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Abstract  

 
After graduating, many students hope to get a job. One way to reach this goal 

is to use personal branding in social media. But is this way of promoting 

yourself as a brand actually something that students make use of? The pur-

pose of the essay is to investigate this. The research question examines how 

students in different professional fields experience and handle the presenta-

tion of themselves in social media. The essay also deals with questions about 

different audiences and roles that students encounter on their social media 

and how students reflect on what they are publishing in social media. Further 

we bring up the question about how students think about the impact that the 

content in their social media could have on a future employer. 

The theoretical framework is based on Erving Goffmans theory about self- 

presentation, also known as impression management. The theory explains 

how one can influence the image that others have of him or her by various 

acts. Theories about personal branding is also being presented. The theories 

off impression management and personal branding are then being compared 

to detect differences and similarities. The comparison shows that impression 

management is more or less unconscious actions that people do every day in 

order to influence others’ images of them while personal branding involves 

conscious strategies used to achieve different goals, which are often career-

related.  

The study is based on a qualitative research method. We interviewed 16 

students from four different disciplines at Karlstad University. Students from 

different professional fields are likely to seek employment in labor markets 

with variably high competition and were therefore particularly interesting to 

compare.  

From the respondents’ answers we divided them into three different groups 

based on the tendency to build their personal brand in social media.  

 

One of our conclusions is that the students feel that it is important to present 

a favourable image of them self but this is often something they do uncon-

sciously. They do not highly reflect on the different audiences in their social 

media. Finally many students believe that a potential employer may have a 

look at their social media before deciding whether to hire or not. For some 
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students this means that they are going to change the content in their social 

media-profiles in order to improve their chances for employment 

 

Keywords: Social media, personal branding, impression management, Face-

book, Instagram 
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Sammanfattning 

Studenter har ofta som mål att få ett arbete efter avslutade studier och med 

hög konkurrens på arbetsmarknaden skulle personal branding, personligt 

varumärkesbyggande, i sociala medier kunna vara ett bra hjälpmedel för att 

få ett arbete. Men hur många utnyttjar egentligen detta? Uppsatsens syfte är 

att belysa denna kombination. Frågeställningen handlar om hur studenter 

inom olika yrkesområden upplever och hanterar presentationen av sig själva i 

sociala medier. Vi undersökte också hur studenter reflekterade över olika 

publiker och roller på sina sociala medier och hur de tänkte kring det de 

publicerade. Vi var också intresserade av hur de såg på den påverkan som 

innehållet på deras sociala medier kunde ha på eventuella framtida arbetsgi-

vare. 

 

Studiens teoretiska ramverk utgår från Erving Goffmans teori om självpre-

sentation, också kallad impression management. Teorin handlar om hur man 

genom olika handlingar försöker påverka vilken bild som andra ska få av en 

själv. Vi presenterade också de teorier som finns om personal branding. 

Impression management och personal branding jämfördes sedan för att 

undersöka skillnader och likheter. Impression management visade sig vara 

mer eller mindre omedvetna och vardagliga handlingar för att påverka den 

bild som presenteras av en själv. Personal branding är medvetna strategier 

för att nå olika mål, ofta karriärmässiga. 

 

Undersökningen är genomförd med en kvalitativ metod. Vi har intervjuat 16 

studenter från fyra olika ämnesområden på Karlstads universitet. Studenterna 

från de olika ämnesområdena kommer troligtvis att söka arbete på arbets-

marknader med olika hög konkurrens och var därför extra intressanta att 

jämföra. 

 

Utifrån resultatet av denna studie delade vi in respondenterna i tre olika 

grupper utifrån hur stor benägenheten var att bygga sitt eget varumärke på 

sociala medier.  

 

De slutsatser som vi kom fram till var att studenter tycker det är viktigt att 

visa upp en fördelaktig bild av sig själv på sociala medier, något de ofta gör 

omedvetet. De reflekterar heller inte så hög grad kring de olika publiker som 

finns på deras sociala medier. Till sist tror många att en potentiell arbetsgi-

vare undersöker deras sociala medier i rekryteringssyfte. För en del studenter 
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innebär detta att de i framtiden kommer att ändra innehållet på deras sociala 

medier för att förbättra sina chanser för en anställning.  

