håkansson och Katrin 
Larsson, studerande vid Linköpings Universitet. Titeln på deras uppsats är ”Att bygga upp ett 
personligt varumärke i ett kommersiellt syfte” och är en kvalitativ studie av personliga 
intervjuer med experter inom varumärkesuppbyggnaden för personer. Experterna uttalar sig 
om konsten att bygga upp kommersiella personliga varumärken. Dessa författare poängterar 
att det finns väldigt många varumärkesstrategier utformade för produkter och företag, men 
väldigt få som är utformade för personer. De använde sig av kända varumärkesstrategier och 
tillämpade sin egen tolkning för att utforma strategier av personliga varumärken i sin uppsats. 
Det som författarna kommer fram till i sin uppsats är att: ”för att ett kommersiellt personligt 

varumärke ska var unikt är det viktigt att utgå från individen, men varumärket måste dock ha 

en målgrupp för att överleva. Ett personligt varumärkes största tillgång är att individen 

bakom varumärket har förmågan att kommunicera.” 9  
 
Daniel J. Lair, Katie Sullivan och George Cheney skriver i inledningen till en vetenskaplig 
rapport att personliga varumärken för människor i deras karriärer marknadsförs personer på 
samma sätt som varumärken. Dessa varumärken är fyllda med löften om människors 
prestationsförmåga. 10  
 
I rapporten refererar författarna till Christensen och Cheney som har gjort en observation att 
marknaden idag kräver identiteter som har möjlighet att synas i mängden. Daniel J Lair m.fl. 
anser att eftersom varumärken är väl fungerande att presentera image hos personen i deras 
identitet så har själva strategin för varumärkesidentitet blivit allt mer viktig i en hög-
kommunicerande värld. 11      
 
Meredith Belbin har forskat kring personligheter på arbetsplatsen. Han förklarar det bäst i sin 
andra bok; ”Teamroller i praktiken”. Han har genom vetenskaplig forskning kommit fram till 
att det finns nio arbetsroller i ett team som har olika personliga egenskaper. Han listar även 
dessa rollers mindre bra sidor. Belbin skriver om att det inte är omöjligt att sätta ihop rätt 
arbete med rätt människor om man ser till yrkeskvalifikationer men att problemet är att den 
sortens arbetsmarknad håller på att försvinna. På längre sikt anser Belbin att det inte bara är 
färdigheterna och vad arbetstagarna vet som kommer att spela den största rollen. Det som 
spelar störst roll enligt Belbin är hur den utvalde arbetstagaren kommer att agera på 
arbetsplatsen. 12 Eftersom Belbin skrev boken 1996 är det högst sannolikt att det är framtiden 

                                                 
9 Håkanson, Larsson 2002:2 
10 Daniel J. Lair, Katie Sullivan och George Cheney 2005:308 
11 Daniel J. Lair, Katie Sullivan och George Cheney 2005:312 
12 Belbin, M 1996:40 
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nu under 2000-talet som han syftar till där de personliga egenskaperna på arbetet väger allt 
tyngre.     
 
Belbin påpekar i sin bok att folk ofta blir bedömda för deras yttre attribut, såsom kön, ålder 
och fysiska kännetecken. Dessa egenskaper som sitter i fysiken kan inte ge tillräcklig eller 
exakt information om hur personen beter sig på en arbetsplats. Personers ”uniformer” kan 
antingen vara något som de blivit tilldelade enligt deras yrkesroll. De kan även vara självvalda 
men då valda av personen utifrån vad som är personens roll, yrke eller grad. Men just 
personligheten på en arbetsplats är svårare att urskilja av personers fysiska drag eller 
utseende. 13  
 
Belbin har genom sin forskning kommit fram till att det finns nio olika personligheter på en 
arbetsplats. Jag listar Belbins personlighetsroller nedanför. I sin forskning har Belbin lyckats 
gruppera olika personlighetsdrag och gett dem ett benämnande namn som associerar till 
vilken roll personen har vid en arbetsplats eller inom ett arbetsteam. 14 
 
Enligt Belbins lista på personliga egenskaper som finns bland olika teamroller så är det inte 
klargjort vilka av dessa roller som är mest eftertraktade bland arbetsgivarna. Belbin skrev 
detta 1996 så det finns en möjlighet att beskrivningarna kring dessa roller är något föråldrade.  
 

2.2 Teoretisk referensram 
 
Det saknas etablerade varumärkesteorier för personer men Daniel J Lair m.fl. samt Håkanson 
och Larsson kommer fram till i sina studier att personer marknadsförs som varumärken. 
Därför har jag valt att tillämpa en varumärkesteori av Jean-Noël Kapferer som är avsedd för 
företag och produkter eftersom teorin syftar till identiteten av ett varumärke vilket går att 
koppla till identiteten och personligheten i ett varumärke där produkten är en person.  
 
Kapferers teori kallas identitetsprismat. Jag valde Kapferer eftersom hans teori bygger på 
identitet och att det endast finns två dimensioner av ett varumärke som går att styra över. Det 
ena är fysiken och den andra är personligheten. Jag valde hans teori eftersom det personliga 
varumärket har samma grund enligt de dimensioner som en människa kan styra över; hur 
fysiken och personligheten framställs. Jag vill enligt min hypotes endast komma fram till 
vilka önskemål arbetsgivarna har om personligheten i varumärket och inte personens fysik så 
utesluter jag den dimensionen i min undersökning.  
 
Jag valde även att ha med David Aaker som har genomfört teoretiseringar kring 
varumärkesidentitet. Enligt Daniel J Lair m.fl. är själva varumärket och dess identitet viktigt i 
en hög-kommunicerande värld och det blev därmed viktigt i min undersökning att diskutera 
kring varumärkesidentitet.  
 
Samma författare talar om strategier och det blev viktigt för mig att ha med en 
varumärkesstrateg i min diskussion. Frans Melin har refererats ofta i tidigare forskning och 
även han talar om positiva associationer kring varumärket. De positiva associationerna kring 
varumärket sammanfaller alltid med de önskemål om egenskaper som är oftast förekommande 

                                                 
13 Belbin, M 1996:44 
14 Belbin, M 1996:43 
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om målet är att få fram vilka egenskaper som är strategiskt bäst att ha i det personliga 
varumärket för att få ett arbete. 
  
Jag avslutar kapitlet med en sammanfattning av mina egna slutsatser av dessa teorier och drar 
paralleller till det område som jag har valt att undersöka – personlig varumärkesteori. 
 

