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ABSTRACT 

Titel: ”Talangscouter, juniorer och jakten på den perfekta idrottaren” En studie av Personal 

Branding och sökandet efter nya talanger 

Nivå: C-uppsats företagsekonomi.  

Författare: Peter Ljunggård och Emil Ring. 

Handledare: Jonas Kågström. 

Datum: 2011 – Maj.  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera och jämföra hur det personliga varumärket 

uppfattas bland talangscout(er) och bland idrottsmän. Detta gör vi genom att bearbeta och 

anpassa aktuell teori om Personal Branding till idrottsvärlden. 

Vi vill lyfta fram att Personal Branding är ett viktigt verktyg att arbeta med både inom 

arbetslivet som för atleter. Vi ser det även som väldigt intressant att vi inte kan finna några 

tidigare studier inom detta ämne. 

Metod: Vårt arbete är format utav en mix av både ett kvalitativt samt ett kvantitativt 

synsätt. Det kvalitativa synsättet har vi valt som metod på grund av den information vi har 

möjlighet att få fram genom att använda oss utav intervjuer. Till insamlingen av 

information använde vi oss även utav en kvantitativ metod genom en enkätinsamling. Vi 

har även valt att fördjupa oss i arbetet med hjälp utav den hermeneutiska fenomenologin. 

Vilket ger oss möjligheten att tolka framtagen data. 

Resultat & slutsats: Personal Branding kan komma att bli ett betydande verktyg för 

idrottare. Kan en spelare med hjälp av olika tekniker stärka sitt varumärke kommer fler 

individer att få upp ögonen för spelaren i fråga. Talangscouten vi fick möjlighet att 

intervjua betonade väldigt starkt att en spelares karaktär betyder väldigt mycket i frågan om 

spelaren är av intresse eller inte. Detta kom även att framhävas som väldigt viktigt i den 

teori kring Personal Branding som vi tog del av. Det är även intressant att de idrottare som 

fick ta del av vår enkät har svarat snarlikt med den information vi fått fram med hjälp av de 

intervjuer vi gjort. 

Förslag till fortsattforskning: Vårt förslag till framtida studier är att använda sig utav fler 

talangscouter och på det viset studera om det finns skillnader och likheter i hur de tänker i 



 

 

frågan om vad man först letar efter bland unga talanger. Vi har tyvärr enbart intervjuat en 

talangscout, detta på grund av hur pass ovanligt detta yrke är och speciellt hur ovanligt det 

är i ett land som Sverige. 

Uppsatsens bidrag: Denna uppsats bidrar till ett nytt synsätt i hur pass viktigt det är att 

arbeta med fenomenet Personal Branding, speciellt för unga idrottare. Med hjälp av att 

använda sig utav detta får man vetskapen om vilka egenskaper som ska framhävas samt hur 

man kan träna för att på bästa sätt visa upp sin rätta sida, den sida som blir mest eftertraktad 

i den situationen du befinner dig i. 

Nyckelord: Personal Branding, Talangscouter, unga idrottare, grundstenar, karaktär. 

  



 

 

ABSTRACT  

Title: "Talent Scouts, juniors, and the hunt for the perfect athlete" A Study of Personal 

Branding and the search for new talent  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Peter Ljunggård and Emil Ring  

Supervisor: Jonas Kågström 

Date: 2011 – May 

Aim: The purpose of this paper is to analyze and compare how the personal brand 

perception among talent scout(s) and among athletes. We do this through the process and 

adapt current theory of Personal Branding to the world of sports. 

We want to highlight that Personal Branding is an important tool to work with both in the 

workplace as for the athletes. We also see it as very interesting that we can find no previous 

studies on this subject. 

Method: Our work is shaped out of a mix of both a qualitative and a quantitative approach. 

The qualitative approach, we have chosen as method because of the information we are able 

to obtain by making use of interviews. For the collection of information, we also used a 

quantitative method through a survey collection. We have also chosen to immerse ourselves 

in work with the help of the hermeneutic phenomenology. This gives us the ability to interpret 

the data produced. 

Result & Conclusions: Personal Branding is a significant tool for athletes. Can a player use 

various techniques to increase brand awareness, more individuals will open their eyes to the 

player in question. The talent scout, we had opportunity to interview stressed very strongly 

that a player's character means a lot in the matter if the player is of interest or not. This was 

also highlighted as very important in the theory of Personal Branding we took part of. It is 

also interesting that the athletes who took part of our survey have responded very similar to 

the information we have developed with the help of the interviews we've done. 

Suggestions for future research: Our suggestions for future studies is to use more talent 

scouts, and study whether there are differences and similarities in how they think of the 

question of what you first looking for in young talents. Unfortunately we have only 



 

 

interviewed one talent scout, this because of how unusual this profession is and especially 

how rare it is in a country like Sweden. 

Contribution of the thesis: This paper contributes to a cultural shift in how important it is 

to work with the phenomenon of Personal Branding, especially for young athletes. Through 

the use out of this, you know what features you should emphasize and how to train to best 

show the right side, the side that is most coveted in the situation you are in. 

Key words: Personal Branding, Talent Scouts, young athletes, foundations, character. 
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1.0 Inledning 

1.1 Ämnesval 
Vi har valt att arbeta om marknadsföring och mer specifikt Personal Branding inom ishockey 

och fotboll, detta för att vi författare båda har ett intresse i frågor som; hur Personal Branding 

ter sig i verkligheten? Vad det är som ses som viktigt att framhålla som individer inom 

idrottsvärlden? Samt var fokus skall läggas för att en idrottsman ska få ett positivt resultat 

som spelare och för ett generellt välmående. 

Varför vi valt att inrikta oss på dessa två idrotter och unga spelare beror på att vi båda är 

intresserade av idrott och vad som ses som viktiga aspekter hos dessa individer för att lyckas. 

Vi båda är involverade i ishockey samt fotboll, både som åskådare och atlet och ser det som 

en nödvändig tillfredställelse i våra liv. Med främst NHL (National Hockey League) och 

Premier League i åtanke även om den svenska Elitserien och Allsvenskan är av intresse. Vad 

som är extra roligt att se är hur unga spelare tar plats i olika lag efter hårt arbete i andra ligor 

och bra spel. Intressant för oss är även att se vad talangscouter tittar extra på hos dessa spelare 

för att få dem att representera sina klubbar, samt hur medvetna de unga spelarna är för vad de 

tittar på. Vi har i baktanke att det ligger mycket mer arbete bakom val av spelare än att endast 

se vad de presterar på planen. Hur en individ ses på sidan om planen tror vi därmed även det 

har en stor inverkan på de beslut som tas och vi finner detta väldigt intressant.  

Att få en större förståelse inom detta ämne är enligt oss även bra för oss själva och det ger oss 

en insikt i hur vi behöver visa oss för allmänheten. Därmed känner vi att vi till viss del också 

gör oss själva en tjänst för senare yrkesval även om idrottskarriären för båda lider mot sina 

slut. Vi känner att detta ämne även kan vara en fördel för oss till möjliga framtida yrken då vi 

båda gärna just vill arbeta inom marknadsföring. 

1.2 Problembakgrund 
Marknadsförning har funnits på tapeten sedan slutet av 1800-talet och mellan 1920-70 lades 

stort fokus på unika varor som tillverkats för unika övertag för konsumenterna. Under samma 

period var det även namnet på ett företag som spelade en avgörande roll. Det gällde att 

utmärka sig så väl som möjligt. 1970-80 talet kom senare att handla om en ökad konkurrens 

både vad gällde produkterna som kom ut på marknaden samt den genomslagskraft som kunde 

nås genom kabel-tv. Kabel tv-n bidrog till att nya utmaningar samt möjligheter för 
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marknadsförning och kommunikationsstrategier ökade dramatiskt, detta genom att en bredare 

publik var möjlig att nå. Idag har marknaden ändrats avsevärt och det behövs en stark 

personlighet för att en individ skall kunna bryta igenom den allmänna skaran. Bilderna av sin 

identitet har således ökat till en betydelsefull flexibel respons till omvärlden. (Lair m fl. 2005, 

s.312) 

I praktiken uppstod senare Personal Branding i slutet av 1990-talet, vid tiden då både 

sammanslagna företagskommunikationer och anställdas världar gjordes av liknande men 

oberoende observationer, om hur den komplexa och kaotiska naturen visades genom de båda 

miljöerna. Personal Branding anslöt sig då till denna utveckling genom praktiskt 

hänsynstagande genom att analysera effekten genom att låta utövare framställa sig själva som 

både kommunikatörer samt blivande anställda. Detta för att få svar på om den ekonomiska 

utvecklingen skiljer sig åt. (Lair m fl. 2005, s.309) 

Lair m fl. (2005, s.322) menar att Personal Branding innebär att försöka garantera ens 

framgång genom en cykel av oundviklighet. Den ekonomiska turbulensen är oundviklig och 

Personal Branding är därmed lösningen. Andra kommer att marknadsföra sig själva, alltså 

måste du också marknadsföra dig själv för att lyckas. Alla måste därför lära sig att använda 

okonventionella metoder för att stå ut och nå uppmärksamheten för den publik som vill nås. 

Till skillnad från personliga annonser, som till stor del är begränsade typer av egenreklam 

innebär Personal Branding att visa upp en hel livsstil. Montoya skriver att ett personligt 

varumärke byggs upp på personlighet, värderingar och brister. Chuck Pettersson skriver även 

att det är du som är en produkt, en produkt med funktioner och fördelar, vissa färdigheter 

samt speciella talanger. I uppbyggnaden av sitt Personal Brand gäller det således att använda 

dessa färdigheter och talanger som värderas högt av din kund. (Alison Hearn 2008, s.206) 

Information specificerat om Personal Branding inom idrott verkar enligt oss vara relativt 

outforskat då vi inte finner någon större fakta om detta. Det blir därmed för oss centralt att 

kunna bygga upp egna teorier och modeller inom ämnet för att kunna implicera det vanligt 

förekommande Personal Branding till Personal Branding inom idrott. 

Personal Branding byggs genom att marknadsföra sig själv på ett eller annat sätt. Vad som 

kommer att undersökas i denna uppsats är huruvida unga idrottare bör marknadsföra sig 

själva, efter att vi fått större vetskap om ämnet i sig och vad olika involverade personer anser 

är centrala punkter inom ämnet. Vad som är viktigt för en lovande idrottsman att kunna ta 
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steget till att bli professionell kommer därmed att understrykas genom arbetet. För oss blir det 

därmed även intressant att se ungas åsikter och professionellas syn på det hela. Huruvida unga 

har någon koll på detta kommer därför också att undersökas. Att dela ut enkäter till lovande 

fotbollslag och ishockeylag kommer enligt oss därför ge oss en bra grund till deras 

synpunkter.  

Unga idrottare har enligt oss efter egna erfarenheter dålig uppfattning på hur en spelare skall 

framställa sig själva utöver att prestera bra på planen. Vad scouter tittar efter specifikt finns 

det däremot ingen information om, således bör det finnas ett intresse hos flera att få en större 

inblick i detta. Desto mer hjälp som fås för att bli uppmärksammad, bör vara bra information. 

Motivationen till att bli professionell idrottare bland unga skiljer sig naturligtvis åt, men bland 

exempelvis 16-åriga fotbolls och ishockeyspelare finns nästan alltid drömmen om att bli 

proffs. Att göra en studie om deras möjligheter att nå toppen känns därmed väldigt intressant.       

1.3 Problemformulering 
Att marknadsföra sig själv har i allt större utsträckning kommit att betyda en viktig företeelse 

till allmänheten. Detta för att både ha möjligheten att skaffa det yrke en individ vill ha samt 

att det kan hjälpa till att stärka sin egen självkänsla och självförtroende. Unga idrottsmän finns 

det väldigt många utav och större delen drömmer om att bli professionella spelare i någon av 

toppligorna. För att nå dit krävs många års hårt arbete och en stående vilja för att hela tiden ta 

sig framåt och uppåt i ”trappan”. I och med att det är många ungdomar som alla kämpar om 

att ta sig så långt som möjligt krävs det att man sticker ut och visar sig för allmänheten och 

individer som arbetar för olika lag. Hur görs då det? Vi anser att det främst handlar om att 

visa upp sig på planen genom att exempelvis visa upp en framstående spelstil, producera 

många poäng eller visa upp en sensationell vilja. Dessa tre aspekter bidrar alla med att folk får 

upp ögonen för olika spelare, och som vi tror påverkar mer nu än förr i tiden, spelartyper. I 

dagsläget känner vi att lag framförallt letar efter speciella spelartyper och det är därför viktigt 

för en spelare att hitta sin egen nisch. Detta har enligt oss stor anknytning till hur en spelare 

skall använda sitt eget Personal Brand. Att bli en framstående ishockey eller fotbollsspelare 

tror vi därför inte helt handlar om vad som händer på planen. Det handlar även om hur 

spelaren beter sig på sidan. Bland annat om hur en person är som individ och vilka intressen 

personen har. Dessa är några aspekter som vi tror att talangscouter tittar på och som ligger till 

grund för vilka spelare som blir valda att gå till olika lag.  
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Att som ung idrottsman visa vilka attribut han besitter och därigenom sin egen Personal 

Branding antar vi kan ses vara ganska svårt, men som ändå är något personen måste visa upp 

om han skall ha möjlighet att gå långt i sin karriär. Hur en individ vill framhäva sig själv och 

hur mycket denne tänker på detta fenomen anser vi skiljer sig åt avsevärt i Sverige och i 

Nordamerika, därför ser vi även det som en intressant jämförelse som kan göras. Vår inblick 

till detta är att amerikaner är mycket mer medvetna om den personliga situation som man 

befinner sig i, samt hur mycket en individ måste marknadsföra sig själv för att nå bästa 

möjliga resultat. Detta bland annat på grund av att det i Nordamerika finns ett större utbud av 

spelare, och det blir därför viktigt att tas ut i high-school samt collegelaget för att folk skall få 

upp ögonen för en. Unga amerikaner måste därmed i större utsträckning visa upp sig själva i 

tidigare ålder och därmed blir även dess attribut såväl på som på sidan av isen viktigare. 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera och jämföra hur det personliga varumärket 

uppfattas bland talangscout(er) och bland idrottsmän. Detta gör vi genom att bearbeta och 

anpassa aktuell teori om Personal Branding till idrottsvärlden. 