 

 

Nyckelord: Sociala medier, personal branding, impression management, 

Facebook, Instagram  
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som gjort den här uppsatsen möjlig! Tack 

till våra respondenter som glatt ställde upp på intervjuer och bjöd på sig 

själva vilket ledde till roliga och intressanta samtal. Vi vill också tacka de 

som korrekturläst vår uppsats, de hjälpte oss att upptäcka en del pinsamma 

felskrivningar. Och till sist ett mycket stort tack till vår handledare Elizabeth 

Van Couvering som inte bara gett oss värdefulla tips, idéer och insikter utan 

också inspirerat oss till att göra vårt allra bästa genom hela uppsatsen.  
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Arbetsfördelning 

Vi kom gemensamt fram till uppsatsens syfte, frågeställning och avgräns-

ning. Teoridelen delade vi däremot upp, Linnea ansvarade för delen om 

impression management medan Erika ansvarade för delen om personal 

branding. Vi läste varandras texter för att ge förslag på förändringar angå-

ende till exempel meningsuppbyggnad så att texterna skulle bli lättlästa. Vi 

medverkade båda under intervjuerna men för att effektivisera arbetet delade 

vi upp transkriberingarna mellan oss. Resultatdelen delades upp på samma 

vis som teoridelen, det vill säga Linnea ansvarade för den första delen om 

impression management och Erika för delen om personal branding. Även här 

läste vi igenom varandras texter för att ge varandra respons om till exempel 

nya infallsvinklar på de olika områden vi tog upp. Linnea ansvarade för 

diskussionsdelen. Övriga delar som till exempel slutdiskussion och slutord 

har vi tillsammans kommit fram till. Slutligen ansvarade Erika för att föra in 

det skrivna materialet i en mall.  
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1 INLEDNING  

Jaa, alltså att jag har ett väldigt bra liv och att det verkar så bra allting! Men 

så tänker jag "Åh nej, det är ju inte alls så det är på riktigt" men tydligen är 

det vad folk tror…(Intervjuperson 1, medie- och kommunikationsvetenskaps- 

student) 

Att välja vilken bild man presenterar av sig själv på sociala medier kan vara 

komplicerat. Även om man kanske vill visa att man är framgångsrik och har 

ett bra liv måste bilden stämma överens med verkligheten. Samtidigt finns 

stora fördelar att vinna om det görs på rätt sätt. Till exempel kan en bra 

presentation på sociala medier tilltala en potentiell arbetsgivare vilket i sin tur 

kan leda till drömjobbet. 

Många studenter utbildar sig just för att få sitt drömjobb och en bra karriär. 

De är dessutom ofta aktiva inom många olika sociala medier. Är de medvetna 

om vilken bild de presenterar eller är presentationen av sig själva en omed-

veten och slentrianmässig handling?  

1.1 Bakgrund 

Den amerikanske professorn Erving Goffman (1959/2014) menade att vi alla 

spelar olika roller i våra liv, ungefär som skådespelare på en teaterscen. Ur 

dessa tankar om roller utvecklades impression management-teorin. Impress-

ion management, självpresentation, innebär att man framställer sig själv på 

ett sådant sätt att mottagarna får den bild som man vill att de ska ha av en 

själv och som bidrar till att man kan göra ett önskat intryck på en viss publik 

(Goffman, 1959/2014; Leary & Kowalski, 1990). I och med att arbetsmark-

naden blev tuffare med hög konkurrens så uppstod ett behov av att ännu 

tydligare presentera sig själv på ett bra sätt som attraherade en arbetsgivare 

(Lair, Sullivan, & Cheney, 2005). I och med detta har personal branding växt 

fram. 

En student har ofta förhoppningen om att efter avslutade studier få ett arbete 

och en karriär. För att studenter ska ha ökad chans att komma in på arbets-

marknaden och få drömjobbet är personal branding sannolikt ett bra verktyg. 

Personal branding handlar om att presentera sina egenskaper och kunskaper 

på bästa sätt snarare än att rabbla upp tidigare irrelevanta anställningar i sitt 

CV. Den tekniska utvecklingen har gjort att möjligheterna att utnyttja sociala 

medier för sitt personliga varumärkesbyggande har ökat. Fördelarna med 
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sociala medier är många. Det går fort att nå ut med sitt budskap och det är 

relativt billigt. Dessutom är användarna många och finns över hela världen. 