2.3 Kapferers Identitetsprisma  
 
Jean-Noel Kapferer är professor och har skrivit ett flertal böcker om kommunikation och har 
sedan 1993 diskuterat kring varumärkesidentitet. Hans mest kända teori kallas 
identitetsprismat. Den består av sex dimensioner av varumärkesidentitet ur ett användar- och 
ett mottagarperspektiv. 15  
 
 

 
Figur 1: Kapferers Identitetsprisma, egen bearbetning (Kapferer, 2004, s 107)   

 

 
 
Enligt ovanstående figur finns det tre dimensioner utmed prismans vänstra del; fysik, 
relationer och reflektion. De har syftet att externalisera varumärket och föra ut varumärket 
från innehavaren till omvärlden (mottagaren). Till höger finns det tre dimensioner: 
personlighet, kultur och självbild. Denna sida av prismat är till för att föra in varumärket i 
innehavaren och till omvärldens medvetande (kunderna). I denna figur finns det, enligt 
Kapferer, endast två dimensioner av prismat som varumärkesinnehavaren kan kontrollera. Det 
är de som ligger på toppen av prismat; varumärkets fysik och dess personlighet.16 
 
”Kapferer betonar att varumärkesinnehavaren bara kan styra fysiken och personligheten i 

hopp om att påverka mottagarperspektivet, med dess reflektion och självbild. Reflektionen är 

människors omedelbara, yttre projektion av ett varumärke…”
 17 

                                                 
15 Uggla, H 2001:89 
16 Uggla, H 2001:90 
17 Uggla, H 2001:91 
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Eftersom Kapferer påpekar att endast varumärkets fysik och personlighet kan styras av 
varumärkesinnehavaren har jag valt att endast ha med dessa dimensioner av identitetsprismat i 
min teoribildning. Detta på grund av att jag är intresserad av den del av prismat som 
varumärkesinnehavaren kan påverka och styra över. För min undersökning är det inte relevant 
att undersöka enligt de andra delarna av prismat eftersom jag vill utveckla en strategi där 
avsändaren för ut ett värdelöfte om sin personlighet.  

2.3.1 Fysiken 
 
Fysiken är enligt Kapferer det grundläggande i varumärket och pratar då om form, utseende 
och funktion. Som till exempel den igenkännande formen på en coca-cola flaska.  
Fysiken är en dimension som först och främst är avsedd till förpackningar och utseende av 
produkter och varumärken. 

2.3.2 Personligheten 
”De inre aspekterna av avsändarperspektivet, varumärkets själ och värderingar… förklaras 

med personligheten”. 
18 

Det är här Kapferer enligt Uggla kommer in på aspekterna i vikten av att kontrollera själ och 
värderingar hos varumärket. Kapferer betonar här även vikten av att knyta an sin själ och sina 
värderingar till något positivt. 
 
Personligheten i Kapferers identitetsprisma har funktionen att både internalisera sig hos 
varumärkesinnehavaren och i kundernas medvetande. I mitt fall är personligheten de 
personliga egenskaperna i en arbetssökandes varumärke. I identitetsprismat agerar den 
arbetssökande som avsändare. Avsändaren vill internalisera ”Personligheten” både hos sig 
själv samt lyfta fram dessa till kunden. Arbetsgivaren blir därmed lika med mottagaren i 
identitetsprismat.  
 
Kapferer talar om vikten av att kontrollera själ och värderingar hos varumärket. För ett 
varumärke är det viktigt i den här dimensionen att avsändaren ser till de egenskaper, 
värderingar och attityder som ger kunden positiva associationer. De positiva associationerna 
kan göra att kunden väljer varumärket. I mitt fall blir det att utreda vilka associationer till det 
personliga varumärket som är positiva. Vid en analys av vilka positiva associationer som 
finns till personligheten kan avsändaren internalisera det i sitt varumärke samt externalisera 
det mot arbetsgivaren.  
 

2.4 Aaker om varumärkesidentitet 
 
David Aaker är verksam på det egna konsultföretaget Prophet Brand Strategy och har skrivit 
ett tiotal böcker om varumärken och kommunikation. Han är även professor emeritus inom 
området brand management vid University of California. 
 
"Brand Identity is a unique set of brand associations that the brand strategist aspires to 

create or maintain. These associations represent what the brand stands for and imply a 

promise to customers from the organizational members." 
19

 

                                                 
18 Uggla, H 2001:91 
19 Uggla, H 2001:85f 
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Varumärkesidentitet är enligt Aaker de associationer som innehavaren av varumärket har som 
syfte att skapa och bygga upp. 
 
Aaker har tre centrala begrepp som han använder för att beskriva varumärkesidentitet 
• Kärnvarumärkesidentitet 
• Utvidgad identitet 
• Värdelöfte 
 
Uggla skriver om att basen i Aakers tänkande är kärnvarumärkesidentiteten. Där finns de 
centrala värderingarna. Den utvidgade identiteten är den delen av identiteten som är 
föränderlig enligt Aaker, genom Uggla (2001). Identiteten ska även innehålla en 
värdepreposition som innehåller funktionella, emotionella samt självuttryckande fördelar.  
(ibid.)  
 
Enligt Aaker är varumärket en unik uppsättning av associationer som en varumärkesstrateg 
har som syfte att skapa eller underhålla. Aakers teori om varumärkesidentitet går att knyta an 
till Kapferers dimension personligheten i identitetsprismat. Samtliga begrepp som Aaker talar 
om går att knyta an till att ge en sammantagen bild av dimensionen personligheten i Kapferers 
identitetsprisma. Vad personlighetsdimensionen ska innehålla när det gäller personens 
positiva egenskaper, värderingar och attityder som den vill föra ut till arbetsgivarna.  
 
En persons kärnvarumärkesidentitet är oftast något som inte går att förändra hos en individ, 
men den utvidgade identiteten ser till en persons värderingar och attityder och meningen är att 
skapa en bild omkring sitt eget varumärke som är positivt laddat. Att internalisera egenskaper, 
attityder och värderingar hos den arbetssökande och föra ut dessa till arbetsgivarna i form av 
ett värdelöfte som är det tredje centrala begreppet i Aakers teori.  
 

2.5 Melin om konsten att utveckla starka varumärken 
 
Frans Melin är ekonomie doktor och forskare och konsult i varumärkesstrategi. Han är 
författare inom varumärkesområdet och arbetar som ansvarig för forskningen kring Strategic 
Brand Management vid Lunds Universitet. 20 
 

”För att få den egna märkesprodukten att framstå som attraktiv gäller det att förknippa den 

med vissa värden, som ger upphov till starka och positiva märkesassociationer. Mot bakgrund 

av att samtliga produkter inom en viss kategori i allmänhet tillfredsställer ett givet basbehov, 

är det av fundamental betydelse att associationerna ger upphov till ett relevant mervärde.” 21 
 
Melin syftar till varumärkesuppbyggandet och att ge värden åt varumärket som ger positiva 
associationer till omvärlden. När det gäller produkter finns det många som är av samma 
funktion och det är viktigt att ens eget varumärke skapar ett mervärde för att bli attraktiv i 
mängden av liknande produkter. 
 
Melin lyfter fram vikten att skapa mervärde hos kunden. Eftersom det finns flera produkter 
som har samma funktion gäller det därmed att förknippa sin egen produkt med värden som 

                                                 
20 Melin, F 1999: baksidan 
21 Melin, F 1999:207 
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gör den attraktiv och ger starka samt positiva associationer. Kunden har ett basbehov enligt 
Melin och det gäller att utveckla sin egen produkt med ett attraktivt mervärde. I Melins teorier 
går det att dra många paralleller till en persons varumärke som hänger samman med de andra 
teoretikernas slutsatser. Basbehovet i det här fallet är att det förväntas av individen att denne 
har läst en formell utbildning, som Frykman säger: ”ett minimikrav”. Sen gäller det att skapa 
ett attraktivt mervärde för kunden som i det här fallet är arbetsgivaren. 