Vi vill lyfta fram att Personal Branding är ett viktigt verktyg att arbeta med både inom 

arbetslivet som för atleter. Vi ser det även som väldigt intressant att vi inte kan finna några 

tidigare studier inom detta ämne. 

1.5 Avgränsningar 
För att inte sväva ut för mycket inom marknadsföring har vi valt att fokusera på Personal 

Branding och vilka aspekter som är viktiga att anspela på kring detta ämne. Vi har även valt 

att titta närmare på ishockey samt fotboll, och vad som är viktigt för ungdomar att framföra 

till bland annat talangscouter. Dessa två sporter har valts på grund av att vi båda är 

intresserade av idrott, och ishockey och fotboll i största allmänhet. 

Personal Branding framställs som ett väldigt brett område och de attribut som spelare besitter 

analyseras och ses på olika sätt beroende om individen som tittar på har stor kunskap inom 

området eller inte. Med det i åtanke kommer vi att analysera vad amatörer (ex. åskådare med 

generellt mindre kunskap om idrotten) ser på vilket de viktigaste attributen är, samt hur proffs 

(involverad i idrotten med stor kunskap) ser på vad de viktigaste attributen är. Som nedan 

visas kommer vi även att dela upp dessa viktiga attribut i två klasser. Den subjektiva, vilket 

innebär hur spelaren agerar på sidan av planen, med attribut som exempelvis utseende, livsstil 

och vänner. Denna sida kommer följaktligen att handla om ting som det inte går att ta på samt 
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som alla personer kan ha olika tankar och åsikter om. Den objektiva sidan kommer till 

skillnad från den subjektiva att handla om de attribut som finns säkerställt genom statistik. 

Således handlar denna sida om vad en spelare visar upp på planen och därigenom framställer 

sig själva. Vi kommer att fokusera på spelare i åldrarna 15-20 år.   

 Proffs Amatör 

Subjektiv   

Objektiv   

 

Med denna avgränsning hoppas vi att ni som läsare får en klarare bild över vad de viktigaste 

aspekterna är. Den bidrar även till en klar inriktning av vad arbetet handlar om och vad som är 

viktigt för en idrottsman att ta hänsyn till både vad gäller mot professionella individer inom 

sporten samt mot amatörmässiga. 

I empirin kommer vi även att lägga stor fokus på de delar som de intervjuade personerna 

anser är av största vikt. Detta kommer med andra ord att ta upp en stor del av arbetet då vi 

känner att det är dessa personer som besitter störst kunskap och erfarenhet. I och med detta 

har de även en bättre insyn i ämnet än vad den allmänna människan har. 

I denna undersökning har vi utgått från män och kommer därmed att skriva idrottsman istället 

för idrottsutövare. Denna studie kan dock även relateras till kvinnor, även om vissa attribut 

enligt oss hade skiljt sig åt vid sökandet efter en idrottskvinna än en idrottsman. 

I texten kommer både isen inom ishockey samt planen inom fotbollen gå under samma 

benämning, nämligen planen. Så tillvida att inte stycket eller den intervjuade endast anspelar 

på isen.    
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2.0 Metod 

2.1 Tillvägagångssätt  
Vårt arbete är format utav en mix av både ett kvalitativt samt ett kvantitativt synsätt. 

Vi har valt att arbeta utifrån en kvalitativ metod genom att använda oss av intervjuer. Detta 

för att få en större inblick av vad involverade individer ser på ämnet Personal Branding och 

hur det är kopplat till idrotten. Dock har vi i insamlingen av information även valt att använda 

oss av en kvantitativ metod genom enkäter. Dessa enkäter gjordes för att vi på ett enkelt sätt 

skulle få möjlighet till att se spelares åsikter (Eriksson m fl. 2006, s.120). Valet att arbeta 

vidare med ett hermeneutiskt synsätt har även bidragit till att vi i stor utsträckning haft 

möjlighet att uttrycka våra uppfattningar om ämnet och frågorna som vi behöver svara på. 

Detta kommer vidare här att beskrivas samt avslutas med kritik som vi har till valen av 

metoder som vi gjort. 

2.2 Kvalitativ metod – kvantitativ metod 
Vi har för vår undersökning valt att arbeta utifrån både en kvalitativ och en kvantitativ 

inriktning. Den kvalitativa insamlingen av information omfattades för vår del genom två 

intervjuer. Studien vi gjorde innefattar även vad folk med insikt i frågan har för synpunkter. 

Och då anser vi att det faller sig relativt naturligt att få göra djupintervjuer med dessa 

respondenter, vilket även ger oss en större förståelse över vad som är viktigt att tänka på i 

ämnet. I uppsatsen vill vi även utgå från ett induktivt angreppssätt vilket innebär att man 

arbetar med empiri som utgångspunkt (Eriksson m fl. 2006, s.83). Vi anser därför att 

intervjuer då får en betydande roll i arbetet samtidigt som vi själva också får chans att påverka 

händelser.  

För att få ett bättre resultat i vår studie anser vi att en enkätundersökning med ungdomar 

behövdes göras. Detta för att få en större inblick i vad de anser är viktigt när det gäller att 

marknadsföra sig själva.  

I en enkätundersökning är det viktigt att frågorna som skall besvaras är relevanta och tydliga. 

Man måste veta vad det skall ges svar på då det senare inte ges några möjligheter att ändra 

svaren. (Eriksson m fl. 2006, s.100) Genom upprättandet av enkla och klara frågor anser vi 

därför att denna kvantitativa metod gett oss viktig information för vår undersökning då vi inte 

hittat någon övrig information kring dessa frågor. 
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Vi kommer att analysera dessa intervjuer och enkäter för att senare kunna bygga på den 

modell vi utifrån teorin tagit fram. Vi anser att dessa tillvägagångssätt ger oss den möjlighet 

vi behöver för att i resultatet kunna utgå från de empiriska resultaten istället för att hänvisa till 

tidigare teorier kring Personal Branding. 

Varför vi valt att arbeta utifrån dessa sätt är på grund av att vi känner att vi får in bra 

insamling av data för att kunna uppfylla vårt syfte med att få en starkare inblick i Personal 

Branding och om hur detta ses inom idrott.        

2.3 Validet och reliabilitet 
Marilyn Armour m fl. (2009, s.102) menar att det för både kvalitativ som kvantitativ data 

finns vissa kriterier som skall uppfyllas. Detta för att öka trovärdigheten i arbetet. Dessa 

kriterier kan dras parallellt mellan de båda insamlingarna av data. Kriterierna som därför finns 

för kvantitativ data är;  

 Trovärdigheten - parallellt med den interna validiteten.  

 Överfarbarhet - parallellt med generaliserbarhet.  

 Pålitlighet - parallellt med reliabilitet,   

 Bekräftelse - parallellt med att man är objektiv i sitt bedömande.  

Två avgörande kriterier som vi anser är speciellt viktigt i vårt arbete för att öka trovärdigheten 

är validitet och reliabilitet.  

Vad som också är särskilt viktigt och utmanande med att göra en studie är att skapa validitet. 

Validitet som i grunden innebär förmågan att mäta det som verkligen avses att mäta (Eriksson 

m fl. 2006, s.60). Validitet kan delas upp i två olika områden. Intern validitet som i sig 

innebär huruvida de slutsatser som dragits är trovärdiga eller inte. Samt extern validitet vilket 

betyder om resultaten är generaliserbara utöver det huvudsakliga målet (Yin 2009, s.40). 

Fallstudier som blir kritiserade är ofta sådana där författaren misslyckas med att utveckla en 

tillräckligt fungerande uppsättning med åtgärder, och att subjektiva bedömningar används för 

att samla in uppgifter (Yin 2009, s.41). I vår fallstudie skall vi därför ta stor hänsyn till detta 

genom att använda oss utav information från intervjuer och enkäter på ett objektivt sätt och 

vara väldigt mån av de faktiska resultat som samlats in. Vi kommer även att ta hänsyn till 
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härledningen i den interna validiteten genom att på ett effektivt sätt förklara huruvida en 

aspekt leder till en annan för att inte skapa falska uppgifter (Yin 2009, s.43). 

Det andra kriteriet som är viktigt att uppfylla är reliabilitet. Reliabilitet som grovt innebär att 

data som har samlats in kan bli upprepad, med samma resultat. Målet med reliabiliteten är 

således att minimera fel och fördomar i en studie. Om du inte lyckats med detta finns inte ens 

möjligheten för dig själv att uppnå samma resultat (Yin 2009, s.45). I vårt fall kan detta ses 

som svårt då respondenterna som svarat på enkäter (49 stycken) och blivit intervjuade (två 

stycken) kan anses vara för få. Däremot anser vi att våra respondenters svar ger oss en bra 

inblick om vad ett verkligt resultat med betydande fler respondenter hade gett oss. På så vis 

anser vi att vi skapar en relativt bra reliabilitet även om resultatet kanske hade skilt sig åt om 

vi hade använt oss av exempelvis respondenter från fler juniorlag istället för endast tre 

fotbollslag från trakten. 

Eftersom att syftet med studien generellt även handlar om att få en större inblick i Personal 

Branding är vi tvungna att arbeta mycket utifrån den teori som fanns tillgänglig. Vi ställdes då 

inför val om vilken förgrundsfigur inom ämnet vi främst skulle använda oss utav. Och 

eftersom vi ansåg att Peter Montoya har en framträdande roll och är ledande inom Personal 

Branding valde vi honom. Detta val anser vi har ökat studiens validitet då även andra forskare 

ofta hänvisar till denne.  

2.4 Hermeneutiskt synsätt 
Den hermeneutiska fenomenologin kräver att forskarna diskuterar de faktorer som påverkar 

studien och resultatet för att bedöma giltighet och de objektiva resultaten som hämtats. I 

hermeneutisk fenomenologi, hänvisar även objektivitet till intellektuell ärlighet, noggrannhet i 

resonemang, samt förbud mot utelämnande av negativa bevis. Det hävdar även att 

upplevelsen är subjektiv och anspelar på att människan är en tolkande varelse. Därmed anses 

även verkligheten vara flytande och relativ och den subjektiva människans natur visas genom 

tolkning eller förståelse. (Armour m fl. 2009, s.105)    

I och med att ämnet Personal Branding och specifikt Personal Branding inom idrott är relativt 

outforskat anser vi att det blir mer intressant och tillför en större vikt att kunna använda ett 

öppet synsätt. Vi går därför in i denna studie subjektivt då vi tidigare inte har någon större 

uppfattning i ämnet. Vi kommer därför att genom samspel med våra respondenter i de 

intervjuer vi uträttat samt från de enkäter vi utformat få tolka fram vårt resultat (Eriksson m fl. 
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2006, s.80). Detta anser vi ger oss en större insikt i ämnet, och det ger oss även chans att få 

fram ett betydande resultat trots de få åsikter som föranleder vårt resultat.  

I och med att ämnet enligt vår mening även är relativt nytt då vi inte funnit mycket 

information om detta, har vi även valt att arbeta utifrån teorin och tolkat hur vanlig Personal 

Branding kan överföras till Personal Branding inom idrott. För att sedan ha möjlighet att ställa 

relevanta frågor till våra respondenter.    

2.5 Enkät 
För att kunna nå vårt mål med undersökningen har vi valt att dela ut enkäter till tre stycken 

ungdomsfotbollslag. Valbo FF, Gefle IF samt Hille IF, alla lagen födda 1995. Totalt fick vi 

svar från 49 stycken atleter. Svaren från dessa atleter anser vi ger oss möjligheten att se vad 

unga utövare tror spelar in på frågan vad en talangscout främst tittar efter i jakten på nya 

spelare. Vi hade även som mål med vår studie att dela ut enkäter till flera ishockeylag samt ett 

ishockeylag i USA för att se om svaren skiljer sig. Detta blev dock inte möjligt för oss då 

olika omständigheter spelade in. Vi känner däremot att detta hade gett oss än bättre insikt i 

frågan, plus att vi hade fått se skillnad mellan unga svenska individer och amerikanska. Vi 

anser dock att det material vi samlat in från enkätundersökning ger oss ett trovärdigt utfall för 

hur unga spelare ser på frågan.   

Enkätundersökningar är ett bra redskap när man skall mäta av en marknad eller hur en grupp 

personer tycker och tänker. En fördel med enkätundersökningar är att kostnaden blir minimal 

utan att resultaten får lida    vås     , s.  . Vad undersökaren skall passa sig för när en 

enkätundersökning görs är att personen som fyller i enkäten kan komma att känna en rädsla 

för att bli avslöjad över hur han känner. Detta går att förhindra genom att göra 

undersökningen anonym. Man bör även ha i åtanke vilken tidpunkt som undersökningen 

utförs samt i vilken ordning frågorna är ställda. Får att få bästa resultat bör man därför utföra 

undersökningen vid ett tillfälle då den som fyller i enkäten är så opåverkad av enkätens 

innehåll som möjligt. Exempel på detta kan enligt oss vara en mätning på en domare, denna 

mätning skall då inte göras i samband med match. Detta på grund av att den specifika 

matchens resultat kan påverka mätningen. För att få ut det bästa resultatet gäller det även att ta 

hänsyn till vilken ordning frågorna är ställda. Frågorna kan placeras på ett sätt vilket främjar 

att personen som besvarar frågorna omedvetet svarar på ett visst sätt. För att förhindra att 

detta händer, och med det få en bättre mätning, bör frågorna därför placeras utan att de på 

något sätt kan förknippas till varandra.  Den ena frågan får inte heller vara den andra för lik. 
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(  vås     , s.    I vår enkätundersökning fanns det tyvärr inget annat alternativ än att ge ut 

enkäterna i samband med en träning. Detta kan ha bidragit till att spelarna och atleterna har 

svarat på ett visst sätt, men de ger oss likväl viktig och nödvändig information att ta tillvara 

på.  

2.6 Visual analog scale 
Det finns olika typer av modeller som kan användas vid en enkätundersökning. Vi har valt att 

bygga vår enkät kring en modell som heter visual analog scale (VAS). 

Användningen av VAS är relativt ovanligt. Undersökningar tillåter dock användningen av 

kontinuerliga ingångsenheter som skjutreglage, vilket gör VAS till ett praktiskt genomförbart 

alternativ. (Couper 2006, s.227)  

”VAS skalan har en linje som är fäst vid varje ände av ytterligheter av variabeln som mäts. 