Personal branding och sociala medier verkar gå hand i hand men hur många 

utnyttjar egentligen fördelarna med denna kombination? Är presentationen av 

sig själv medveten eller omedveten? Kanske räcker det inte med att studera 

och ha en utbildning. Idag måste man också veta hur man bäst presenterar 

vad man lärt sig och vem man är för en framtida arbetsgivare. Ur ett medie- 

och kommunikationsvetenskapsperspektiv är det intressant att undersöka hur 

alla studenter oavsett utbildning eventuellt är beroende av medier och kom-

munikation för att kunna få det arbete och karriär man utbildat sig för. 

Begreppen impression management och personal branding väljer vi till viss 

del att använda oöversatta. Däremot har vi valt att variera med de svenska 

orden självpresentation och personligt varumärkesbyggande för att texten inte 

ska bli så enformig 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur studenter presenterar sig själva på 

sociala medier. Med tanke på hög konkurrens om arbete och de många 

fördelar som finns med personal branding vill vi se om detta är något som 

utnyttjas av studenter. Uppsatsen ska därför visa i hur stor utsträckning 

studenter använder sig av sociala medier för att bygga sitt personliga varu-

märke med tanke på det yrkesområde de valt. Uppsatsen vill också visa 

studenternas attityder kring den bild av sig själva som de medvetet eller 

omedvetet visar upp på sociala medier. 

1.3 Frågeställningar 

 Hur upplever och hanterar studenter inom olika ämnesområden pre-

sentationen av sig själva på sociala medier? 

Konkurrensen om arbete är olika inom olika yrkesområden och därför vill vi 

undersöka om studenternas presentation av sig själva på sociala medier ser 

olika ut. 

 Hur reflekterar studenter över vad de publicerar, vad är medvetet och 

omedvetet? 

Allt som publiceras bidrar till skapa bilden av sig själv och vi vill undersöka 

om det finns en medvetenhet eller omedvetenhet kring det material som 

publiceras. 
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 Hur ser studenter på publiker i förhållande till olika roller som de an-

tar på sociala medier? 

På sociala medier samlas många vitt skilda grupper. I förhållande till varje 

grupp har människor olika roller som de förväntas leva upp till. Vi vill 

undersöka hur de hanterar de många olika publiker och roller som de har. 

 Tror studenter att innehållet på sociala medier påverkar en eventuell 

arbetsgivare och förändrar det i så fall attityderna till deras innehåll? 

Om de tror att en eventuell arbetsgivare lägger stor vikt vid innehållet på de 

sociala medierna vill vi undersöka hur de ställer sig inför detta och hur det 

påverkar deras användande av sociala medier.  

 

1.4 Avgränsningar 

För att uppsatsen inte ska bli för komplex, omständlig och ta allt för lång tid 

har vi valt att göra vissa avgränsningar. Till exempel finns många sociala 

medier som skulle vara intressant att undersöka men vi har valt två av de 

vanligaste och största, Facebook och Instagram. Eftersom detta är medier där 

många studenter är aktiva tror vi att vi kan få en bild av hur självpresentat-

ionen ser ut. Ett medium som man kan tänka sig vore intressant att undersöka 

när det handlar om sociala medier och karriär är Linkedin. Vi har däremot 

valt att inte undersöka det eftersom det enbart handlar om arbete och karriär. 

Vi är intresserade av att se bilden som presenteras av studenterna på sociala 

medier som inte primärt handlar om att skapa karriärkontakter. 

De grupper på Facebook som är dolda eller hemliga har vi valt att inte under-

söka. Vi är intresserade av det publicerade material som är offentligt för 

majoriteten av personens vänner och följare. Även om integritetsfrågan är 

intressant att forska kring i samband självpresentation är det inte något vi har 

valt eftersom uppsatsen då skulle bli för bred. 

För att få reda på hur studenterna hanterar självpresentation i sociala medier 

skulle det vara intressant att granska deras sociala medie-konton. I den här 

undersökningen har vi valt att intressera oss för studenternas egna åsikter och 

attityder kring sin självpresentation och inte hur presentationen faktiskt ser 

ut. 

Vi har valt att inte undersöka vilka skillnader det finns mellan män och 

kvinnors självpresentation därför att vi inte är intresserade av att undersöka 

könsskillnader. Vi vill istället undersöka hur enskilda individer ser på själv-
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presentation i sociala medier. Vi kommer inte heller att undersöka om det 

finns någon koppling till studenternas ålder och hur de presenterar sig på 

sociala medier.  