 

 

2.6 Sammanfattning: Det personliga varumärket  
 
Om jag hade utvecklat en egen teori för det jag undersöker skulle det innehålla samtliga 
författares teorier. Kapferers teori skulle vara som ett skal runt min teori med dimensionen 
Personligheten. Personligheten är det skal runt innehållet som ska internaliseras till den 
arbetssökande och föras ut till arbetsgivaren. Inuti skalet skulle Aakers teori finnas om 
varumärkesidentitetens centrala begrepp. Kärnvarumärkesidentiteten skulle vara den 
arbetssökandes egenskaper och värderingar som den har sen sin barndom. Den utvidgade 
identiteten skulle vara de personliga egenskaperna och värderingarna som den arbetssökande 
tagit till sig utifrån vilka som är viktiga för individen i sitt arbetssökande. Värdelöftet skulle 
vara det löfte som den ger arbetsgivaren om att den arbetssökande har ett vinnande 
varumärke. Längst in i min teori hade Melins teori funnits som en stor positivt laddad kärna 
som fyller och fruktar innehållets egenskaper. Denna kärna är det som jag ska utreda. De 
positivt laddade egenskaperna för arbetsgivarna.   
 

2.7 Hypotes    
 
I dagsläget talas det om anställningsstopp på företag i Sverige och konkurrensen tätnar om 
jobben. Samtliga personer som jag nämnde tidigare i uppsatsen, Frykman, Montoya och 
Peters har alla kommit fram till samma sak. Att det är viktigt att ha ett starkt personligt 
varumärke i konkurrenskraftiga miljöer som till exempel arbetsmarknaden. Det personliga 
varumärket blir allt viktigare för att sticka ut i mängden av ansökningar. Det gäller att vårda 
sitt personliga varumärke samt att föra ut sina starka sidor till arbetsgivarna.  
 
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport indikerade att det fanns en obalans mellan de 
arbetssökandes egenskaper och de önskemål som fanns hos arbetsgivarna. Det är dock inte 
klargjort i rapporten vilka egenskaper som eftersöktes bland arbetsgivarna. Det fanns heller 
inget i rapporten som visade på om önskemålen om egenskaper skiljde sig mellan olika 
yrkesområden.  
 
Mitt antagande är att det Behrenz kommit fram till i sin undersökning, informationen jag fick 
i Arbetsmarknadsrapporten att arbetsgivarna inte enbart gör sitt val på graden av kompetens 
hos den arbetssökande. De lägger även stor vikt vid den arbetssökandes personliga egenskaper 
när de gör valet av vem som ska anställas. 
 
Det finns en möjlighet att dessa egenskaper skiljer sig åt mellan olika yrkesområden eftersom 
detta inte fanns angivet i rapporten. Om det inte är någon skillnad på vilka egenskaper som 
föredras av arbetsgivarna, så är det i det fallet möjligt att kunna generalisera dessa 
egenskaper. 
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På Arbetsförmedlingens hemsida finns det beskrivningar på de yrkesområden de har 
kategoriserat. Yrkesbeskrivningarna skiljer sig åt i form av vilka uppgifter en person har som 
söker arbete inom det specifika yrkesområdet. Det finns även indikationer på vilka personliga 
egenskaper personen borde ha. Jag gör därmed ett antagande att även de efterfrågade 
personliga egenskaperna enligt platsannonserna skiljer sig åt mellan de olika 
yrkesområdena.22 
  
Enligt de olika experterna, förundersökningen ifrån Arbetsmarknadsrapporten, informationen 
i platsannonserna och enligt Behrenz undersökning är det därmed relevant att undersöka vilka 
personliga egenskaper som kommuniceras som önskemål från arbetsgivarna i det syftet att 
arbetssökande ska kunna veta vilka personliga egenskaper som de ska fylla sitt personliga 
varumärke med. 
 
 
 

                                                 
22   http://www.arbetsformedlingen.se/ 
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3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med min uppsats är att kunna ge generella riktlinjer för personer om vilka egenskaper 
som arbetsgivare vill ska finnas i deras personliga varumärke. Mitt syfte är inte att ge 
information om specifika arbetsplatser och deras önskemål, utan att kunna ge en bild av 
generella önskemål om egenskaper inom yrkesområden.  
 
Jag har undersökt vilka egenskaper som är positiva för arbetsgivarna och som därmed blir ett 
viktigt innehåll av egenskaper i personligheten hos den arbetssökande. Eftersom jag endast är 
intresserad av hur det ser ut på dagens arbetsmarknad kommer jag att begränsa min 
undersökning till en tidsperiod som ligger nära i tid. Rapporten från Arbetsförmedlingens 
hemsida visade på en obalans mellan egenskaper hos de arbetssökande och önskemålen hos 
arbetsgivarna. Det är dock inte specificerat om vilka önskemål som arbetsgivarna hade. Det är 
heller inte undersökt om dessa önskemål skiljde sig åt mellan yrkesområden.  
 
Yrkesområdena skiljer sig åt i beskrivningen. Både vilka arbetsuppgifter som den 
arbetssökande kommer att ha i sitt yrkesutövande samt vilka egenskaper som den borde 
besitta enligt arbetsförmedlingens hemsida. Mitt intresse låg därmed i att utreda hur 
önskemålen skiljde sig åt mellan olika yrkesområden.  
 
Enligt min tidigare forskning hade andra forskare kommit fram till att ett personligt 
varumärke har samma innebörd som ett varumärke för en produkt eller ett företag. Det blev 
därmed relevant för mig att genomföra min undersökning samt diskutera kring den stärkt av 
teorier för företag och produkters varumärken. I Kapferers identitetsprisma kan den 
arbetssökande endast styra över sin fysik och sin personlighet. Mitt syfte var att utforska den 
andra av de två dimensionerna som den arbetssökande kan styra över. Vilka drag i 
personligheten i form av egenskaper, attityder och värderingar som eftersöks som Aaker 
talade om i sin teori. Dessutom var mitt syfte att endast undersöka vilka positiva egenskaper 
som eftersöktes enligt Melins teori. Denna undersökning hade som syfte att få fram vilka 
egenskaper som var positivt laddade för arbetsgivarna för de arbetssökande att utveckla i sin 
personlighet och föra ut till arbetsgivarna. 
 
 
Syfte 
Att kvantifiera de egenskaper som förmedlats i platsannonser för att kunna ge riktlinjer om 
vilka egenskaper som oftast förekom och därmed blir viktiga för arbetssökande att se över och 
bygga upp i deras personliga varumärke samt göra en jämförelse av resultatet mellan olika 
yrkesområden. 
 
Frågeställningar 
 
• Vilka önskemål om personliga egenskaper förekommer oftast i platsannonser och är därmed 

viktiga för arbetssökande att ha med i dimensionen ”Personligheten” hos sitt varumärke 
enligt Kapferers identitetsprisma? 

 
• Går det att utläsa någon skillnad i resultatet från arbetsgivarnas önskade egenskaper genom 

en fallstudie av de två yrkesområdena ”administration, ekonomi, juridik” och ”kultur, 
media, design”?  
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4 Analysmetod och materialbeskrivning 
 
I detta kapitel beskriver jag mer den metod som jag valde. Jag redovisar även hur jag gjorde 
mitt urval av enheter. Kapitlet avslutas med en redovisning om hur datan jag fick fram i 
undersökningen bearbetades, samt en granskning av uppsatsens reliabilitet, validitet och 
avgränsningar. 
 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 
 

”Kvantitativ betyder – här som överallt annars – att vi strävar efter en siffermässig 

beskrivning av materialet.” 23 Østbye med flera beskriver kvantitativ innehålls analys som ett 
systematiskt, objektivt och kvantitativt sätt att beskriva innehållet i ett budskap som sker 
genom dataregistrering och analystekniker. 24  
 
Jag gjorde valet att använda mig av en kvantitativ innehållsanalys som metod. Utifrån syftet 
med min uppsats ville jag analysera kommunikationen från arbetsgivarna till de 
arbetssökande. Det mest lättillgängliga materialet fanns i innehållet i platsannonser på 
internet.  
 