Detta kan representera ett kontinuum mellan två motsatta adjektiv i en bipolär skala mellan 

komplett frånvaro och det mest extrema värdet i en mono-polär skala.” (Couper 2006, s.228)  

Davey m fl. (2007, s.357) har i sin artikel även följt rekommendationer om att bygga en skala 

via en 10-centimeter horisontell linje, förankrade på vänstra sidan med ”inte alls orolig” och 

på högersidan med ”oerhört angelägen”. 

Med hjälp av ovanstående information anser vi att vi kan använda oss utav denna metod, och 

vi har således i uppbyggnaden av vår enkät använt oss av en linje som är exakt 10 centimeter 

lång med påståendet, ”håller med helt och hållet” på den högra sidan av skalan och det 

motsatta påståendet, ”håller inte alls med” på den vänstra sidan av skalan. Respondenterna 

har sedan fått sätta kryss var någonstans på linjen som de tycker att påståendet passar in.  

Det är många saker det måste tas hänsyn till i designandet av en VAS. Bland annat längden av 

linjen (10 centimeter för oss), märket för ändarna på linjen (markeras som två punkter för 

oss), om det skall finnas siffror på skalan eller inte (inte i vårt fall) och om den skall vara 

horisontell eller vertikal (horisontell för oss). (Couper 2006, s.228) 

Att använda sig av en horisontell linje är till fördel för ögat då det är lättare att röra ögonen 

sida till sida än upp och ned. (Funke m fl. 2010, s.3) I och med att vi delar ut enkäterna för 

hand ger den horisontella linjen oss även mindre material att dela ut samt att det blir mer 

läsvänligt för respondenterna. 
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Att använda sig av en linje utan siffror anser vi bidrar effektivt till den visuella effekten från 

respondenterna. Vi anser även att det ger oss en klarare bild för vad respondenterna tycker då 

de inte hakar upp sig på siffror utan får chansen att utgå helt från sin egen uppfattning.         

2.7 Intervju 
Intervjuerna är gjorda med två personer. En som har stor anknytning till ishockey, och en som 

har stor anknytning till idrott överhuvudtaget. De har olika erfarenheter men de besitter båda 

god kunskap om hur viktigt det är att marknadsföra sig själva.  

Den ena intervjun utfördes med Inge Hammarström som i dagsläget är talangscout för NHL-

laget Vancouver Canucks, Inge har tidigare i karriären varit professionell ishockeyspelare och 

spelat för både det svenska landslaget och bland annat för Brynäs IF. Han spelade även sju 

säsonger i NHL för klubbarna St. Louis Blues och Toronto Maple Leafs. Inge var även 

europachefsscout i arton år för Philadelphia Flyers och lyckades bland annat drafta Peter 

Forsberg. Att få intervjua en sådan värdefull individ betyder mycket till den studie vi gör. Det 

finns få talangscouter i världen och att vi får chansen till att intervjua någon med den dignitet 

som Inge har bidrar till att denna studie får en betydligt större tyngd.   

Denna intervju genomfördes öga mot öga, en intervjuform som bland annat är kontrollerad, 

följdfrågor kan lätt ställas och intervjusituationen kan skapa ett förtroende mellan intervjuare 

och intervjuad. (Eriksson m fl. 2006, s. 98) 

Den andra intervjun som genomfördes gjordes med Ulrika Billme. Ulrika är en ung tjej och 

ny i branschen i arbetet med unga idrottsmän. Vid detta tillfälle studerar hon idrottspsykologi 

och idrottssociologi vid University of Tennesse. 

Eftersom vår intervju med Ulrika var så pass begränsad som den var, hon boende i USA och 

med ett väldigt tätt schema, bidrog detta till att vi inte hade möjlighet att föra en liknande 

diskussion som vi hade med Inge. Med detta i åtanke valde vi att använda oss utav raka, och 

ganska enkelspåriga frågor. Exempel på en sådan fråga var. ”Finns det attribut som spelar in i 

hur en spelare ses av omgivningen?” Dessa frågor mailades över till Ulrika och hon fick 

sedan ta den tid hon behövde för att maila över de svar hon givit oss. Vi valde alltså att enbart 

utgå från de mailade svaren och inga följdfrågor ställdes. 

Precis som i tidigare intervju med Inge har Ulrikas svar hjälp oss till utvecklingen utav 

Modell 1.3. Genom dessa svar på våra frågor ser vi väldigt snabbt att hon är väldigt kunnig 

inom de områden hon studerar. Hon lyfter fram nya aspekter som spelar in i hur en atlet (i 



12 

 

detta fall ishockeyspelare) ses utav omvärlden och hur viktigt det är för en spelare att inte bli 

uppslukad utav den sport som spelaren agerar inom. Dessa aspekter är nya kring vår studie 

och det ger oss ett väldigt bra bollplank mot Inges svar. Att Ulrika sedan ger Inge 

uppbackning på flera aspekter som tidigare tagits upp, utan att veta om vår intervju med Inge, 

är även det väldigt positivt.  

2.8 Urval 
En intervju med en sådan meriterad person som Inge Hammarström gör att vi får en väldigt 

klar uppfattning om vad scouter främst tittar efter när de ska välja vilka spelare de vill ha. En 

stark uppfattning om vad som behövs göras i fortsättningen för individen för att behålla sin 

status bör även den finnas anser vi. Att intervjua Ulrika Billme ger oss en modern inblick i 

hur frågan ses om hur unga idrottsutövare i USA marknadsför sig själva. Samt att hon kan 

besitta kunskap om hur spelarna tänker och hur de känner i vissa situationer och det är just 

detta vi vill komma åt. 

Dessa intervjuer anser vi ger oss två bra synvinklar av arbetet med Personal Branding inom 

framförallt ishockey men även idrott generellt. 

2.9 Grund för frågor 
Härledningen till intervjufrågorna har grundats i teorin där vi främst har utgått från Peter 

Montoya och hans bok The Personal Branding Phenomenon. Med teorier från denna bok 

samt från vissa andra forskare har vi sammanställt en modell som vi anser utgör de viktigaste 

attributen som finns för en ung idrottsman att visa upp. Attribut som både hänvisar till vad 

individen gör på planen såväl som utanför. Denna modell har sedan varit grunden till vår 

enkät samt våra intervjuer för att få fram ett sådant givande resultat som möjligt.  

Teorin hänvisar även endast till hur Personal Branding bör framställas för den enskilde 

personen i vilket arbete som helst, och kommer alltså inte vara helt förankrat och framstående 

för idrott. Detta eftersom vi ville bygga upp en grund och en förståelse för innebörden av just 

Personal Branding.         

2.10 Kritik 
Vad som är mest påtagligt är att vi valt att endast intervjua två personer. De intervjuer som 

gjorts har båda gett önskvärda resultat och en bra inblick i vad de respondenterna tycker. 

Dock anser vi att fler respondenter självfallet skulle stärka våra resultat samt ge oss fler 

synvinklar om vad som är viktigt för unga spelare att ta hänsyn till i deras försök att bli 

professionella. 
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Vi hade även som mål att få göra en enkätundersökning med ett amerikanskt ishockeylag. 

Detta hade gett oss en bra inblick om ungas synsätt skiljer sig åt länderna emellan men 

eftersom säsongen var över för lagen i USA fick vi dock inte chans till detta.  

Vi delade endast ut enkäter till tre stycken fotbollslag. Detta kanske hade varit mer relevant 

om vi även intervjuat en/flera scouter inom den idrotten. Vi anser dock att dessa sporter bör 

vara relativt likvärdiga i val av spelare och därför valde vi att göra detta. Det verkliga utfallet 

behöver dock inte vara så. 

Vår avsikt har även varit att dela ut enkäter till ishockeylag i trakten. Detta hade varit 

intressant då vi kunnat konstatera om det finns några skillnader mellan idrotterna. Denna 

möjlighet blev dock inte av. Detta på grund utav att ishockeysäsongen vid skrivande stund 

tagit slut.  

Det hade även varit mer intressant att lägga all fokus mot en av idrotterna och på så sätt 

kommit mer in på djupet. Enligt oss blev nu ämnet och frågan istället lite för bred, vilket 

bidrar till att resultatet kan ifrågasättas hos vissa.   
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3.0 Teori 

3.1 Att nå framgång 
Tom Peters föreslog under 1980-talet att det var dags för människor att börja se dem själva 

som företag. Han argumenterade om att det i dagsläget inte finns någon säkerhet för att 

behålla sitt arbete och få anställda tar ansvar för utvecklingen av sitt jobbansikte. Detta trots 

att det idag är många personer som är självanställda. Peters menar således genom att se sig 

själv som ett företag tar man även ansvar för sin egen framtid. Han pekar även på att 

människor som tar ansvar för sitt liv tycker bättre om sig själva, och deras dagsarbete. När vi 

som individer har denna positiva känsla finns även en tendens att vi blir mer kreativa, 

inspirerade att göra saker samt att vi får lättare att relatera till världen omkring oss. (Wilson, 

bearbetad version av Montoya 2002, s.2) 

Stedman Graham skriver, att bygga ett life brand handlar inte om att uppnå status, rikedom 

eller berömmelse. Det handlar istället om att ta ansvar om sin egen lycka och uppfyllande. Det 

handlar om att skapa ett liv av värde genom att sätta dina färdigheter för det främsta syftet. 

(Alison Hearn 2008, s.206)  

3.2 Personal Branding, inte Personal Image 
Peter Montoya förklarar Personal Branding som en bestående uppfattning av en person, inte 

personen i sig. (2002, s.8) Det handlar om att veta skillnaden mellan Personal Image och 

Personal Branding. Detta betyder att det inte spelar någon roll vilken bil du kör, vilken 

kostym du har på dig eller vilka människor du umgås med. Det handlar istället om vilka 

attribut och vilken tillgång du kan bli för ett företag eller organisation.  

”Det är inget man tänker på, men det är den totala mängden av prestationer, attityder, 

handlingar samt hur man behandlar andra människor som spelar in i din egen uppbyggnad 

utav ditt Personal Brand” (Montoya 2002, ss.13-14).   

Montoya fortsätter och förklarar att en individ kan uppmärksamma sitt Personal Brand på ett 

relativt enkelt sätt, detta utan någon som helst träning i ämnet. Knepet är att uppmärksamma 

hur andra personer presenterar dig till folk. Detta kan vara en väldigt bra grund till att börja 

bygga ditt brand. Det finns dock även ett ännu bättre sätt att få en bättre insyn i detta. Hur 

talar vänner och kollegor om dig när du inte är i närheten? Skulle du få en inblick vad dessa 

personer säger, skulle du få veta exakt vad människor tycker om dig. Vet du hur andra ser dig, 

kan du således arbeta fram ett ännu starkare brand.  
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3.3 Egenskaper som spelar in 
Montoya menar att ett Personal Brand inte är du. Utan det är den publika projektionen av din 

personlighet och förmågor. Det betyder dock inte att du förlorar dig som person, utan 

betydelsen innebär mer att du skapar uppfattningen som människor har av dig som person. 

(Lair m fl. 2005, s.324) Framgången bestäms heller inte av den individuella kompetensen, 

motivationen och intressen, utan hur de effektivt arrangeras, kristalliseras och marknadsförs 

mot allmänheten. (Lair m fl. 2005, s.308)  

Med detta i tanke finns det några enkla, vanliga egenskaper som spelar in i hur människor ses 

av omvärlden. 

 

 

3.4 Fördelar/styrkor och Nackdelar/svagheter 
Fördelarna med att ha ett spännande brand är att man kan utnyttja den oavsiktliga styrkan för 

att sedan arbeta fram en bra arbetsstrategi. Nackdelarna är dock något som Montoya kallar för 

”brand baggage” (2002, s.14). Brand baggage innebär att man har arbetat med oönskade idéer, 

vilket bidrar till att det blir väldigt svårt att få sina medarbetares förtroende på senare projekt. 

Det är alltid svårt att ändra människors uppfattning av saker och ting. 

Personal Branding fungerar på samma sätt som andra varumärken. Det gäller att visa vilka 

fördelar och attribut en person har till sin köpare. Jämförelser kan göras med företagens brand 

equity. Alltså hur ens publik och kunder ser på företagets varor och tjänster. Det samma gäller 

Personlighet 

Yrkestitel 

Tidigare 
prstationer 

Ägodelar 

Livsstil  Förmågor 

Intressen 

Utseende 

Vänner 

Modell 1.1. Modell 

av Peter Montoya 
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då för en persons Personal Brand. Saker som kommunikationsvärde, personlighet, samt nya 

och spännande idéer som spelar till individens medarbetares fördelar. Montoya menar att 

Personal Branding är;  

”En persons identitet som stimulerar en exakt, meningsfull uppfattning till sin publik om de 

värden samt kvaliteter denna person står för. Personal Branding handlar om att influera 

andra människor. Det handlar om hur duktig och kraftig man är till att påverka människors 

beslut, människors personliga köp och även en annan människas attityd till olika händelser 

och handlingar.” (Montoya 2002, s.15) 

Som ett varumärke menar Schawbel (2009, s.105) att en individ innehar både styrkor och 

svagheter precis som alla andra. Och det är dessa attribut som tillåter dig att sticka ut från 

andra vilket differentierar dig. Schawbel menar vidare att det är hur man skiljer sig från andra 

som är den viktigaste delen i ditt Personal Branding. Exempelvis vid ansökan om ett nytt jobb 

söker arbetsgivaren en person som har speciella egenskaper som ingen annan besitter. Det 

finns flertalet livserfarenheter som kan differentiera dig och höja ditt marknadsvärde från 

andra, exempel som Schawbel (2009, s.106) tar upp är bland annat om man vunnit ett pris 

inom något specifikt område eller havande av något stipendium. För att på lättare vis ha 

möjlighet att förbättra sitt eget marknadsvärde gäller det att själv kunna ta vara på och se vad 

man är bra på. Att svara på dessa frågor kan därmed hjälpa till med det. 

 Vad gör mig speciell? 

 Vad tycker personer inom mitt nätverk gör mig speciell? 

 Har jag någon gång fått komplimanger för någon speciell skicklighet eller talang? 

 Är det någonting jag gör bra och som jag är passionerad över? 

 Vilken prestation i mitt liv är jag mest stolt över? 

Arbetas det sedan utifrån dessa frågor hjälper det dig att utveckla ditt Personal Brand 

samtidigt som personer i din närhet får svårare att ignorera dig (Schawbel 2009, s.106). 