Som vi tidigare nämnt undersöker den här uppsatsen endast självpresentation 

på Facebook och Instagram. När vi i fortsättningen skriver sociala medier är 

det alltså bara dessa två medier vi menar.  

1.5 Struktur 

Vi börjar med att presentera tidigare forskning kring ämnena impression 

management och personal branding. Vi utgår ifrån Erving Goffmans teorier 

om roller och det dramaturgiska perspektivet. Vidare redogörs för personal 

brandings utveckling och innebörd. Vi jämför och ser skillnader mellan 

impression management och personal branding och efter det redogör vi för 

forskning som gjorts på området självpresentation och sociala medier. 

I metodkapitlet går vi igenom den metod vi har valt och vilka för- och nack-

delar vi kan se med vårt agerande. Vi redogör för vilka typer av urval vi har 

gjort för att få tag på respondenter som vi tror kan bidra till vår undersökning. 

Vi diskuterar dessutom studiens validitet och reliabilitet. 

I resultatdelen presenterar vi utdrag från vår intervjuundersökning och 

analyserar dem genom att knyta dem till teorin som vi tidigare presenterat. 

Genom diskussionskapitlet utvecklar vi ett resonemang kring hur studenter 

tänker om personal branding respektive impression management på sociala 

medier och hur deras attityder runt detta ser ut. Vi diskuterar sedan detta och 

kan urskilja tre olika typer av självpresentation på sociala medier. 

Framtida forskning och vad vårt ämne kan ha för implikationer för samhället 

och arbetslivet tar vi upp i slutet av uppsatsen.  
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2 TEORI 

Det sägs att inom marknadskommunikation kallas det personal branding och 

inom sociologi och psykologi kallas det impression management (Gunelius, 

2008). Är det bara olika namn för samma sak eller finns det några skillnader? 

I det här kapitlet presenteras teorin impression management och personal 

branding. Sociala medier tas upp i relation till teorierna och kritik presente-

ras. I slutsatsen förklaras en modell som visar hur man i olika roller i olika 

hög grad, medvetet eller omedvetet, väljer att presentera sig själv utifrån 

olika mål. 

2.1 Impression management 

Både Platon och Shakespeare beskrev hela världen som en scen och att män 

och kvinnor enbart är skådespelare. Att beskriva världen som ett framträ-

dande på en teaterscen är en populär bild. Även den amerikanske professorn 

Erving Goffman hade en dramaturgisk samhällssyn. På scenen finns alla vi 

människor som spelar olika roller inför olika publiker. Publiken får på scenen 

ta del av ett förberett framträdande men backstage har de inte samma till-

träde. Där behöver inga roller spelas eftersom det inte finns någon publik 

som kan påverkas och på så vis kan man vara sig själv (Goffman, 

1959/2014). Bilden av livet som en teaterscen stämmer bra in på teorin om 

impression management eller self presentation som ofta används synonymt. 

Impression management innebär att man framställer sig själv på ett sådant 

sätt att mottagarna får den bild som man vill att de ska ha av en själv. Det är 

uträknade, medvetna och omedvetna handlingar som bidrar till att man kan 

göra ett önskat intryck på en viss publik (Goffman 1959/2014; Leary & 

Kowalski, 1990; Schau & Gilly, 2003; Dunn & Forrin, 2007). Goffman har i 

sin bok Jaget och maskerna en mängd exempel på hur olika roller kan se ut 

för att presentera en mer fördelaktig bild av sig själv. Det finns exempel på 

otillförlitligheten med mäklare som bor i ruckel men försöker sälja lyxhus, 

lågstatustidningar som plockas bort när det kommer gäster och gardiner som 

hänger med den mönstrade sidan ut mot gatan (Goffman, 1959/2014). Här 

visas alltså exempel på mer eller mindre lyckade sätt att försöka framställa 

bilden av sig själv inför andra. Det kan vid första anblick verka falskt att 

alltid visa sig själv från sin bästa sida men den amerikanske sociologen 

Charles Horton Cooley var av en annan åsikt. Han menade att om vi aldrig 

försökte visa oss lite bättre än vi är, hur ska vi då kunna förbättra oss (Cooley 

citerad i Goffman, 1959/2014, s. 39)? 
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Leary och Kowalski skriver om Goffmans idé angående att människor 

använder sig av självpresentation för att kunna kontrollera hur andra reagerar 

på en själv. Genom att forma vilka egenskaper som tillskrivs en själv så kan 

man påverka andras beteenden på önskat sätt (Goffman refererad till i Leary 

& Kowalski, 1990, s. 37). Bilden som vi presenterar av oss själva är så viktig 

att hela vår identitet bygger på ett system av representationer (Glaveanu & 

Tanggaard, 2014).   