Jag valde en metod med syftet att kunna kvantifiera och kunna dra generella slutsatser om 
positivt associerade egenskaper i det personliga varumärket. En kvantitativ innehållsanalys är 
som Østbye med flera säger en möjlighet att kunna ge en siffermässig beskrivning. För mig 
blev det användbart eftersom egenskaperna som eftersträvas finns skrivna i platsannonser och 
jag kunde därmed räkna de som var oftast förekommande. De egenskaper som förekom oftast 
blev därmed lika med de egenskaper som kunde anses som mest positiva för de arbetssökande 
att ha i sitt personliga varumärke enligt arbetsgivarna.  
 
Platsannonser är den första kommunikationen som sker mellan arbetsgivaren och den 
arbetssökande. Om jag hade använt mig av en kvalitativ metod hade jag gjort intervjuer med 
arbetsgivare. Risken hade varit att jag inte hade kunnat ställa mig lika objektiv och jag hade 
heller inte hunnit få in lika mycket information under insamlingsperioden som jag fick genom 
användningen av en kvantitativ metod. Jag hade därmed inte heller kunnat ge ett lika 
trovärdigt svar på mina frågeställningar eftersom jag inte hade kunnat generalisera resultatet. 
Om mitt syfte var att ge svar för specifika arbetsplatser hade en kvalitativ metod varit lika 
användbar som den kvantitativa. I min uppsats blev detta inte ett lämpligt metodval eftersom 
syftet med min uppsats var att kunna ge generella riktlinjer för olika yrkesområden.  
 
Jag anser att en kvantifiering av information i platsannonser var lämpligt eftersom 
materialinsamlingen skedde på ett systematiskt och objektivt sätt och jag fick dessutom en 
viktig inblick i den första kommunikationen som skedde från arbetsgivare till arbetssökande. 
 

                                                 
23 Østbye m.fl. 2004:214 
24 Østbye m.fl. 2004:213 
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4.2 Urval 
”Inte minst kunderna kan alltså vara en av de viktigaste informationskällorna, och 

information från dem kan fångas in också på andra sätt än via traditionella 

marknadsundersökningar”
  25 Enligt detta citat så blev i mitt fall kunderna lika med 

arbetsgivarna. Jag valde att göra ett klusterurval av platsannonser från Arbetsförmedlingens 
hemsida som var publicerade de senaste månaderna. Eftersom jag ville se vilka önskemål 
arbetsgivarna hade på personliga egenskaper i dagens läge så blev det ett bra urval att göra. 
De önskemålen som arbetsgivarna hade påverkades inte av vilket datum som de publicerades 
på. Möjligtvis hade det varit en skillnad om jag hade gjort en jämförelse under en lång 
tidsperiod. Det var dock inte syftet med min uppsats att göra en jämförelse av egenskaper nu 
som vid en annan tidpunk och jag ville endast få information om vilka egenskaper som 
publicerats i nuläget så de som publicerades i sista månaderna av 2008 var lämpligt. 
 
För att jag i egenskap av forskare inte skulle kunna påverka materialet med mina egna 
värderingar och försöka vara så objektiv som möjligt valde jag att genomföra den kvantitativa 
innehållsanalysen på material som publicerades på en plattform med flera olika annonsörer. 
Därmed valde jag att använda mig av den statliga förvaltningsmyndighetens sida; 
Arbetsförmedlingen. De hade ett urval av platsannonser med flera olika avsändare. Jag kunde 
därmed inte lägga in egna värderingar som om jag till exempel hade valt att besöka varje 
enskild arbetsgivare. Det är möjligt att de hade hänvisat mig till deras platsannonser 
publicerade på Arbetsförmedlingens hemsida iallafall. Jag anser att detta var ett lämpligt 
tillvägagångssätt att samla in material till analysen på grund av tillgängligheten. 
 
Enligt min hypotes ville jag jämföra egenskaperna mellan olika yrkesområden.  På grund av 
att en undersökning med alla yrkesområden på Arbetsförmedlingens hemsida skulle bli för 
omfattande valde jag att genomföra en fallstudie på två av yrkesområdena.  
 
Jag valde att genomföra analysen på de platsannonser som fanns inom yrkesområdet 
”Administration, ekonomi, juridik” samt ”kultur, media, design”. Anledningen till varför jag 
valde dessa var utifrån beskrivningen om yrkesområdena på hemsidan. Yrkesbeskrivningen 
för personer som ville arbeta med ”administration, ekonomi, juridik” var att man skulle kunna 
ha mycket kontakter både internt inom den egna organisationen och externt. Därför skulle 
personen ha ett sinne för service och god kommunikativ förmåga. För att arbeta inom 
yrkesområdet ”kultur, media, design” syftade texten på hemsidan till att personen skulle vara 
kreativ, skapande samt ha god samarbetsförmåga. Texten indikerade även att den 
arbetssökande skulle kunna arbeta självständigt. Dessa två yrkesområdens beskrivningar 
skiljde sig åt på ett sätt som gjorde det intressant för mig att göra en jämförelse mellan dem. 26  
 
I urvalet valde jag att endast ta med annonser som var publicerade på svenska för att 
säkerställa att inga misstag kunde göras i en eventuell översättning av egenskaperna som 
skulle kunna ge ett felaktigt resultat. 
 
Ett antal annonser publicerade på hemsidan hade inga önskemål om personliga egenskaper 
hos den anställde. Jag valde att inte ha med dessa annonser i min analys eftersom de inte 
kunde ge mig svar på mina frågeställningar och därmed inte blev viktiga för undersökningen.  
 

                                                 
25 Frankelius, P 2001:144 
26 http://www.arbetsformedlingen.se/ 
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Efter klassificeringen av egenskaperna kunde det i några fall vara att samma egenskap 
omnämndes flera gånger fast i olika ordalag. Jag valde då att endast räkna dessa egenskaper 
en gång per annons.  
 
Per Frankelius har skrivit om ämnet selektiv informationssökning som innebär enligt honom 
att lära sig söka information på ett professionellt sätt. Det gäller att se till var de bästa 
inflödena av information finns samt göra det både selektivt och träffsäkert. 27 Frankelius 
påpekade att moderna informationskällor som till exempel databaser ger stor potential för den 
sökande att hitta informationen som den är ute efter. 28  
 
Jag valde därmed att ta mitt urval från Arbetsförmedlingens hemsida eftersom det är en 
modern informationskälla som innehåller en stor del av Sveriges platsannonser. Det gick även 
att kategorisera materialsökningen utifrån de yrkesområden som jag hade valt att undersöka. 
En ytterligare anledning till varför det blev lämpligt för mig att göra min materialinsamling 
genom Arbetsförmedlingens sida var att det fanns en funktion som gjorde att jag kunde spara 
varje enskild platsannons på min egen hårddisk i PDF-format. Denna funktion blev relevant 
för val av informationskälla om fallet blev att jag i efterhand skulle behöva komma tillbaka 
till min källa och hämta samma information. På vissa webbplatser försvinner platsannonser 
från hemsidan när tjänsten har blivit tillsatt och denna funktion som fanns på 
Arbetsförmedlingens hemsida gjorde det möjligt att bevara informationen under den tid som 
behövdes under genomförandet av undersökningen. 
 