Liknande idéer och tankar har även Tim Vandehay. Han, tillsammans med Peter Montoya, har 

i boken The Brand Called You (2009, s.viii) punktat ner tre företeelser som Personal 

Branding kommer att hjälpa till med; 

1. Ändra ditt namn samt personlighet till en distinkt produkt som ger önskade kvaliteter 

associerade till den. 
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2. Attrahera fler av eliten inom din yrkeskategori. Desto fler vinstbringande klienter 

desto bättre. 

3. Hjälpa till att bibehålla fler av dessa kvalitets klienter medan andra företag och 

organisationer får kämpa för det. 

Wilson (2002, s.2) anser dock till skillnad från Montoya att ordet ”företag” i samband med 

Personal Branding kan bytas ut till arbetsplats. Han menar att idén är att tänka dig själv och 

vad du gör som vilken arbetsplats som helst. Snarare än att se dig själv som arbetande för ett 

företag och bli styrd och beroende av andra personer. Idén är att se dig själv styra vad du gör, 

och endast påverkas av kamrater och managers som att de vore kunder.   

3.5 Koncept 
Ett annat relativt nytt koncept inom Personal Branding är reflexivitet. (Anon 2010) Detta 

handlar om hur formbar en individ är vid olika situationer i sitt yrkesliv. Formbarhet handlar 

om hur denna individ kan ställa om och prestera bättre vid en ny situation. Vissa brukar denna 

egenskap väldigt effektivt och detta kommer att hjälpa dem till att snabbare klättra i sin 

karriär.  

Diskussionerna kring detta fenomen började i och med en forskning kring huruvida 

skådespelare kan forma sig efter sina nya roller. Personal Branding fenomenet i denna 

forskning frambringades utifrån Thomas Gads studier där han beskriver att en individ först 

och främst måste definiera (förtydliga) vem man är. Generellt har dock människor en instinkt 

till att inte göra detta då de hellre gömmer sin sanna identitet för omvärlden. Detta görs för att 

människor har en tendens till att man hela tiden skall se så bra ut som möjligt för omvärlden. 

(Wee m fl. 2010, s.46)  

Det dessa individer ska fokusera på, enligt Gads, är en process utav självreflektion, och detta 

kommer att bli de inledande stegen till en inre självutveckling.  

”Fördelen av denna process är att du måste utforska och uttrycka din egen syn på dig själv 

och hur du egentligen vill uppfattas.” (Wee m fl. 2010, s.47) 

I studien om reflexivitet inom Personal Branding (Anon 2010, s.8) tas det även upp tre viktiga 

steg individer kan använda sig utav i sitt skapande till ett starkare Personal Brand. Dessa steg 

är hämtade från McNally & Speak, Be Your Own Brand: A Breatkthrough Formula for 

Standing Out from the Crowd. Det första steget handlar om att identifiera de områden där dina 

kompetenser har en mening. Där du känner att du kan bidra med kunskap. Det är viktigt att 
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börja på djupet i detta steg. Det andra steget handlar om att undersöka dina normer samt 

värderingar. Vad är viktigt för dig, och vad tror du på? Det tredje och sista steget som bör 

arbetas med är vikten av att definiera din stil. (Wee m fl. 2010, s.51) 

Dessa tre steg hänger ihop med Thomas Gads (Anon nd, s.3) tidigare teorier i detta ämne. 

Gads talar om processen utav självreflektion, ett inledande steg mot självutveckling. 

Kombinerar man då Gads samt McNally & Speak´s trestegs teori, arbetar man mot samma 

mål på ett gemensamt sätt. En person ska bortse från andras uppfattningar om hur du tror att 

de vill se dig. Det viktiga är istället att finna dig själv, hur du vill att du ska se ut samt vad och 

vilka mål du har. (Anon nd, s.3) 

3.6 Fokus 
Vandehay och Montoya förklarar att man inte vinner något på att prata om hur mycket bättre 

man är än andra i samma bransch. Det går inte att sitta och vänta på att kunder skall komma in 

genom dörren och ge dig deras pengar. De vill poängtera att vad du gör kanske inte är unikt, 

utan det som är unikt är du. Med detta menar de att istället för att fokusera på service och pris 

kommer kontakter och klienter att vinnas om du först fokuserar på dig själv, hur du jobbar 

mot andra och hur du är som person. Är du uppskattad av klienter kommer det andra 

automatiskt. (Montoya m fl. 2009, s.viii) 

Andra fördelar med att ha ett starkt Personal Brand är: (Montoya m fl. 2002, ss.23-24) 

 Att ge ”Top of mind” – status: Handlar om hur ofta ditt namn kommer till tanke när 

nya projekt förbereds. 

 Ökar auktoritet samt inger trovärdiga beslut: En position som hjälper när snabba 

beslut skall tas. Dina idéer och förslag är en prioriterande faktor till att besluten tas.  

 Bidrar till att få en ledande roll: Ett starkt Personal Brand bidrar till att du blir team – 

ledare i många projekt.  

 Skapar och stärker din prestige: Prestige ökar vid stora prestationer, position och 

kunskap.  

 Lockar: Detta är en av Personal Branding´s största fördelar. Det handlar om att skapa 

en stark ”aura” vilket lockar andra till att vilja arbeta tillsammans med dig. 

 Ökar värdet på det du säljer: Personal Brand som inger ärlighet, kunskap och 

intelligens ökar försäljningen för en produkt eller för ett företag. 

 Förtjäna erkännande: Ett erkännande är inte bara viktigt för en individs ego, det 

skapar även nya möjligheter. 
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 Associeras vid en trend: Ett Personal Brand kan bidra till att ditt namn associeras med 

ett vinnande koncept för andra företag. Du blir het på en marknad. 

 Ökar lönepotential: Genom att föra ihop några, eller alla ovanstående fördelar, kan 

Personal Branding öka takten på karriärer samt öka försäljning.  

Schawbel (2009, s.2) anser att desto bättre mix av självförtroende, passion, sympatiskhet, 

beslutsamhet och fokus bidrar till en mer framgångsrik marknadsföring och därmed även 

större möjligheter för att lyckas. För att lyckas krävs även att en person har ett syfte för sig 

själv och sina mål, en vilja att agera och ett begär för att vinna. Det är även dessa egenskaper 

som personer som hela tiden tar sig framåt i livet delar. 

”Personal branding handlar om att avslöja vad som är sant och unikt om dig och låta alla 

andra veta om det.” (Schawbel 2009, s.1) 

Värdera din passion, var uppmärksam med känslorna som träder fram när du gör någonting 

bra. Det är dessa känslor som värdesätter och talar om ditt riktiga syfte med livet (Robin Ryan 

2006). 

Hubert K. Rampersad skriver i sin bok Authentic Personal Branding (2009, s.9) att Personal 

Branding processen startar med att finna vem du är, vad du gillar. Istället för att bygga en 

personlighet som du tror kunder och klienter vill ha, baserar Personal Branding på vilken 

filosofi du har i livet, vilka drömmar du har, vilken vision samt hur du och andra ser på dig.  

”Försök inte att vara en framgång, var en person med värde” (Rampersad 2009, s.9) 

Detta resonemang för även Montoya som menar att Personal Branding byggs upp efter den tid 

du växer upp. Du formar ditt brand genom hela livet. Det är nu när du format mallen som du 

skall fylla luckorna. (Montoya m fl. 2002)  

Rampersad förklarar vidare att ditt Personal Brand hela tiden ska reflektera ditt sanna jag. 

(Rampersad 2009, s.16) Man skall bygga och utveckla sina kvaliteter. Dessa kvaliteter är 

bland annat dina värderingar, dina styrkor, dina unika kunskaper samt din genialitet. Om du 

bygger på dessa egenskaper kommer ditt brand att bli starkt och kraftigt bland dina 

kompanjoner som hos konkurrenter. Ditt liv kommer att fyllas med framgångar och det 

kommer att bli lättare att finna samarbetspartners i framtiden. Rampersad tar dock även upp, 

precis som Montoya, att det är viktigt att man inte lovar för mycket, för att senare inte kunna 
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prestera vad som lovats. (2009, s.16) Det är svårt att ändra människors uppfattningar från 

något negativt till något positivt.  

Rampersad har gjort en matematiskformel som beskriver mycket väl hur en individ kan 

misslyckas med sitt Personal Branding. Formeln lyder: 

Ingen vision + inget hopp + ingen tro + ingen självuppfattning + ingen självinlärning + inga 

tankar + inga tankeändringar + ingen integritet + ingen glädje + ingen passion + delar ej 

med sig + inget förtroende + ingen kärlek = Ingen äkta Personal Branding 

Denna formel kan med enkelhet paras ihop med övriga teorier om vad och hur Personal 

Branding byggs upp. 

3.7 Åtta lagar samt grundstenar om Personal Branding  
Montoya (2002, s.25) utvecklar till att det finns åtta stycken lagar som ej får brytas för att en 

individ skall lyckas med sin Personal Branding. Dessa lagar finns till för att kontinuerligt 

påminna dig om dina kvaliteter samt vilka mål du vill öppna i ditt byggande. Lagarna är: 

 Lagen om specialisering – Fokusera ditt brand på ett mål i taget 

 Lagen om ledarskap – Viktigt att bli respekterad och erkänd som en av de mest 

kunniga i den yrkeskategorin du jobbar med.  

 Lagen om personlighet – Ett brand måste bli byggt runt en individs personlighet. 

 Lagen om särskiljningsförmåga – När du har nått önskat brand, måste du uttrycka 

detta på ett unikt sätt. 

 Lagen om synlighet – För att vara effektiv, måste ditt Personal Brand synas 

kontinuerligt. 

 Lagen om enighet – Hur du uppför dig bakom stängda dörrar måste matcha hur du 

uppför dig tillsammans med andra. Var dig själv. 

 Lagen om uthållighet – När du nått önskat brand, ge det tid till att växa, behåll samma 

strategi och ignorera modeflugor. 

 Lagen om Goodwill – Ju fortare du blir erkänd som ödmjuk och med ett värdigt ideal, 

desto större kommer ditt brand att bli.  

Dessa åtta lagar är byggstenar när du ska uppnå ditt Personal Brand. De ska dock inte ses som 

en lista eller process till hur man uppnår detta utan de är till för att ge dig någonting att mäta 

ditt brand mot. De kan ses som en standard, något att ha åtanke till när du bygger ditt brand 
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eller det är lagar som kan hjälpa dig när du inte vet hur du skall fortsätta mot dina mål i en 

anläggande karriär.  

För att marknadsföra sig själv och sitt eget märke finns det fyra steg som bör följas för att få 

ut maximalt resultat. Första steget handlar om att upptäcka vad ditt Personal Brand är för 

tillfället. Steg två är att skapa ett nytt Personal Brand och Personal Brand uttalande. Tredje 

steget handlar om att sätta den nya marknadsföringen i arbete och slutligen är det självfallet 

viktigt att kunna bibehålla arbetet (Montoya 2002, s.153).  

För att kunna upptäcka var man står för tillfället anser Montoya (2002, s.153) att det är viktigt 

att kunna värdera sina egna aspekter av sin personlighet och kunna tänka sig in i hur andra 

individer uppfattar dig. För att göra detta är det därför viktigt att bland annat ta reda på vad 

som karaktäriserar just dig, vad du är bra på samt om du besitter någon talang. På samma sätt 

är det även viktigt att se från andras perspektiv och fundera över hur dem ser dig och därmed 

uppfattar dina styrkor samt svagheter. För att skapa ett framgångsrikt recept att kunna 

marknadsföra sig på bästa sätt anser Montoya (2002, s.162) även att det är viktigt att sätta upp 

vissa mål. Vart är det man strävar, hjälper mitt sätt att vara och marknadsföra mig själv för att 

nå dessa eller är det någonting som måste ändras. Finns medvetenhet om dessa mål och hur 

man själv, samt andra ser på en finns en grund för att kunna se om en bra uppbyggnad av sitt 

Personal Brand kan byggas. (Montoya 2002, s.162)  

Vid åstadkommandet av att bygga upp sig själv och veta vart man vill har halva vägen till 

framgång nåtts. Detta uppförande av ett ”nytt du” skall inte betyda att du slänger bort ditt 

gamla. Alla delar som tidigare varit positiva måste följa med in i framtiden, detta tillsammans 

med de nyupptäckta förmågorna och målen som finns. För att göra detta gäller det att hela 

tiden främja och utveckla det nya Personal Brand. (Montoya 2002, s.168).  

Det finns viktiga grundstenar som hjälper dig till ett starkare Personal Brand. 

1. Samspela med ditt nätverk på en emotionell nivå.  

2. Hela tiden ha fokus på vad som skall göras och då självfallet rätt fokus på rätt saker 

vid rätt tillfälle.  

3. Visa vad du gör, hur väl du gör det och vem du gör det för.  

4. Satsa lite högre än vanligt och inte ta den säkra mediokra vägen hela tiden.  
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5. Utveckla ditt märke runt dina skickligheter, erfarenheter samt igenkännande.  

6. Slutligen är det även viktigt att bygga dig själv runt sanningen vilket reflekterar i vem 

du är och vad du är bra på. (Montoya 2002, s.169)  

För att sedan gå vidare i skapandet av sitt Personal Brand krävs det att mål sätts upp, 

långsiktiga som kortsiktiga, materiella som personliga för att veta vilket håll man strävar åt. 

Konkurrenterna blir även de viktiga att analysera, både för att veta vilka du har att arbeta mot, 

men även för att kunna ta till sig taktiska färdigheter och strategisk information. Med denna 

start finns ytterligare grund att kunna ta tillvara på sig själv och få andras uppmärksamhet att 

dras till dig (2002, ss.170-175).  

3.8 Att omvandla strategier till verklighet 
Att sedan kunna sätta in sitt Personal Brand i arbete krävs det att kunna avancera och ta sig in 

på marknaden, genom detta byggs din status och en högre position för dig uppnås. För att 

klara detta arbete krävs bland annat att respekt från medarbetare samt nya klienter. (Montoya 

2002, s.186).  

Som exempel tar Montoya (2002, s.191) upp varför Tiger Woods brand fungerar och gör 

honom överlägsen i golfvärlden. Han tar upp fyra punkter varav den första handlar om 

resultat.  

 Woods är den bästa golfaren i världen, hans bedrift såhär långt återspeglas endast i att 

ingen kan göra det bättre.  

 För det andra har Woods charm och med hans leende, hans energi på banan samt hans 

personlighet gör honom till en vinnare bland övriga golfare.  

 Den tredje punkten handlar om lockelsen han drar till sig. Alla vill se den bäste i 

aktion och för sig själva kunna se rörelserna som skiljer från övriga spelare.  

 Avslutningsvis har Woods det unika då han är en ung spelare med ursprung från 

Afrika, Thailand och indianer i en uppsjö av vita golfare vilket gör att våra ögon 

naturligt dras till honom. (Montoya 2002, s.191)
1
 

Slutligen gäller det att kunna bibehålla sitt Personal Brand.  

                                                 
1
 Detta skrevs innan Woods otrohetsskandal vilket drabbade honom negativt. 



23 

 

”På samma sätt som en gammal bil behöver underhållas behöver ens eget Personal Brand 

även det underhållas och tas omhand” (Montoya 2002, s.195).  

För att göra detta krävs det bland annat att ha folk som hela tiden pratar om dig, man måste på 

så vis ha skapat en medvetenhet hos publiken som känner igen dig, både för vad du står för 

och för vad du gjort. Att göra det krävs det exempelvis att mål har uppfyllts, oavsett om det 

handlar om pengar, position eller igenkännedom (Montoya 2002, s.196). 

3.9 Personal Branding = Unikt 
Personal Branding är väldigt viktigt. Det spelar ingen roll vad vi vill tro, människor köper inte 

saker för rationella anledningar, utan för emotionella. Det tas exempelvis ingen större 

inverkan på skillnaden på produkten, priset, valmöjligheterna, specialiteterna eller garantier 

på olika produkter utan det är människor som i slutändan ändå kommer att basera sitt beslut 

utav val av produkt relaterat till den emotionella tilldragelsen. Det är för denna anledning som 

brand är så pass viktigt. Det skapar en emotionell koppling till köparen. (Wilson, bearbetning 

av Montoya 2002, s.3) 

Inom Personal Branding är även den befintliga rörelsen, människor och karriärer associerade 

med kompletta löften om prestationsförmåga, specialiserad design, och räta linjer för att 

lyckas. Personal Branding erbjuder även en sådan häpnadsväckande öppen inbjudan av sig 

själv som handelsvara, att fenomenet i sig uppmanar till en noggrannare analys för samtliga. 

(Lair m fl. 2005, s.308) 

I slutändan är ditt personliga varumärke inte heller bara en vacker fasad. Utan det är avsett att 

vara en retorisk övertygande version av dig själv. Och som alla praxis för marknadsföring 

handlar det om att kolonisera fastigheter i huvudet på din konsument. Personal Branding 

handlar således om att ta kontroll över de processer som påverkar hur andra uppfattar dig, och 

att hantera dessa processer strategiskt för att hjälpa dig att uppnå dina mål. (Alison Hearn 

2008, s.207) 

Litteratur till Personal Branding firar även den frihet och den radikala individuella makten 

som involveras i att skapa sitt eget Personal Brand. Detta genom flera påbud och regler som 

på allvar avgränsar möjligheterna till hur alla kan utföra föreställningen av sitt autentiska jag. 

Ramen för sina instrumentala beteenden utgör även betydelsen inom 

marknadsföringsaspekten. (Alison Hearn 2008, s.207) 



24 

 

3.10 Utveckling av Montoyas egenskaper som spelar in, anpassat till 

idrottsvärlden 

 

Modellen ovan illustrerar hur en utveckling utav Peter Montoyas attribut till hur vanliga 

människor ses utav omvärlden (modell 1.1) kan omvandlas till att passa in i vår studie. 

Vi har valt att dela in attributen i två huvuddelar, on-field och off-field attributes. Detta har vi 

gjort för att på enklaste sätt kunna applicera hur den professionella och amatören ser på en 

spelare ett objektivt samt subjektivt sätt.  

Vår åsikt med att visa denna modell är att förtydliga de övergångar vi har gjort för att kunna 

applicera Peter Montoyas attribut till hur vi anser det kan komma att användas inom 

sportvärlden. 

Modell 1.2 
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De attribut som är rött härstammar från Peter Montoyas teorier medan de blå är utvecklade 

utav oss. Förklaringar om var och en av dessa utvecklade attribut kommer att visas i empirin, 

tillsammans med en egenutvecklad modell. 
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4.0 Empiri 

4.1 Bearbetad modell 
Utifrån modell 1.2 kan vi använda oss utav de tio attribut som kommer att höja en spelares 

marknadsvärde både på och utanför planen. Med hjälp av detta har vi sedan designat en 

modell som blivit utgångspunkt till våra intervjuer.  

Modellen visar attribut som reflekterar hur en idrottsman bidrar med speciella egenskaper till 

påbyggandet utav det Personal Brand han besitter. Modellen hänvisar även till att det finns två 

huvudsakliga inriktningar vilka hjälper idrottsmannen att bygga upp sitt Personal Brand. 

Den ena inriktningen är On-fields attributes vilket omfattar allt som en spelare kan uppvisa på 

planen och som är helt relaterat till de sportsliga egenskaper och specialiteter som bidrar till 

sin utformning som spelare.  

Den andra inriktningen har vi valt att döpa till Off-field attributes vilket handlar bland annat 

om vad du som spelare tillför och visar upp på sidan av planen, både vad gäller hur du är som 

person samt hur du uppför dig mot omvärlden.  

Dessa attribut är alla något som bidrar till hur en spelare bygger upp sig själv som märke 

vilket i sin tur bidrar till att skapa ett större intresse kring spelaren. Detta gynnar även till en 

starkare förutsättning för att kunna lyckas i försöket till att bli en professionell idrottsman. 

Vid ung ålder finns alla möjligheter till att bygga upp dessa ”grundstenar” och på detta sätt 

dra till sig största möjliga uppmärksamhet. När denna uppmärksamhet sedan har observerats 

utav andra, kan man med rätt redskap fortsätta en uppbyggnad utav sitt eget Personal Brand. 

Med hjälp utav de personer vi intervjuat och med de svar vi fått från våra enkäter ska vi sedan 

utveckla denna modell ytterligare ett steg. 

 
 

 

 

 

 



27 

 

Personal 

Branding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Attribut 
Nedan följer alla 10 attribut och egna framtagna förklaringar till dessa. Förklaringar som vi 

grundat på egna åsikter samt intervjun med Ulrika Billme. Dessa förklaringar har vi gjort för 

att få en klarare inblick i vad attributen handlar om.  

4.2.1 On-field attributes 

Dessa attribut anspelar sig på hur spelaren beter sig på planen. Det finns flera saker som kan 

tas upp som påverkar spelarens sätt att visa upp sig med det han gör. Men de vi anser har 

störst betydelse är dessa fem. 

Prestation: Den prestation som en spelare gör i varje situation, match och säsong. Visar sig i 

den prestation som spelare alltid gör och kan bli uppmärksammad av. Exempelvis om en 

spelare passerat tre motspelare eller en fantastisk passning har levererats.  

On-field attributes 

Off-field attributes 

Prestation 

Statistik 

Skicklighet 

Spelstil 

Potential 

Unik/unik 

bakgrund 

Utseende 

Personlighet 

Förebild 

Relation till 

fans 

Modell 1.3  
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Ulrika: ”Man måste prestera, annars har man kanske inte sitt jobb kvar. Som spelare är det ens 

prestation man blir bedömd för i första hand. De spelare som ska vara målgörare och också 

gör mål är ofta de som får mest cred av fans och av media. Men det finns också de som 

egentligen inte har som huvuduppgift att göra mål, utan mer ska skapa energi till resten av 

laget. För alla spelare handlar prestation om att göra det man ska enligt vilken uppgift man har 

i laget. Målgörarna är kanske ofta de spelare som fansen känner igen och kanske har de även 

lättast för att skapa ett varumärke, än de spelare som jobbar hårt men mer i bakgrunden.”  

Statistik: Innefattar all statistik som finns att utmärka sig genom såsom mål, assist, 

räddningsprocent och boll/puckinnehav. I all sport förs statistik genomgående i alla olika 

former, således finns det alltid möjligheter för spelare att göra sig uppmärksammad i något 

hänseende. 

Ulrika: ”Statistiken säger naturligtvis någonting om ens prestation, men man kan också ha 

presterat bra utan att det syns i statistiken. Numera finns det dock statistik på det mesta. 

Mål/assist och +/- statistik är absolut något som sportchefer och coacher tittar på inför deras 

lagbygge.” 

Skicklighet: Hur skicklig du är på att göra de saker som förväntas åstadkommas på planen. 

Finns en överlägsen skicklighet i exempelvis skridskoåkning i ishockey blir det en stor fördel 

och samtidigt något som sticker ut för just dig och som uppmärksammas på sidan. 

Ulrika: ”Man kan vara en skicklig spelare utan att prestationen blir bra. Inom exempelvis 

ishockey kan man vara på topp och dribbla och skjuta skickligt, men man möter en ännu 

bättre back och en ännu bättre målvakt – och på grund av detta lyckas man inte göra mål. 

Vissa hockeyspelare tappar självförtroendet när resultaten inte kommer, men då gäller det att 

komma ihåg sin skicklighet, sin förmåga, och köra på tills trenden vänder.”  

Spelstil: Hur du presenterar dig och ditt spelsätt på planen. Handlar om hur du beter dig på 

planen med utgångspunkt om du är målvakt, back eller forward. Vilken spelartyp du är och på 

vilket sätt som gör att du sticker ut. 

Ulrika: ”Kanske är man en hårt arbetande kämpe på isen som åker på varje puck och 

verkligen visar hjärta för sitt lag. Kanske är man en bråkstake som har hög utvisningsstatistik, 

vilket antingen ses som någonting positivt (spelaren försvarar sina lagkamrater) eller som 

någonting negativt (spelaren förstör för laget på grund av alla penalty kills de måste spela).”  
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Potential: Desto större potential desto större möjligheter att bli en bra spelare och utmärka 

sig. Potentialen kan ses som ett svårt attribut då den högsta nivån är svår att uppnå. Kommer 

en spelare upp i sin topp kan det i samspel med den skicklighet han besitter bidra till att en 

spelare blir sedd. 

Ulrika: Ens potential är förmodligen inte något som alla supporter ser, men någonting som 

scouter är duktiga på. Och något som man själv måste påminna sig om när det går tungt. Man 

har tunga perioder men man måste tro att man har potentialen att bli bättre.”   

Dessa fem attribut anser vi alla sammanfaller med varandra. Det som har störst inverkan anser 

vi är skicklighet i och med att det är detta attribut som även ter sig till hur övriga fyra blir. Är 

man exempelvis skicklig i att göra mål kommer detta att visa sig i statistikboken för att göra 

mål. Görs en bra prestation kommer det troligtvis handla om att mål har gjorts. Spelstilen 

sammanfaller även den med att spelaren är en målgörare och potentialen visar sig i hur många 

mål som är möjligt att uppnå. Stor potential är självfallet bättre då fler mål kan göras. Hur 

skicklig man är, desto större potential, vilket i sin tur kan länkas ihop med övriga attribut. 

4.2.2 Off-Ice/field attributes 

Dessa attribut anspelar hur en spelare är på sidan av planen. Det finns flera möjligheter till att 

synas och göra sig uppmärksammad på som inte handlar om sitt spelsätt eller sin skicklighet 

på planen. Istället kan relationen till omvärlden och hur man beter sig mot bland annat media 

spela in på hur en spelare marknadsför sig själv. Fem attribut anser vi huvudsakligen påverkar 

detta.  

Personlighet: Hur du är som person, hur din personlighet avspeglar sig gentemot de personer 

du möter och blir bemött av. En stor del i hur man marknadsför sig själv ligger i hur en 

individ är som person. Det är lättare som åskådare och möjliga framtida arbetskamrater att 

fastna för någon som utmärker sig oavsett om det är på ett bra eller dåligt vis. I vissa 

sammanhang är all form av uppmärksamhet och personlighet bra för en spelare då det 

marknadsför denne. 

Ulrika: ”Sportchefer vill självfallet ha ishockeyspelare som passar in i deras rollpussel på 

isen, så de rena hockeykunskaperna sätts först. Men sedan kan det hända att man struntar i att 

anställa någon på grund av att hans karaktär/personlighet inte passar in i gruppen. Eftersom 

alla dessa individer ska lyckas tillsammans i ett lag, så är spelarnas karaktärer viktiga. Det 
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finns också exempel på spelare som får lämna laget under säsongen på grund av att det inte 

funkar exempelvis mellan spelaren och coachen.” 

Utseende: Hur en spelare ser ut kan bidra till större uppmärksamhet för densamme. Vi anser 

att det även har att göra med karaktär och hur spelaren ter sig på planen kan också ge utslag 

till utformningen av utseendet. Ett bra exempel är Börje Salming och dennes karaktäristiska 

ärr i ansiktet. Dessa har hjälpt honom på sidan av isen och gjort honom till en frontfigur för 

den tuffa hockeyn. Ett annat exempel är hur Henrik Lundqvist fått uppmärksamhet genom att 

klä sig på det vis han gör, vilket bland annat resulterat i plats nummer ett som världens bäst 

klädde man av King Magazine (www.kingmagazine.se).  

Ulrika: ”Om man anses snygg eller inte är något som är helt irrelevant på isen och inget man 

blir värvad för. Men möjligen kan det ge någon extra popularitet vid sidan av isen. Vissa 

spelare ställer upp som modeller (Henrik Lundqvist, David Beckham) och detta kan skapa 

uppfattningar kring en spelare.” 

Unik/unik bakgrund: Kan handla om både vad som gör dig unik som person eller om du 

exempelvis har en far eller mor som varit framgångsrika och kända inom någon viss idrott 

eller liknande. Vad som gör dig unik som person kan bland annat vara som i Robin Lehners 

fall att han aldrig spelade i Elitserien utan åkte till Kanada i tidig ålder för att sedan i 

dagsläget spela med NHL-laget Ottawa Senators. 

Ulrika: ”När man kommer till ett nytt lag har de tittat på ens statistik och hur man spelar på 

isen, men de har också ofta hört sig för om den aktuelle spelaren. Pratat med tidigare 

lagkamrater, coacher och så vidare. Är man då känd för att slåss, vara självisk eller för att 

man är en dålig lagkamrat kanske man har mindre chans att bli anställd än om man är sedd 

som en positiv person som kämpar för sitt lag. 