4.2.1 Yrkesmässigt urval 
 
För att begränsa mitt urval valde jag att göra två fallstudier på olika yrkesområden på 
Arbetsförmedlingens hemsida. Det första urvalet gjordes på yrken som går under 
yrkeskategorin ”Administration, ekonomi och juridik” enligt arbetsförmedlingens hemsida. 
För att sedan kunna göra en jämförelse med ett annat yrkesområde med en annorlunda 
beskrivning valde jag området; ”Kultur, media, design”.  

4.2.1.1 Urval Administration, ekonomi och juridik 

Under rubriken Administration, ekonomi, juridik på Arbetsförmedlingens platsannonssida 
valde jag att göra ett slumpmässigt osammanbundet klusterurval av en tiondel av annonserna 
eftersom ett totalt urval skulle bli allt för omfattande och en tiondel slumpmässigt urvalda 
annonser kunde ge en bild av vilka egenskaper som fanns bland alla publicerade annonserna. 
En ungefärlig tiondel av de annonser som var publicerade den 1:a november 2008 var 185 
stycken. Jag tog sedan bort de som jag inte kunde undersöka på grund av att de var 
publicerade på engelska eller inte hade några egenskaper angivna i platsannonsen och det blev 
då 170 annonser kvar i mitt urval som jag undersökte. Att ta med samtliga platsannonser 
skulle vara allt för omfattande och jag ansåg att en tiondel skulle kunna representera helheten 
för detta yrkesområde.  
 

4.2.1.2 Urval Kultur, Media och Design 

Eftersom det var färre annonser i denna arbetskategori på platsannonssidan valde jag att göra 
ett totalurval här på cirka 200 annonser av de som var publicerade den 1 december 2008 på 

                                                 
27 Frankelius, P 2001:20 
28 Frankelius, P 2001:21 
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Arbetsförmedlingens hemsida. Av dem var det 149 stycken som inte var på engelska eller 
saknade egenskaper angivna i platsannonsen.  

4.3 Bearbetning av data  
 
Efter att jag hade samlat in mitt material öppnade jag varje enskild annons. I platsannonserna  
kopierade jag sedan de personliga egenskaper i varje annons och klistrade in i ett Microsoft 
Excelark. Jag skapade en lista i arket med egenskaper uppdelad på varje enskild annons. 
Tillsammans med varje enskild annons listade jag även detaljer som att annonsen hade 
kommit från yrkesområdet ekonomi, administration, juridik eller från kultur,media,design. I 
arket är detta skrivet med förkortningarna ”ekonomi” och ”kultur”. Materialet går att finna i 
bilaga 1. Efter att jag hade skapat detta excelark med formuleringarna från arbetsgivaren så 
grupperade jag dessa egenskaper där olika formuleringar hade samma innebörd; till exempel 
god samarbetsförmåga och samarbetar bra. För att säkerställa mina formuleringar tog jag ett 
synonymlexikon till hjälp. Se Bilaga 3 för synonymförteckning över egenskapsområden i min 
undersökning med egenskapskategorier samt synonymer för dessa. 
 

4.4 Reliabilitet 
För att höja reliabiliteten i undersökningen av variabler och kodning valde jag att göra ett 
interkodarreliabilitetstest. Detta gjorde jag genom att ta in en extern person och expert. Eric 
Persson som har arbetat som redaktör, korrekturläsare och har även studerat på Medie- och 
kommunikationsvetenskapliga programmet på Högskolan i Gävle. Eric Persson fick gå 
igenom ett slumpmässigt urval av platsannonserna och tilldela dem egenskapskategorier. Han 
fick även gå igenom min avkodning av samtliga egenskaper och avgöra om han tyckte att jag 
hade läst dem rätt. Han fick även läsa de egenskapskategorier som jag tilldelat egenskaperna 
och avgöra om han tyckte de var rätt fördelade inom dessa.  
 
Det blev viktigt att höja reliabiliteten eftersom de personliga egenskaperna var formulerade på 
olika sätt i platsannonserna. Till exempel ordet serviceinriktad och ordet serviceminded har 
samma betydelse men är formulerade på olika sätt. Jag behövde därmed få en gemensam 
betydelse för att jag skulle få någon slags kontinuitet bland de personliga egenskaperna. Dock 
är alltid den mänskliga faktorn något som kan begränsa reliabiliteten och i en sådan här 
undersökning då jag i vissa fall blev tvungen att tolka de personliga egenskaperna som 
presenterades så finns det självklart en möjlighet att någon annan skulle ha tolkat det 
annorlunda. I de flesta av fallen överensstämde min och expertens tolkning av den personliga 
egenskapen. I de fall där vi hade olika uppfattningar valde jag att gå på expertens råd om den 
korrekta tolkningen av ordet.  
 

4.5 Validitet 
Jag anser utifrån mitt urval att undersökningen hade hög validitet för det jag ville undersöka. 
Dock kunde jag även ha valt att göra denna undersökning på andra platsannonsbaser i en mer 
omfattande undersökning. Enligt Arbetsmarknadsrapporten visas cirka 50 procent av alla 
Sveriges jobbannonser på Arbetsförmedlingens hemsida. Det som höjer validiteten på 
Arbetsförmedlingens hemsida är att det är en oberoende källa som tar in platsannonser från 
flera olika förmedlare. Både från rekryteringsfirmor som till exempel Proffice och direkt från 
arbetsgivarna. Det skulle ha höjt validiteten att gå direkt till samtliga källor. Det fanns tyvärr 
inte tid eller resursutrymme för en sådan undersökning. 
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5 Resultatredovisning 
I detta kapitel kommer jag att redovisa de tio oftast förekommande personliga egenskaperna 
som fanns publicerade totalt för båda fallstudierna av yrkesområden. Jag redovisar även 
resultatet för de personliga egenskaperna inom de olika yrkesområdena. Sist i kapitlet har jag 
en sammanställande text som diskuterar kring resultatet.  

5.1 Kvantitativ innehållsanalys av personliga egenskaper 
Kapferer skrev om vikten av att se till personligheten i varumärket, eftersom det endast är 
fysiken och personligheten som avsändaren styr över. I resultatredovisningen har jag 
presenterat de tio mest förekommande personliga egenskaper som efterfrågades av 
arbetsgivarna i det urval av platsannonser som jag genomförde en kvantitativ innehållsanalys 
på. För en total sammanställning av de olika egenskaperna samt hur ofta de förekom i de två 
yrkesområdena; se bilaga 2. Materialet fick jag som nämnt tidigare från Arbetsförmedlingens 
hemsida. Procentsatsen i resultatredovisningen är en indikation på hur ofta förekommande 
denna personliga egenskap var i de platsannonser där arbetsgivare hade valt att skriva sina 
önskemål. Jag har valt att inte räkna med platsannonser där inga önskemål om personliga 
egenskaper förekom. Dessa var färre än tjugo stycken totalt. 
 

5.1.1 Totala antalet önskande egenskaper i de arbetssökandes 
personligheter 

 
Det fanns totalt 1582 önskemål från arbetsgivarna om personliga egenskaper i de 319 
platsannonserna. Dessa 1582 önskemål kodade jag till 68 personlighetskategorier. I 
genomsnitt blev det cirka fem personliga egenskaper per platsannons. 921 av dessa 1582 
egenskaper kom från yrkesområdet ekonomi, administration, juridik och de resterande 661 
egenskaperna kunde jag finna i det andra yrkesområdet kultur, media, design. Cirka 58 
procent av egenskaperna kom från det första yrkesområdet och ca 42 procent från det andra.   
 