Vissa spelare lever även på ”gamla meriter”. Kanske har de spelat i Elitserien och kommer 

ner till Allsvenskan där de anser sig betyda mer än andra för att de har en bakgrund och merit 

av att ha spelat i högsta serien. Visst är det en god merit att ha spelat där, men man måste 

prestera på nytt när man kommer till ett nytt lag.”  

Förebild: Handlar om hur bra förebild du är för andra genom att visa dig på en god sida 

gentemot dina fans. I detta fall byggs även en relation till fansen upp och det gäller sedan att 

vidbehålla det. Exempel på en stor förebild som alltid ställt upp för sina fans och sitt land 

genom att både prestera på planen samt utanför planen är Wayne Gretzky, en spelare som 
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alltid vara många till lags och som fortfarande är det. Med dessa egenskaper har han blivit en 

stor förebild för många. Ett exempel inom fotbollen kan vara Zinedine Zidane, detta på grund 

av hans kvaliteter som fotbollsspelare som gjorde honom till en av världens bästa spelare. 

Ulrika: ”Spelare är idoler för många ungdomar, vilket gör att det är viktigt att man är en god 

förebild. På isen kämpar man och jobbar hårt och spelar hårt men rättvist.  

Att fuska (ex diving) är inte alltför snyggt då ungdomar gärna tar efter. Man har också sett att 

slagsmål har spridit sig längre ner i åldrarna vilket inte är konstigt eftersom media gärna 

glorifierar våldsamhet; gör det till någonting ”coolt”. Att låta bli dopning är också någonting 

som är givet inom idrotten, både för sin egen skull och för att man är en förebild.  

Som förebild tillkommer det också att man bör tänka efter vad man gör reklam för. Man får 

kanske förfrågningar om att agera ansikte för vissa produkter, och det är nog viktigt att man 

kollar upp och tänker efter innan man ställer upp, så att man inte blir förknippad med något 

som inte idrotten står för (det skulle inte se så bra ut om en hockeyspelare gjorde reklam för 

Absolute Vodka eller för någon produkt som tillverkas av barnarbetare).”  

Relation till fans: Detta ses framförallt som lagkaptenens uppgift men som spelare och vid 

försök att bygga upp sitt eget marknadsvärde står det högt upp på listan. Att ha en god relation 

till sina fans gör också att laget kan dra in mer pengar genom försäljning av bland annat 

tröjor. Detta leder således till att klubbar blir alltmer intresserade att ha dig i sitt lag. 

Ulrika: ”Jag tror det är viktigt att man har en god relation till fansen. Och som lag är det 

viktigt att man tackar fansen efter en match när de har hejat på dem.  

I USA skriver spelarna autografer redan i minor league. De betraktas som hjältar och idoler, 

och fansen har en chans att få träffa dem efter matchen osv. Jag tror att den här relationen 

skapar vinster för hela klubben. Folk vill komma och titta på matcher och träffa spelare, 

spelarna brukar nämna hur stämningen i arenan med massor av folk som hejar på dem hjälper 

dem att vinna. Ekonomiska vinster blir det förstås eftersom man säljer både matchbiljetter och 

en massa tröjor/puckar/kepsar med mera. Vinsterna gör att man kan köpa in bättre spelare och 

skapa bättre förutsättningar för laget längre fram.” 

Ulrika tror även att det är jätteviktigt för spelarens eget varumärke, och är relationen bra 

kommer han att få mer stöd av fansen. 
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Dessa fem attribut har enligt oss stor betydelse till hur man som individ kan bygga upp sig 

själv utanför planen. Självfallet faller vissa av dem även in på hur du är som spelare på 

planen. Exempelvis kan man vara en stor förebild med vad som görs på planen och hur man 

bidrar till lagets framgångar samt att unika egenskaper kan förknippas med dina 

spelaregenskaper. Fokus ligger dock mycket i hur en person som spelare även beter sig på 

sidan om planen och det är här dessa egenskaper blir viktiga att tillgå. En förebild på planen 

kan många vara men skall det tas ett steg längre för att stärka sitt eget värde krävs det att ha 

bra kontroll på vad som görs även på sidan om.   

4.3 Perspektiv på spelares attribut 
För att en spelare skall lyckas i sin karriär krävs det att han anpassar sig till sina speciella 

egenskaper och visar sig stark mot sina konkurrenter. I och med att det finns många duktiga 

spelare i dagens samhälle som alla strävar efter att bli proffs, behövs det också en noggrann 

undersökning från bland annat scouter för hjälpen till sin egen framgång. Som teorin tog upp 

är det inte bara framgång och bra prestationer som betyder något för allmänheten, utan det är 

den emotionella tilldragelsen som har den avgörande rollen i valet av spelare. Både vad gäller 

spelare som klubbar vill ha samt spelare som publiken attraheras av. Exempelvis drar en 

spelare som Philadelphia Flyers Scott Hartnell till sig mycket uppmärksamhet och skapar en 

emotionell tilldragelse med hans speciella utseende och hårdföra spel. Dessa egenskaper som 

han besitter gör honom således inte till en toppspelare men dock är han en stor publikfavorit 

som höjer sitt lag.  

Eftersom att skicklighet inte alltid är avgörande i valet av spelare ser vi utifrån modellen olika 

attribut som personer med olika stor erfarenhet och insyn, inom respektive idrott har som 

utgångspunkter i val av spelare. På grund av att scouter har ett stort ansvar i val av spelare då 

det handlar om mycket pengar har vi antagit att mer arbete läggs ned än vad många tror. Vad 

som ses som speciellt viktigt enligt Inge Hammarstöm är också den karaktär som spelaren 

visar upp. Det är detta attribut som det läggs ned mest fokus på och som har en avgörande roll 

i beslutet huruvida köp av spelaren skall göras eller inte.  

4.4 Intervjuer    
Intervjuerna som gjordes med Inge och Ulrika har hjälpt oss till en fortsatt utveckling utav 

modell 1.3, vi har även fått möjlighet till att förankra en hel del av de teorier vi funnit tack 

vare dessa intervjuer.  
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4.4.1 Karaktär 

Intervjun med Inge kom att handla en hel del om vad talangscouter arbetar med och vilka 

attribut de letar efter hos nya ishockeyspelare.  

För en talangscout handlar det om att hitta de spelare som presterar bäst på plan, men de ska 

även passa in i den verksamhet som talangscouten representerar. Inge menar att för att en 

spelare ska kunna passa in i hans verksamhet, är det väldigt viktigt med vilken karaktär 

spelaren besitter. Karaktär är Inges nyckelord och det han lägger väldigt mycket tid på i hans 

sökande utav nya talanger. Om en spelare inte representerar vad den verksamhet han spelar 

för står för, spelar det inte stor roll hur pass duktig denna spelare är. Han kommer inte att 

trivas i verksamheten och då inte heller prestera så bra som han egentligen har kapacitet till att 

göra.  

Detta är även något som Ulrika har tagit åt sig genom hennes studier. Som tidigare nämnt 

anser Ulrika att det förekommer att en klubb struntar i att anställa någon på grund av att hans 

karaktär/personlighet inte passar in i gruppen. Eftersom alla dessa olika individer ska lyckas 

tillsammans i ett lag, är spelarnas karaktärer viktiga. 

En annan infallsvinkel som kan kopplas till Inges resonemang är hur Ulrika tar upp olika 

attribut som spelar in i hur en spelare ses av omgivningen. Hon menar att både vad en spelare 

gör på isen samt utanför spelar stor roll till hur omgivningen ser på dig som person. På isen 

handlar det om vilken spelstil spelaren har.  

På sidan av isen anser Ulrika att det kan handla om hur spelaren uttalar sig exempelvis till 

media. Det är därifrån åskådarna får sin uppfattning kring en spelare, och det gäller därmed att 

visa sin bästa sida. Ödmjukhet är något som verkar fungera i Sverige, anser Ulrika.  

”En jämförelse kan göras med t.ex. Zlatan, som irriterade många svenskar när han först 

började synas. Hans uttalanden tycktes kaxiga, stöddiga och många ville att han skulle se till 

att prestera innan han uttalade sig. Sedan har han blivit någon sorts nationalhjälte i och med 

att han har lyckats så bra. Hans ”osvenska” sätt att uttala sig har blivit populärt”  

Ulrikas resonemang relaterar med vad Inge tidigare nämnt, då han nämnde vikten av en bra 

karaktär hos en spelare.  

4.4.2 Påbyggnad av Personal Branding hos spelare 

När det handlar om en fortsatt påbyggnad utav en spelares Personal Brand tar Inge upp 

exemplet på tvillingbröderna Daniel och Henrik Sedin. När dessa två bröder först började 
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spela för Vancouver Canucks var de till en början populära för att sedan efter en väldigt kort 

tid bli allt mer impopulära. De fick smeknamn som ”systrarna Sedin” med mera, men de 

slutade aldrig att kämpa. De jobbade på och till slut började de att prestera bra på isen. När 

detta väl var i rullning fortsatte bröderna att arbeta hårt. Idag syns tvillingarna Sedin överallt i 

Vancouver. De är med i reklamer, på affischer samt att de är bland de mest populära spelarna 

i hela NHL. Det som publiken nu har insett är att de är hårt arbetande, har mycket hjärta för 

laget och att de båda har starka personligheter. När de båda skrev på nya kontrakt med laget 

skänkte de exempelvis pengar till stadens barnsjukhus.  

4.4.3 Hur mycket kan man formas genom press och pressande situationer? 

En aspekt som tas upp i intervjun med Ulrika är hur pass mycket en spelare kan formas 

genom press från olika håll, och hur denna spelare då kommer att framstås som person. Alla 

spelare är olika, alla är olika individer. Ulrika anser att hur pass mycket det formar en person 

beror på hur mycket denna individ tillskriver ishockeyn till sin identitet. Det handlar om att ha 

en balans mellan sin idrott och andra saker i sitt liv. Hon trycker på att en det är väldigt viktigt 

för en spelare att få vila huvud och kropp från ishockeyn. Eftersom utan vila kan det rinna 

över och spelaren presterar sämre än vanligt.  

Att ha andra saker i sitt liv än sin idrott är också väldigt viktigt i slutet av sin karriär. Ulrika 

menar att utan andra intressen kan övergången från att vara en professionell spelare till 

”vanlig” person vara problematisk. Man vet inte vad man ska göra då ishockey har varit hela 

ens liv och allt fokus har lagts kring detta. Det är precis som Ulrika skriver; 

”Det är en intressant övergång, och kanske också intressant för människor runt spelaren. 

Peter Forsberg hade ett tårfyllt farväl där det var tydligt att han egentligen inte ville sluta 

(detta har han gjort hela sitt liv) och att han nu sitter i skolbänken känns faktiskt lite 

”konstigt” för oss som betraktar honom som hockeyspelare”.  

Det är just denna övergång som formar nya tankar och det gör att personer börjar se 

exempelvis Peter Forsberg på ett annat sätt än just en hockeyspelare. I och med detta 

utvecklas även Peter Forsbergs Personal Brand. 

Ulrika tar även upp att en professionell spelare givetvis känner press från lagets ägare och 

tränare. Spelaren är där för att göra ett jobb, de ska spela bra ishockey. Men det är även viktigt 

att ägaren och tränaren skapar en trygg miljö. En spelare ska våga göra fel på planen. Då en 

spelare annars inte på samma sätt kan utvecklas och bli bättre. 
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”Misslyckanden är lärdomar och de bidrar till att man kan utvecklas och bli bättre” 

4.4.4 Tidigare prestationer och målmedvetenhet hos spelare 

En sak som vi ser väldigt intressant är hur Ulrika tar upp hur pass mycket tidigare prestationer 

följer med spelaren till exempelvis nya klubbar. En professionell spelare blir draftad samt 

köpt till olika lag på grund av hans tidigare prestationer. Detta ses som väldigt självklart. Men 

det är även viktigt att ha i åtanke hur pass mycket negativa prestationer följer med en spelare. 

En viktig faktor för Inge är även det tidigare prestationer då det är dessa som får 

talangscouten uppmärksammad på spelaren. Ulrika tar upp exemplet på Sveriges VM målvakt 

Tommy Salo som i en match mot Vitryssland släpper in ett avgörande mål skjutet från mer än 

halva planen. En skott som vanligtvis en målvakt ska ta. Detta får Salo leva med väldigt 

länge. Ett annat exempel som Ulrika tar upp är fotbollsspelaren David Beckham, som under 

fotbolls-VM 1998 sparkar en spelare i Argentina så illa att Beckham får rött kort. Denna 

incident anser många vara en bidragande faktor till att England förlorar matchen.  

Tidigare prestationer anser vi passar väldigt bra ihop med Inges resonemang kring hur viktigt 

det är med målmedvetenhet hos en spelare. Ett exempel som Inge ger handlar återigen om 

bröderna Daniel och Henrik Sedin. Efter varje träning stannar de två alltid kvar på isen, i 

gymmet eller vid en maskin som precisionsmäter en spelares skott. Detta för att de båda är 

väldigt målmedvetna. De har satt upp delmål över hela deras karriärer och för att nå dessa mål 

krävs väldigt mycket hjärta och hårt arbete 

4.5 Svar utifrån enkäten 
Resultaten från enkäten varierade kraftigt mellan spelarna men det gav likväl en tydlig 

uppfattning om vad dessa ungdomar idag tror att scouter främst tittar efter. 

Sammanställningen från respondenterna visar en övervägande fördel till att spelaren presterar 

bra på planen. Medan attributen som det tas hänsyn till på sidan om planen enligt ungdomarna 

kommer i andra hand. 

Nedan följer ett diagram som tydligt visar vilka attribut som respondenterna fann relevanta 

och icke relevanta i vad en talangscout främst tittar efter.  
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4.5.1 Främst förekommande 

För att kunna sätta siffror och utveckla ett diagram har vi efter insamlad data rangordnat 

VAS-skalan från siffrorna noll till tio. Detta för att enklare se ett slutresultat. 

Som vi kan se här var attributen som härleder till vad som utförs på planen som viktigast även 

om vilken karaktär som spelaren har även det fått stort utslag. 

Vilken prestation som utförs, hur skicklig en spelare är samt vilken potential man har för att 

bli bättre ses alltså som de viktigaste attributen att kunna förmedla till en talangscout. Efter 

dessa tre attribut kommer således andra aspekter än de som endast handlar om framförandet 

på planen. Karaktär och personlighet, även om också vilken spelstil som innehas ligger på 

samma nivå. Detta är intressant att se då respondenterna i tidig ålder anser att det hela inte 

endast handlar om hur bra en spelare är utan ett gott intryck mot allmänheten måste även 

kunna visas upp.   