5.1.2 De tio oftast förekommande önskemålen om egenskaper i 
arbetssökandes personligheter totalt 

Nedan kan ni se en sammanställning av de oftast förekommande önskemålen i 
kommunikationen från arbetsgivarna i platsannonserna. Dessa personliga egenskaper 
presenteras i den ordningen att den mest förekommande står överst och den tionde mest 
förekommande egenskapen står längst ner. 
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Tabell 1: 
 

 
 

 
Enligt ovanstående resultat är de mest förekommande önskemålen om personliga egenskaper 
hos arbetssökande att de är självständiga och självgående. Denna egenskapskategori förekom 
i 41,67 procent av de platsannonser där arbetsgivarna hade uttryckt önskemål om egenskaper. 
Relativt tätt efter kom önskemålet om att den arbetssökande ska ha förmågan att vara 
lagspelare eller ha god samarbetsförmåga i sin karaktär. Det är även viktigt att personen är 
social, utåtriktad och kontaktskapande som är den tredje mest förekommande kategorin av 
önskemål av personlig egenskap. Tätt efterföljande på fjärde plats ligger noggrann och 
detaljorienterad samt serviceinriktad/servicekänsla. Som ni kan se är det en skillnad i antalet 
mellan hur ofta dessa var förekommande i de olika yrkesområdena. Jag presenterar längre ner 
i min uppsats en procentfördelning för samtliga tio egenskapsområden för att ge insyn i hur 
ofta denna egenskap var förekommande. Kreativ/Initiativrik/Idérik, flexibel, kommunikativ, 
ansvarstagande/ansvarsfull samt glad/positiv var egenskaper som oftast förekom i de tio 
vanligaste sammanlagt för de två yrkeskategorierna.  
 
Lägg märke till att detta är en total sammanställning för båda kategorierna. Jag kommer 
senare i min uppsats dela upp dessa och ta fram de vanligaste förekommande egenskaperna 
per yrkesområde och då kommer andra egenskaper att framträda som bättre visar på vilka tio 
egenskaper som är viktigast i en analys av de olika yrkesområdena separat. 
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Procentuellt fördelat på de olika yrkesområdena visar nedanstående sammanställning.  
 
Tabell 2: 

 
 
 
Som man kan se från ovanstående procenttal av de totalt oftast förekommande egenskaperna 
för de båda yrkesområdena är de tre totalt oftast förekommande ganska likvärdiga för de båda 
yrkesområdena. Bland de totalt oftast förekommande egenskaperna skiljer det sig mest åt 
bland egenskapskategorierna noggrann/detaljorienterad där denna egenskap förekommer 
nästan dubbelt så ofta hos platsannonser i yrkesområdet ekonomi, administration, juridik. 
Man kan även se en likvärdig skillnad i det sjätte oftast förekommande egenskapsområdet 
kreativ/initiativrik/idérik där det inom ”kultur,media,design” förekommer cirka dubbelt så 
ofta. 
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5.1.3 De tio oftast förekommande önskemålen om egenskaper i 
arbetssökandes personligheter per yrkesområde 

 
Nedan presenterar jag de oftast förekommande egenskaperna uppdelat per yrkeskategori där 
jag börjar med att presentera de egenskapskategorier som är oftast förekommande i 
yrkesområdet ”ekonomi, administration, juridik”. Detta följer med en likadan 
sammanställning för den andra yrkeskategorin ”kultur, media, design”. 
 
 
Tabell 3:  

 
 
 
Som man kan se från ovanstående statistik är de tre viktigaste egenskapskategorierna för 
personer som arbetar inom yrkesområdet ”Ekonomi, administration, juridik” att personen är 
självständig/självgående, noggrann/detaljorienterad samt är en lagspelare/god 
samarbetsförmåga. De två följande egenskapskategorierna som ligger tätt efter är att personen 
är serviceinriktad/servicekänsla samt social/utåtriktad/kontaktskapande i sin personlighet.  De 
andra egenskaperna som enligt urvalet är bland de tio viktigaste är flexibel, kommunikativ, 
glad/positiv, strukturerad samt ansvarstagande/ansvarsfull. 
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Detta resultat kan jämföras med det andra yrkesområdet ”kultur, media, design” och då ser 
statistiken ut som följande: 
 
Tabell 4: 

 
 
Som man se från ovanstående statistik förekommer självgående/självständig oftast som 
personlig egenskap precis som i statistiken för det första yrkesområdet. På andra plats 
kommer det att man ska vara lagspelare eller ha god samarbetsförmåga. Den tredje 
egenskapen är att man ska vara kreativ/initiativrik/idérik vilket är en egenskapskategori som 
inte fanns med bland de tio oftast förekommande i den föregående statistiken. På samma 
procenttal är att personen ska vara social/utåtriktad/kontaktskapande. Efterfrågan av 
egenskaperna är även att personen ska vara serviceinriktad, ha servicekänsla, vara noggrann 
och detaljorienterad samt flexibel. De tre sista bland de tio mest förekommande önskemålen 
hos personer har samma procenttal. De ska vara kommunikativa, stresståliga samt 
ansvarstagande/ansvarsfull. 
 

5.2 Sammanställning av resultat 
I de sammanlagt 319 platsannonserna där arbetsgivarna hade valt att skriva sina önskemål om 
vilka personliga egenskaper de efterfrågade fann jag sammanlagt 1582 utskrivna önskemål 
om egenskaper i de arbetssökandes personligheter. Av dessa 1582 tillhörde 921 av 
önskemålen yrkesområdet ”Ekonomi, administration, juridik” och 661 av önskemålen av 
personliga egenskaper tillhörde yrkesområdet ”kultur, media, design”. 
 
I min statistik fick jag fram att det är viktigast att personen är självständig och självgående. 
Detta gällde för båda yrkeskategorierna. Även att personen har egenskapen lagspelare och har 
en god samarbetsförmåga förekom ofta inom båda yrkesområdena. En egenskap som skilde 
dessa två yrkesområden åt som placerades högt för ”kultur,media,design” var att personen 
skulle ha egenskaper som kreativitet, initiativrik och idérik. Dessa egenskaper fanns inte med 
bland de tio mest förekommande efterfrågningarna om personliga egenskaper för 
yrkesområdet ”Ekonomi, administration, juridik”. Istället förekom det ofta att personen skulle 
ha egenskaper som noggrann och detaljorienterad vilket även finns med för det andra 
yrkesområdet, men kommer där på en sjätte plats enligt statistiken. I det första yrkesområdet 
”ekonomi…” fanns även egenskapen strukturerad med bland de tio mest förekommande 
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egenskaperna i platsannonserna. Denna egenskap var inte lika ofta förekommande i 
yrkesområdet ”kultur…” och fanns inte med bland de tio mest förekommande. Däremot 
förekom stresstålig i yrkesområdet ”kultur…” vilket inte fanns med bland de tio oftast 
förekommande egenskaperna för ”ekonomi…”. Inom ”ekonomi…” förekom det även att 
personen skulle vara glad och positiv, vilket inte förekom lika ofta och inte bland de tio oftast 
förekommande för det andra yrkesområdet. De andra egenskaperna 
serviceinriktad/servicekänsla, kommunikativ, flexibel och ansvarstagande/ansvarsfull fanns 
med bland de tio oftast förekommande önskemålen om egenskaper inom båda 
yrkesområdena. 
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6 Diskussion 
 
I följande kapitel kommer jag att presentera en diskussion kring det resultat jag fick fram från 
min undersökning som jag har knytit an till teorierna och den tidigare forskningen. Jag utgår i 
varje del av detta kapitel från de frågeställningar jag ställde upp tidigare i kapitel 3.  
 

6.1 Resultatdiskussion 
 
Frågeställning 
 
• Vilka önskemål om personliga egenskaper förekommer oftast i platsannonser och är därmed 

viktiga för arbetssökande att ha med i dimensionen ”Personligheten” hos sitt varumärke 
enligt Kapferers identitetsprisma? 

 
Enligt Kapferer är personligheten en av de två dimensionerna i teoretikerns identitetsprisma 
som avsändaren kan styra. Den andra är fysiken.29 ”Personligheten” är till för att både 
internaliseras hos varumärkesinnehavaren samt i kundernas medvetande.30 Personligheten kan 
man beskriva som ett skal runt de egenskaper som finns hos människan när vi talar om denna 
teori utifrån ett personligt varumärkesperspektiv. En av dimensionerna som strategiskt 
behöver byggas upp och vårdas hos individen samt föras ut till kunden. Det vill säga att den 
behöver lyftas fram i konkurrenskraftiga miljöer för att individen ska stå ut i mängden av 
andra individer. I min undersökning antar individen rollen som arbetssökande. Den 
konkurrenskraftiga miljön är arbetsmarknaden och kunden är arbetsgivaren. Inom 
personligheten finns egenskaper, värderingar och attityder hos individen. Aaker förklarar 
detta innehållet inom varumärkesidentiteten med tre centrala begrepp; 
kärnvarumärkesidentiteten, den utvidgade identiteten samt värdelöftet.31  
Kärnvarumärkesidentiteten är inom ett personligt varumärke de grundmässiga egenskaper, 
attityder och värderingar formade hos individen, eventuellt sedan denne var ett barn. Den 
utvidgade identiteten är de egenskaper som den har tagit till sig senare genom utveckling 
inom olika miljöer. Det värdelöfte som individen har är de löften som den ger omgivningen. I 
mitt sammanhang där ett personligt varumärke vid arbetssökande gäller det att utvärdera alla 
dessa tre centrala begrepp hos individen. Vilka grundmässiga egenskaper har den, vilka 
egenskaper har den eller kan den ta till sig och vilka kan den avge som ett värdelöfte till 
arbetsgivaren? Sedan blir det viktigaste att kunna göra en utvärdering i form av vilka av dessa 
egenskaper som är positiva. Melin pratar i sin bok om att skapa positiva associationer kring 
varumärket.32 Det är det den strategiska biten när man vill utveckla ett starkt varumärke. Vad 
som är positiva och negativa associationer hos en individ och dess personliga varumärke är 
beroende av vad sammanhanget kräver och vilka associationer som omgivningen i det 
sammanhanget anser vara positiva. I fallet att individen antar rollen som arbetssökande är 
sammanhanget arbetsmarknaden och omgivningen är kunderna, det vill säga arbetsgivarna. 
Min undersökning har gått ut på att ta fram de egenskaper som omnämns oftast i 
kommunikationen från arbetsgivaren till den arbetssökande. De som omnämns oftast går att 
likställa med de som är mest positiva i sammanhanget om man ska se det ur ett generellt 

                                                 
29 Uggla, H 2001:89 
30 Uggla, H 2001:90 
31 Uggla, H 2001:85f 
32 Melin, F 1999:207 
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perspektiv. I resultatet för de båda fallstudierna som jag gjorde fick jag fram att totalt sett är 
egenskapskategorin självständig och självgående den mest positiva egenskapen som den 
arbetssökande kan ha i personligheten hos sitt varumärke.  Nästan hälften av alla önskemålen 
för båda yrkesområdena hade dessa egenskaper omnämnda i sin kommunikation till de 
arbetssökande. Det var även viktigt att den arbetssökande skulle vara en lagspelare eller ha 
god samarbetsförmåga. I en tredjedel bland alla de egenskaper som önskades var att den 
arbetssökande skulle vara social, utåtriktad eller kontaktskapande. Det fanns även en önskan 
om att personen skulle vara noggrann och detaljorienterad totalt för de två fallstudierna. Dock 
skildes detta åt när man separerade dessa två. Jag kommer att gå in på det senare i min 
diskussion hur den skilde sig. Den egenskap som kom fram på sjätteplats under den 
sammanlagda analysen för de båda yrkesområdena var kreativ, initiativrik eller formulerat 
som idérik. Vikten av denna egenskap skilde de två yrkesområdena och förekom inte bland de 
tio mest förekommande egenskaperna i yrkesområdet som omfattade arbeten inom 
administration, ekonomi eller juridik. Även detta kommer jag att diskutera mer senare i detta 
kapitel när jag diskuterar skillnaden i resultatet mellan de två yrkesområdena. Strategiskt sett 
för de båda yrkesområdena är det viktigt för den arbetssökande att visa på att den har den här 
kärnan av positivt associerade egenskaper i personligheten i sitt varumärke. 
 
Frågeställning 
 
• Går det att utläsa någon skillnad i resultatet från arbetsgivarnas önskade egenskaper genom 

en fallstudie av de två yrkesområdena ”administration, ekonomi, juridik” och ”kultur, 
media, design”?  

 
För en person som vill arbeta med administration, ekonomi och juridik och behöver skapa 
positiva associationer till ”Personligheten” i sitt varumärke gäller det som ovan nämnt för den 
generella sammanställningen att lyfta fram saker denne har gjort som visar på att personen är 
självgående och kan arbeta självständigt. Det som skiljer personen åt om man jämför med en 
person som vill arbeta inom kultur, media eller design är att nästan 40 procent av 
arbetsgivarna efterfrågar att varumärket ska innehålla en personlighet som är noggrann eller 
detaljorienterad. Detta är alltså enligt undersökningen den andra viktigaste aspekten i den 
arbetssökandes varumärke att ha med i ”Personligheten”. Den tredje viktigaste vilket även 
förekom ofta inom det andra yrkesområdet var att denne kunde lyfta fram 
märkesassociationen att den arbetssökande var lagspelare och kunde visa på god 
samarbetsförmåga. 
 
Andra viktiga associationer för någon som vill arbeta inom ekonomi, administration och 
juridik är att personligheten rymmer servicekänsla, att personen visar sig social och utåtriktad, 
flexibel, kommunikativ, glad och positiv, strukturerad samt ansvarsfull. 
Dessa alla var de tio oftast förekommande efterfrågningarna som arbetsgivare hade på sina 
arbetssökande. För en mer utvidgad sammanställning se bilaga 1.  
 
För en person som vill arbeta inom kultur, media eller design skilde sig önskemålen lite åt 
från det förra yrkesområdet. I ”Personligheten” i deras varumärken var det även här viktigt att 
personen kunde visa på att den kunde arbeta självständigt och var självgående som individ. I 
den förra kategorin var det andra oftast förekommande önskemålet om egenskap i det 
personliga varumärket att personen var noggrann och detaljorienterad. Denne egenskap finns 
inte med bland de tio oftast förekommande när jag genomförde undersökningen på detta 
yrkesområde. Istället förekom önskemålet som var på tredjeplats för den förra att denne skulle 
visa på god samarbetsförmåga och att den var en lagspelare. På tredjeplats uppkom istället en 
ny personlighetskategori som inte fanns med bland de tio mest förekommande för det förra 
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yrkesområdet. Här fanns en önskan från kunden att avsändaren skulle vara kreativ, initiativrik 
samt idérik. Dessa egenskaper fanns med i ungefär en tredjedel av de platsannonser som hade 
med önskemål inom detta yrkesområde. Utöver det skilde sig inte de två yrkesområdena åt så 
mycket mellan vilka önskemål de hade om egenskaper, förutom att det även fanns med en till 
egenskapskategori för detta yrkesområde. Här ville kunden även att avsändaren skulle vara 
stresstålig och var den nionde av de önskemål på egenskaper som förekom mest. I den förra 
var glad och positiv med, vilket inte fanns med bland de tio oftast förekommande 
egenskapsområdena i denna undersökning. 
 