4.5.2 Förekommande 

Vad som ansågs vara minst förekommande för ungdomarna var utseendet. Hur relationen är 

till fansen ses även detta som ovanligt förekommande. Detta tror vi kan bero på att 

ungdomarna inte anser att spelare har många fans vid tidig ålder. Denna nivå kommer även 

hur unik och om man har en unik bakgrund in i. 

De attribut som representerar mellanskiktet för respondenterna är således om en spelare är en 

förebild för andra samt vilken statistik han har.   
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4.5.3 Ytterliga faktorer 

I enkäten ställdes också frågan om ungdomarna trodde det fanns någonting övrigt som en 

talangscout tittade efter i sökandet efter en ny spelare. Svaren var många och flera sammanföll 

även med varandra.  

Vad som var främst förekommande var huruvida spelaren uppför sig på sidan av planen. Och 

det som kom upp som förslag hos de 49 ungdomarna var främst hur attityden hos spelaren är. 

till attityden härleder vi även svaren som handlade om hur ödmjuk en spelare är, den 

inställning han har, hur han passar in i grupp samt hur stark viljan är för att bli en bättre 

idrottsman. Just vilja, och viljan att förbättras var även vad som var näst mest förekommande 

hos respondenterna. 

Vad som ansågs viktigt att visa upp på planen var uppträdandet och att man i första hand 

arbetar för laget. Som specifika attribut gavs även förslag på spelförståelse, grundteknik och 

fysik. Det sista som sågs som viktigt och som flera personer skrev var ålder, alltså vilken 

ålder spelare har spelar även in på beslutet om klubben i slutändan skall köpa spelaren eller 

inte.  
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5.0 Analys 

5.1 Utformning av professionella och amatörers synsätt 

Denna modell har vi utvecklat och tagit fram med tanke på att vi vill visa skillnaderna och 

likheterna mellan hur ett proffs och hur en amatör tänker och arbetar i frågan kring scoutning 

utav nya talanger samt vikten av ett starkt Personal Brand. Vi ser utifrån de intervjuer och 

enkäter vi gjort hur pass lika de båda respondenterna tänker i liknande situationer. I våra 

intervjuer med de båda parterna har vi tagit fram de mest förekommande aspekterna kring hur 

dessa personer resonerar, både objektivt som subjektivt. 

Det vi ser är det mest förekommande inom det objektiva för amatören är att man gärna vill 

veta spelarnas statistik från tidigare matcher eller säsonger. Innehas det lite kunskap om en 

spelare kan man bilda sig en uppfattning kring denna person genom att läsa hur pass effektiv 

spelaren är på planen. Detta kommer att bidra till att amatören bildar sig en bättre åsikt om 

vem som gör mest mål, vem som gör mest assist och så vidare. Amatören blir med andra ord 

mer insatt i matchen utan att på förhand ha allt för stor uppfattning utav laget i fråga.  

 

Den professionella individen arbetar på ett liknande sätt. Denna person skulle aldrig ha funnit 

nya talanger om talangen inte hade framhävt sina prestationer i tidigare matcher. Detta 

betyder alltså att en professionell individ först och främst ser till en spelares kvaliteter innan 

han kollar på det subjektiva hos denne spelare. 

Hos amatören ser vi att det mest förekommande kring det subjektiva är att individer gärna ser 

sina favoritspelare i sitt favoritlag som en bra förebild. Spelaren ska prestera bra på planen 

och alltid visa fokusering kring hans uppgift. Spelarens personlighet och karaktär spelar också 

stor roll i frågan om spelaren är populär bland supportrarna eller inte. Den professionella 

lägger här betydligt mer tid på att finna en spelare som besitter rätt karaktär. Spelaren måste 

passa in i det lag som scouten representerar.  

Nedan följer en utveckling av modellen med de två viktigaste attributen för en professionell 

åskådare främst tittar efter samt vad amatörer tror är viktigast. Amatörer som vi i denna 

uppsats härleder till de respondenter som deltog i enkäten. 
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5.2 Proffs Vs Amatör 

5.2.1 Proffs - objektivt  

Det vi fått fram genom våra intervjuer är att prestationen ses som det viktigaste attributet att 

belysa. Som Inge beskriver det handlar det för en talangscout att främst hitta de spelare som 

presterar bäst på plan. Inom prestationen anser vi dock att övriga attribut också hamnar. Den 

prestation en spelare gör på isen anser vi hör ihop med exempelvis vilken statistik spelaren 

har och därmed ses även vilken spelstil han besitter. Som Ulrika beskriver det måste en 

spelare också prestera, en målgörare skall exempelvis göra mål (vilket hör till spelstil samt att 

målen visas i statistikboken) och gör han inte det kan jobbet förloras. Presterar spelaren bra 

leder det självfallet även till mer publicitet vilket i sin tur förbättrar ens rykte.  

5.2.2 Proffs - subjektivt  

Hur en spelare agerar på planen och hur han agerar på sidan av planen spelar stor roll när 

talangscouter är ute och söker nya talanger. Dessa personer vet hur viktigt det är att en spelare 

ska passa in i den organisation han ska representera i framtiden. Passar spelaren inte in, spelar 

det mindre roll hur duktig han är på planen. Därmed anser både Inge och Ulrika att det är 

karaktären som är det viktigaste för spelarna att visa upp. Har spelaren en karaktär som inte 

passar in i laget blir anledningen mindre för laget att ha kvar honom. Har spelaren en bra 

Subjektiv Objektiv 

Proffs 

  

  

Amatör 

Subjektiv Objektiv 

 

  

Karaktär 

Karaktär 
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karaktär, leder det i sin tur till att spelaren kommer in i laget på ett bra sätt vilket även gör att 

han kommer att prestera bättre. 

5.2.3 Amatörer - objektivt  

I detta avseende hade ungdomarna samma åsikt som Inge och Ulrika om att det är 

prestationen som är det viktigaste att visa upp för en talangscout. Detta tror vi kommer av att 

de tänker som så att, presterar jag inte kommer inte heller någon att komma och titta på mig. 

Om vi istället endast ser från ett åskådarperspektiv anser vi från egna erfarenheter att det är 

statistiken man tittar på. Det är detta som är lättast att se och det finns även att hitta överallt. 

Vid match ses exempelvis statistiken i matchprogrammet medan det är svårare att relatera till 

spelarens skicklighet eller potential då åskådaren tidigare kanske aldrig har sett spelaren spela.  

5.2.4 Amatörer - subjektivt  

Som visas i modellen tror ungdomarna som gjort enkäten även de att det främst tittas på 

vilken karaktär en spelare besitter. Detta kan dock bero på att vi la till detta attribut efter Inges 

intervju. Detta som vi gjorde på grund av att Inge tryckte väsentligt på denna punkt. Vi tror att 

om vi endast haft de tio utgångsattributen från modell 1.1 hade inte många tänkt på att svarat 

karaktär i frågan om det tror att en talangscout tittar efter någonting mer. Istället hade då det 

främsta utslaget hamnat i om spelare är en bra förebild. Från ett åskådarperspektiv tror vi även 

att personligheten återspeglas väl som ett viktigt attribut då det är detta som ses genom 

kameran eller ute på gatan. Här kan även utseende spela in på om en spelare får fler fans än 

andra, då uppmärksamhet kan skaffas beroende på hur man ser ut. 

5.3 Fenomen och attribut värt att tänka på 

5.3.1 Ansikte framåt 

Inom Personal Branding är det viktigt att man framhäver sitt ”jobbansikte”. Självfallet är det 

prestationen på planen inom idrott som har den största inverkan på detta. Men både Inge och 

Ulrika menar att det även är viktigt för en idrottsman att visa upp sin karaktär, karaktären som 

leder till att positiv känsla ges till de individer som tittar på och letar efter nya talanger. 

Vi anser att det är självklart att när en spelare är bättre tränad kommer sina egna personliga 

prestationer även de att höjas, detta bidrar i sin tur till att idrottsutövaren ökar sin personliga 

känsla och sitt personliga välmående. En annan sak som även är väldigt viktigt för en 

idrottsman är hur han beter sig mot media. Media som Ulrika anser är ett stort angreppssätt 

för att visa upp sitt jobbansikte och dela med sig av sig själv. Här spelar det även in var 
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någonstans i världen spelare befinner sig då folk i olika länder, exempelvis Sverige och USA 

har olika syn på hur man skall profilera sig.  

Det handlar om att vara en tillgång för sitt företag, att genom sina prestationer, sin attityd och 

handlingar bygga upp sin egen personlighet menar Montoya. Vid överförandet av detta till 

idrottsvärlden ser vi att dessa egenskaper spelar en viktig roll. Det handlar om vilka attribut 

man besitter och kan visa upp för inblandade individer. För en idrottsman handlar det främst 

om att kunna prestera på planen samt visa upp sin attityd (vilket i våra respondenters fall 

nämndes med vilken karaktär som uppvisades). Att även vara ödmjuk mot andra människor 

ses som viktigt och kan härledas till Montoyas tankar kring detta fenomen. Vi kan med andra 

ord ännu en gång hänvisa att Montoyas teorier går att överföra till idrottens värld. Det gäller 

därmed att som ny i ett lag kunna visa stor ödmjukhet för övriga lagkamrater, vilket bidrar till 

att spelaren lättare faller in som en i gänget och därefter kan göra något speciellt som just 

framhäver ditt jag.  

För att sammanfatta denna punkt anser vi, som Montoya, att det inte räcker att komma med en 

flådig bil, eller ha ett stort ego och alltid tro sig veta bäst i situationer som idrottsmän 

upplever. Det betyder att för att en spelare ska komma och trivas så bra som möjligt, måste 

han våga vara sig själv och inte visa en bild av vad han tror andra vill se.  

5.3.2 Tro på dig själv 

De egenskaper som kan överföras från Peter Montoyas modell (1.1) till idrottens värld är 

personlighet, tidigare prestationer samt utseende. Utöver dessa ser vi även att vänner, 

intressen, förmågor och livsstil alla hamnar under en och samma kategori, nämligen vilken 

karaktär spelaren har. Det var även detta som Inge och Ulrika lade stor vikt på i våra samtal 

och diskussioner. Vi anser om individen i fråga vill bli en professionell spelare måste hans val 

även göras därefter, och det är där karaktären kommer in. Det gäller att kunna lägga så 

mycket fokus som behövs på idrotten för att visa att det är där han hör hemma. Vänner, 

intressen och livsstil får därmed komma i andra hand. Karaktären och sin vilja att bli bra 

måste därmed komma före vad som görs på fritiden. Vid starten av att bli en professionell 

spelare gäller det som Inge sade att kunna lägga fokus på rätt saker. 

Tidigare prestationer glöms tyvärr inte lätt. Se till exempel på Tommy Salos miss mot 

Vitryssland 2002, denna händelse kommer folk ihåg väldigt väl. Media tar gärna upp fiaskon, 

tidigare misslyckanden, i viktiga idrottssammanhang. Och som idrottsman är det svårt att 

komma ifrån detta. I studiens teoriavsnitt skriver vi om ett fenomen som Montoya kallar för 
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“brand baggage”. Detta betyder att en person ofta tar med sig misslyckanden, vara sig man 

vill eller inte, till nya utmaningar. Med detta i åtanke kan det vara väldigt svårt för idrottsmän 

att klättra uppåt i karriären. Misslyckande under en viktig match som ung kan komma att 

förfölja spelaren en längre tid. Vad som då bör göras är att istället för att se bakåt, hela tiden 

ha blicken framåt. Uppmärksamma dina egna bättre prestationer, och lära från de sämre så att 

de inte händer igen. Vi anser att om detta sker kommer det personliga varumärket växa istället 

för att minska. Det finns många idrottsstjärnor som har försvunnit på grund av tidigare 

misslyckanden, speciellt unga. Men vissa har även blivit starkare och vuxit.  

Montoya, Vandehay och Schawbel tar alla upp attribut som spelar till individers fördelar. De 

tar exempelvis upp kommunikationsvärde samt personlighet som väldigt viktiga attribut. Det 

intressanta är att detta är något som både Inge och Ulrika tar upp som viktigt för en spelare. 

Ulrika menar att kommunikation till media är ytterst viktigt för idrottsmän. Det handlar om att 

visa upp rätt attityd och personlighet, misslyckas detta kan tv-tittare eller tidningsläsare få en 

dålig uppfattning kring en spelare och laget kommer även de att drabbas negativt.  

Ofta får idrottsmän hjälp med medieträning. Detta för att laget som representeras ska se så bra 

ut som möjligt bland media. Inge kan inte betona nog hur viktigt det är med en ung spelares 

personlighet. Mentaliteten ska vara perfekt, spelaren måste vara hungrig på att spela men även 

ödmjuk och göra vad som är bäst för laget. 

5.3.3 Identitet kontra Personal Branding 

Som Anon beskriver det handlar Personal Branding även om hur formbar en individ är vid 

olika situationer i sitt yrkesliv. Att kunna prestera bättre vid en ny situation avspeglas i 

idrotten och situationen då en spelare exempelvis byter lag. Som våra respondenter svarat är 

det viktigt att kunna komma in bra i en ny organisation och anpassa sig för att först och främst 

bli respekterad av sina nya lagkamrater. Vid byte av klubb ges även en möjlighet att kunna 

utforska sig själv och därmed även hur du blir uppfattad.  

Vid byte av klubb ser vi det även som en möjlighet att kunna visa upp sina kunskaper som en 

spelare besitter. Vi anser att möjligheten till att lära sig nya saker även det blir centralt vilket i 

sin tur leder till att spelaren själv kan visa upp mer kunskap vid ett senare tillfälle. Som Ulrika 

påpekar formas även en spelare beroende på hur mycket en individ tillskriver ishockeyn som 

sin identitet. Och hur mycket spelaren gör detta visar sig enligt oss även på hur spelaren 

kommer in i en ny klubb eller formas i den gamla. Detta har att göra med vad en spelare tror 

på och tror han att det är hockeyn/fotbollen som är det centrala i hans liv kommer folk även 
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att reflektera honom som individen som tar sin/sitt idrott/jobb som någonting betydelsefullt. 

Dessa tankar härleder till Wees teorier om hur en person bygger upp sitt Personal Brand.   

Fokus är ett ämne som har kommit att bli väldigt viktigt i empiri som analys. För unga 

idrottsmän är det väldigt viktigt att fokus ligger på rätt saker. I vår teori redovisar vi hur några 

forskare tänker kring detta ämne. Exempelvis tas en mix utav självförtroende, passion, 

sympatiskhet samt beslutsamhet upp som viktiga delar som bör arbetas med för att bygga upp 

sitt Personal Brand så mycket som möjligt. Från de intervjuer vi tidigare har presenterat fick 

vi även viktig information om hur viktigt det är för idrottare att tänka i dessa banor redan som 

ung. Inge menar att om en spelare inte visar passion för sitt lag kommer han inte lyckas i 

längden. Men en spelare skall även vara beslutsam i sina försök till att lyckas. Individer bör 

ha ett mål med sin träning menar Inge. Ett exempel här kan vara tvillingarna Daniel och 

Henrik Sedin. Deras beslutsamhet till att lyckas är verkligen beundransvärd. De har aldrig 

slutat träna och de har alltid tro på sig själva. I tidigare del tog vi även upp brand baggage som 

en negativ sak man alltid måste jobba mot när det kommer till tidigare negativa prestationer. 

Sedin bröderna har visat att de alltid är beslutna i vad de gör och det kan slutsatser till detta 

ämne dras. Om de inte hade fortsatt att arbeta och varit målmedvetna hade de inte lyckats 

länge i NHL. Detta på grund utav att deras tidigare prestationer var sämre än förväntade.  

Genom att gediget arbeta och alltid vara fokuserad kring vad man gör, kan vi även dra 

paralleller till Vandehay och Montoyas punkter om vilka fördelar som vinns på att bygga upp 

sitt Personal Brand.  

De kan till exempel bidra till fenomenet kallat “top of mind” eller fenomenet “ associeras vid 

en trend”. Dessa två anser vi passar väldigt bra ihop med vad en talangscout håller utkik efter, 

dessa två passar till och med ihop med åskådarens synpunkter. Om man sedan för ihop alla 

fenomen som Vandehay och Montoya tar upp kommer spelarens Personal Branding att 

stärkas väsentligt.   

5.3.4 Den emotionella tilldragelsen  

Vi kan med hjälp av Peter Montoyas åtta lagar kring fenomenet Personal Branding relativt 

enkelt para ihop Inges uppfattning av exempelvis bröderna Sedin till minst tre av dessa lagar. 

Lagen om specialisering handlar till exempel om att fokusera ditt brand på ett mål i taget. 

Sedin bröderna vill förbättra deras prestationer på isen och då även öka sitt On-field attribute, 

vilket i sin tur kommer att leda till ett starkare Personal Brand. Vi kan även finna kopplingar 

till lagen om personlighet samt lagen om uthållighet. Vi vet sedan tidigare att lagen om 
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Personlighet handlar om att bygga sitt Personal Brand kring sin riktiga personlighet. Därför är 

det viktigt att man inte försöker vara någon annan än sig själv. Om detta skulle ske, målas det 

upp en Personal Image istället för ett verkligt brand. Lagen om uthållighet är även den 

beskriven tidigare i teorin, och vi kan relativt enkelt föra ihop denna lag till många duktiga 

idrottare, en som står ut är Zlatan Ibrahimovic. Ulrika tar även upp honom som exempel vid 

ett tillfälle. Hon menar att Zlatan aldrig har ändrat sin stil och attityd, ”Zlatan är Zlatan” 

brukar det sägas. Zlatan har varit sig själv hela sin karriär och genom åren har han vunnit 

många fotbollsintresserades hjärtan.  

Som Montoya beskriver krävs det att respekt fås från medarbetare samt nya klienter. Som vi 

tagit upp tidigare i analysen hänger detta ihop med att en spelare är ödmjuk för sina 

lagkamrater samt visar upp en bra karaktär vilket även Inge såg som det viktigaste attributet i 

val av spelare förutom prestationen på isen. Besitter en spelare en bra karaktär blir det således 

enklare att anpassa sig till en grupp och bli respekterad.  

Montoya förklarar även varför Tiger Woods har blivit så överlägsen i golfvärlden. Detta på 

grund av att han är den bästa golfaren i världen, hans personlighet, lockelsen han drar till sig 

samt att han har multipla identiteter i sig. På samma sätt kan vi utifrån Inges förklaringar 

återigen återkomma till bröderna Sedin och relatera detta till ishockey då de har fått arbetat 

upp sitt eget Personal Brand. De är enligt Inge de som tränar mest vilket lett dem till att bli 

bäst, de är tvillingar vilket ger dem uppmärksamhet och de har båda starka personligheter 

vilket gör att folk dras till dem på ett eller annat sätt. Vi kan i båda dessa fall med Tiger 

Woods och bröderna Sedin se olika grundkriterier som de medvetet eller omedvetet använt sig 

av i sitt byggande för att bli uppmärksammade på bästa sätt. Många kanske ser till olikheten 

där golf är en individuell sport medan ishockey är en lagidrott. Dock anser vi att det skall 

påpekas att i båda fall handlar om att kunna visa sig mot omvärlden och för att göra det krävs 

samma egenskaper som att ha en bra personlighet, viljan och att bli respekterad av andra. 

Personal Branding är viktigt, både för personen som är i mitten av sin karriär som personen 

som är i början av den. En spelare får inte sluta överväga att en åskådare enbart åker till 

matcher för att se sitt favoritlag vinna, de vill även se sina favoritspelare prestera så mycket 

som det förväntas av dem. Denna synvinkel relaterar till Lairs samt Montoyas forskning till 

ämnet. De menar att människor inte handlar för rationella anledningar, utan för emotionella. 

Man vill som åskådare se sina favorit spelare göra något speciellt, man vill att han gör allt han 
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kan i alla situationer. Därmed åker personer och kollar på idrott på grund av den emotionella 

tillfredsställelsen.  
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6.0 Diskussion 

 

I denna del kommer vi att summera det vi anser har visat sig mest viktigt i undersökningen, 

både från teorin som analysen, samt komma med egna reflektioner kring ämnet. 

Denna uppsats har grundat sig på olika teorier huruvida Personal Branding skall användas för 

att stärka en individs personliga varumärke, det vill säga sitt ansikte utåt i arbetslivet. Detta 

har vi utgått från då vi inte har hittat några tidigare teorier om just Personal Branding inom 

idrott. För att kunna implementera bland annat Montoyas teorier inom ämnet till idrott, valde 

vi därför att använda oss utav både intervjuer och enkäter som metoder för att samla in 

information. Detta har gett oss tydliga svar på att grundteorierna inom Personal Branding 

överensstämmer med idrottens aspekter. 

Resultaten från intervjuerna gav oss stor vetskap om vad en talangscout tittar på i sökandet 

efter en ny spelare samt vad som är viktigt för en spelare att förmedla till omvärlden.  Det som 

överraskade oss mest i dessa intervjuer var hur pass mycket vikt scouter lägger kring hur en 

spelares karaktär är. Det visades att det är väldigt viktigt för en spelare, att dennes mentalitet 

speglar den mentalitet som det lag han ska spela för har. Inge menar till exempel att en ung 

talang kan ha presterat väldigt bra under tidigare matcher men passar hans personlighet inte in 

i Vancouver Canucks (laget Inge representerat) mentalitet kommer han inte heller bli vald till 

att representera just detta lag. Vi anser även att intervjun med Ulrika har gett oss liknande 

signaler som Inge. Hon kommer med ett bra exempel i hur det svenska folket från en början 

tittade på fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic. Han har alltid haft attityd som gjort att folk 

antingen ogillat eller gillat honom. Men genom hans karriär har han behållit sin “karaktär”. Vi 

tror att detta har fungerat på grund av att han hela tiden varit väldigt framträdande i sina lag. 

Hade han varit lite sämre anser vi därför att fler hade haft svårt att respektera honom vilket 

även skulle leda till att hans karaktär och mentalitet inte skulle passa in i många lag. Detta 

säger möjligtvis emot Inges tankar men undantag bland speciella spelare antar vi hela tiden 

görs, alla dras inte över samma kam. Behandlingen av sådana spelare som Zlatan ser troligtvis 

också olika ut beroende på vilket lag det är. Vissa lag har plats för mer individuella spelare 

med attityd medan andra lag inte tolereras denna typ av spelare. 

Den speglingen vi ser här mot ämnet Personal Branding är den att Montoya väljer att beskriva 

Personal Branding genom att det är tidigare prestationer, attityder, handlingar samt hur 

människor behandlas i sin vardag som spelar in mest. Detta ser vi som en intressant 
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jämförelse då det grundar sig på tidigare egenskaper, att en spelare är problematisk av sig kan 

exempelvis avgöra om han får chansen i ett lag eller inte. 

Vi kan utifrån våra svar från enkäten också se tydliga spår på vad unga idrottare anser är 

viktigt att visa upp för en talangscout och vilka egenskaper som har mest samt minst vikt i 

sökandet efter en potentiell spelare. Genom dessa enkäter ser vi en likhet med vad de 

intervjuade svarade samt vad vi anser är viktigt. Som vi redan konstaterat är det prestationen 

som ses som det viktigaste på planen, och det är karaktären/personligheten som är viktigast på 

sidan om. Vi drar utifrån dessa resultat slutsatsen om att unga idrottare har bra koll och klara 

uppfattningar om vad en talangscout letar efter och hur man ska uppföra sig på sidan av plan 

för att på bästa sätt kunna öka sina chanser för att bli en professionell spelare. Detta är något 

som vi anser är väldigt positivt och det visar även att svenska idrottsklubbar arbetar på bästa 

sätt med att uppfostra sina unga atleter.  

Det vi främst vill framhäva med denna uppsats är att Personal Branding är ett väldigt bra och 

relativt enkelt verktyg att använda sig av när man skall arbeta med hur du vill att andra 

personer ska se på dig. Man kan med hjälp av Personal Branding utveckla sitt personliga 

varumärke och i och med det även växa i andras ögon. Man blir därmed mer värdefull som en 

tillgång för ett företag eller en organisation. Vi kan ta exemplet på Tvillingarna Sedin inom 

ishockeyvärlden återigen som med hjälp av hård träning samt att kontinuerligt arbeta med sitt 

personliga varumärke lyckats i ishockeyns mest prestigefyllda liga, NHL. Med detta kan vi 

även se att det går att förändras, oavsett om det är i tidig eller sen ålder. 

Att bygga ett Personal Brand har med denna uppsats visat sig både varit ett hjälpande verktyg 

för att lyckas inom idrotten men även för att få ett bättre välmående som individ. 

Uppsatsens resultat har alltså framförallt framhävt förmågan att kunna prestera samt visa upp 

en bra karaktär som nödvändiga biståndsdelar i en spelares uppbyggnad utav hans Personal 

Branding. Fortsatta studier kring detta ämne skulle vara intressant att se och huruvida det 

skulle skilja sig i tankegångar bland exempelvis talangscouter i NHL. 
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8.0 Bilaga 

8.1 Enkät 
Enkätens svarsmöjligheter bygger på en rak linje med två punkter i båda ändar. Den ena 

punkten står för Håller inte alls med och den andra Håller med helt och hållet. 

Sätt ett kryss vid varje påstående där DU känner att krysset hör hemma. Stämmer påståendet 

sätter du krysset i den högra delen av linjen, ju längre till höger desto mer håller du med 

påståendet. Håller du inte med alls så sätter du krysset i den vänstra delen av linjen. 

Påståenden. 

Jag tror att en talangscout i första hand tittar på min prestation på planen. 

  

Jag tror att en talangscout i första hand tittar på vilken statistik jag har. 

  

Jag tror att en talangscout i första hand tittar på hur skicklig jag är. 

   

Jag tror att en talangscout i första hand tittar på vilken spelstil jag har. 

  

Jag tror att en talangscout i första hand tittar på vilken potential jag har. 

       

Jag tror att en talangscout i första hand tittar på vilken personlighet jag har. 

  

Jag tror att en talangscout i första hand tittar på hur jag ser ut. 

   

Jag tror att en talangscout i första hand tittar på om jag är unik eller har en unik bakgrund. 

 

Jag tror att en talangscout i första hand tittar på om jag är en förebild för yngre spelare. 

 

Jag tror att en talangscout i första hand tittar på vilken relation till mina fans jag har. 
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Jag tror att en talangscout i första hand tittar på vilken karaktär jag har. 

  

Tror du att en talangscout tittar efter något mer eller något speciellt i sökandet efter en ny 

spelare? 

 

8.2 Intervju 

En spelare har oftast press på sig, inte bara från sig själv utan även från ledare, supportrar, 

familj med mera. Hur pass mycket bidrar detta till hur en spelare framstår som individ?  

Finns det attribut som spelar in i hur en spelare ses av omgivningen? Vilka/vad/varför? 

Genom vår forskning i ämnet har vi kunnat designa ihop en modell där vi skiljer på on-field 

attributes samt off-field attributes, (Modell 1.2). När du kollar på denna, vad känner du är 

onödigt, fattas och vill lägga till? Här kan du tänka som vanlig supporter till ditt eget 

favoritlag/spelare men även hur du som idrottspsykolog skulle ha tänkt. 

Vad anser du generellt om varje attribut?  

Hur viktigt är det för professionella spelare att ha ett “bra ansikte” utåt mot sina supportrar? 

Vad vinner spelaren/laget/lagkompisarna på om man till exempel gör som Sedin bröderna och 

skänker pengar till behövande, sjuka et cetera? 

Hur påverkas en spelare av hur andra (spelare samt supportrar) ser på honom? Kan tidigare 

prestationer följa med spelaren till nya lag, bra som dåliga?  

Många “gurus” inom ämnet Personal Branding tar upp liknande aspekter som man skall tänka 

på när man arbetar upp sitt “varumärke”. Dessa aspekter är bland annat, vilka fördelar och 

attribut man har till sin köpare (i detta fall laget man spelar för), kommunikationsvärde 

(presskonferenser med mera), personlighet, samt nya och spännande idéer som spelar till 

individens medarbetares fördelar (alltså till lagets bästa). Dessa uppgifter har oftast lagets 

kapten, men även de övriga har en viktig roll i ett lag. Hur viktigt är det att man som individ 

arbetar inom sina arbetsområden (spelstilar)? Hur skulle denna individs popularitet ändras om 

han/hon skulle misslyckas med det han/hon är menad att göra/tillföra?  
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