Enligt de resultat som jag fick fram från undersökningen är det ganska tydligt att den 
viktigaste aspekten för båda yrkesområden är att den ansökande kan visa sig självständig och 
självgående i sitt arbete. För arbetssökande som vill arbeta med Administration, ekonomi eller 
juridik är det även viktigt att arbeta på aspekter av sitt personliga varumärke att arbeta mycket 
med hur man interagerar och kommunicerar med andra människor. Både internt inom 
företaget eller organisationen men även externt utåt mot till exempel kunder. Detta är min 
analys eftersom egenskaper som lagspelare, god samarbetsförmåga, servicekänsla, att 
personen visar sig social och utåtriktad, kommunikativ, glad och positiv var ofta 
förekommande i platsannonserna. Alla dessa egenskaper är positiva egenskaper till för 
interaktion med människor internt samt externt. Andra viktiga saker inom denna 
yrkeskategori visade mycket på vilka egenskaper man ska ha när man utför den här typen av 
arbete. Personen som arbetar ska kunna vara flexibel, strukturerad samt ansvarsfull.  
 
Dessa egenskaper skilde sig åt något för den andra fallstudien som inbegrep platsannonser 
inom yrkesområdena kultur, media och design. Det som var gemensamt för de två 
yrkesområden i undersökningen var att även inom detta yrkesområde var det oftast 
förekommande önskemålet att personen skulle kunna visa egenskaper som självständighet och 
att personen var självgående. Det som skilde önskemålen åt med den förra var att de 
eftersökte personerna med kreativitet, initiativrikedom och idérikedom. Eftersom personer 
som arbetar inom kultur, media och design enligt dessa önskemål oftare har roller där dessa 
egenskaper är efterfrågade. I jämförelse med det förra yrkesområdet anser jag inte att detta var 
ett förvånande resultat men samtidigt viktigt att föra fram i en vetenskaplig undersökning att 
dessa egenskaper förekom ofta som önskemål hos arbetsgivare att den arbetssökande hade i 
”personligheten” i sitt varumärke.  
 
Utöver det skiljer sig inte allt för mycket åt i en jämförelse med den första yrkeskategorin. 
Mycket tydde även här på att det var viktigt att kunna interagera med andra människor internt 
och externt på ett positivt sätt. Endast egenskapen glad och positiv fanns inte med bland de tio 
oftast förekommande önskemålen inom detta yrkesområde som det gjorde i det förra. Dock 
fanns det ett ytterligare önskemål bland de tio oftast förekommande vilket visar på vikten av 
att arbetssökande inom detta yrkesområde ska vara stresståliga.  
 
Enligt yrkesområdesbeskrivningarna på Arbetsförmedlingens hemsida så stämmer resultatet 
mycket med deras formuleringar.  Personer som arbetar inom administration, ekonomi och 
juridik ska ha sinne för service, vilket kom på fjärde plats av de önskemål som arbetsgivarna 
hade. På hemsidan nämns även att man ska ha en förmåga att förmedla information och även 
här är kommunikativ med bland de oftast förekommande önskemålen om egenskaper. 33 
 

                                                 
33    http://www.arbetsformedlingen.se/ 
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Enligt beskrivningen på hemsidan inom det andra yrkesområdet kultur, media, design 
uttrycktes det att personen skulle ha kreativa och skapande arbetsuppgifter vilket även var den 
tredje oftast förekommande egenskapen bland önskemålen. Det uttrycktes även att personen 
skulle kunna arbeta som en del av ett team och lagspelare samt god samarbetsförmåga kom på 
andra plats. Sen skulle personer som arbetade inom området kunna arbeta ensamma. 
Självständig och självgående var det som toppade bland önskemålen så sammantaget kan man 
säga att beskrivningen för detta yrkesområde stämmer mycket väl överens med beskrivningen 
på hemsidan. (ibid) 
 
Varför det finns en viss skillnad mellan dessa yrkesområden beror främst på att 
arbetsuppgifterna kräver olika egenskaper. Det är en viktig aspekt att tänka på vid 
uppbyggandet av egenskaperna i sitt personliga varumärke att inte generalisera alla 
egenskaper utan avgöra utifrån det yrkesområde som personen vill vara verksam inom vilka 
egenskaper som är viktiga att bygga upp och värna om samt föra ut till arbetsgivarna.  
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7 Avslutning 
 
I min undersökning fick jag fram ett kvantitativt resultat som visade tendenser om vilka 
egenskaper som är viktiga för arbetssökande att se över i sitt eget personliga varumärke. Det 
visade sig att den viktigaste egenskapen för båda yrkesområdena som jag valde att genomföra 
en fallstudie på var att personen kunde visa sig självständig och självgående.  
Det blev oerhört viktigt och lärorikt att genomföra denna typ av undersökning eftersom 
Kapferer talar om att Personligheten är en av två dimensioner i ett varumärke som avsändaren 
kan styra själv.34 Utöver att personen skulle vara självständig och självgående blev det viktigt 
att kunna visa en god interaktion med sina medarbetare. Detta genom att kunna påvisa sin 
goda samarbetsförmåga och lagspelaren i sig. Uppenbarligen är det interna arbetet det 
viktigaste för båda yrkesområdena. Att personen kan sköta sitt arbete självständigt och 
samtidigt vara en lagspelare, båda två egenskaper som syftar till det interna arbetet hos ett 
företag och en organisation. Den stora skillnaden mellan de två yrkesområdena var att inom 
administration, ekonomi och juridik var viktiga egenskaper att personen var strukturerad. 
Denna egenskap fanns inte bland de tio oftast förekommande önskemålen om egenskaper när 
människor vill arbeta inom kultur, media eller design. Istället blev det högst viktigt att 
personen besatt egenskaper som kreativitet, initiativrikedom samt idérikedom och att 
personen skulle vara stresstålig.  
 
 
 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Mina förslag till fortsatt forskning är att genomföra samma typ av undersökning i nästa steg. 
Hur ser det egentliga urvalet ut när arbetsgivarna går igenom de ansökningar som de får in? 
Vad tittar de på i en ansökan och överensstämmer det jag fick fram i min undersökning med 
hur arbetsgivarna (kunden) gör sitt slutgiltiga val. När arbetsgivarna möter sina arbetssökande 
sker även ett urval utifrån hur personer uppför sig under intervjun, vilka kläder de har samt 
deras utseende. Samtliga egenskaper som tillhör dimensionen Fysiken i Kapferers 
identitetsprisma. Eftersom jag inte kunde få svar på dessa frågor och det inte finns uttalat 
någonstans hur kunderna gör sitt val utifrån denna dimension skulle en undersökning för 
denna dimension i identitetsprismat vara intressant och som enligt Kapferer är den enda 
förutom ”Personligheten” som avsändaren kan styra över.  

                                                 
34 Uggla, H 2001:91 
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