Ett problem som kan uppstå vid impression management är de många olika 

roller och publiker en person måste bemästra. Vissa roller är helt enkelt 

oförenliga (Goffman, 1959/2014). En person som arbetar som lärare är ett bra 

exempel på någon som har flera roller att förhålla sig till. Läraren gör sitt 

framträdande på dagen i rollen av undervisare. På kvällen är det dags att gå ut 

och roa sig och läraren ikläder sig då en helt annan roll. Det kan vara så att 

personen väljer att gå till en plats där den inte riskerar att möta dagens tidi-

gare publik. På så sätt behöver personen inte oroa sig över vilken roll som 

ska spelas. 

Impression management är alltså vardagliga och ofta omedvetna handlingar 

som man utför för att man vill att människor ska få den bild som man vill att 

de ska ha av en själv. 

2.2 Personal branding  

Historien bakom begreppet personal branding kan härledas ända till 1930-

talet då Dale Carnegie gav ut boken How to Win Friends and Influence 

People. Det blev startskottet för en självhjälpsrörelse som resulterade i 

flertalet böcker om hur man når en framgångsrik karriär. Fokus låg på att 

man genom olika medvetna handlingar kunde förbättra sin position i före-

tagsvärlden. När personal branding för första gången nämndes i en artikel av 

Tom Peters (1997) tog självhjälps-rörelsen en ny riktning. Det handlade 

fortfarande om att försöka nå karriärmässiga mål men istället för att förbättra 

sig själv genom olika prestationer så skulle man paketera sig själv på ett 

attraktivt sätt (Lair, Sullivan & Cheney, 2005). Peters (1997) menade att i en 

tid med osäkrare arbetsvillkor och projektbaserade arbetsuppgifter så är 

behovet av ett personligt varumärke nödvändigt och viktigt oavsett bransch. 

Lair et al. (2005) fortsätter på samma spår som Peters och konstaterar att i en 

anställning finns ingen säkerhet men med ett starkt personligt varumärke kan 

man känna sig säkrare på att hitta karriärvägar som man trivs med. Förr 

arbetade man ofta med samma sak hela livet men idag kan en person ha flera 

olika karriärer under en livstid och då är det personliga varumärket ännu 

viktigare som verktyg för att nå sina mål. 
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2.2.1 Vad innebär personal branding? 

Vissa drivs av pengar, andra makt och en tredje vill bara göra det den älskar. 

Ur personal branding synpunkt spelar det ingen roll vad som driver en 

person, det handlar om att nå dit man vill (Kaputa, 2010). Ofta talar man om 

karriärstege men Peters (1997) tycker att man ska glömma stegen och tänka 

på karriären som en labyrint istället. Ibland går man framåt men det kan lika 

gärna vara bakåt eller diagonalt som är rätt väg för att komma dit man vill. 

Flera författare nämner att personal branding handlar om att hitta utmär-

kande egenskaper som gör att en person sticker ut i mängden. Kaputa (2010) 

talar till exempel om att hitta en unique selling point som innebär att man tar 

reda på de kvaliteter som skiljer ut en person från sina konkurrenter. Vitberg 

(2010) redogör istället för hur man bygger ett personligt varumärkeskapital 

men resonemanget liknar Kaputas. Vitberg beskriver att ett starkt varumär-

keskapital byggs genom att en person utgår från att exempelvis definiera 

kunskaper och färdigheter som personen vill framhålla samt att uttrycka på 

vilket sätt personen skiljer sig från andra. Shepherd (2010) drar slutsatsen att 

personal branding handlar om att genom självrannsakan hitta speciella 

egenskaper och sedan ”sälja” dem på det mest effektiva sättet som möjligt. 

Till exempel till en potentiell arbetsgivare. 

När en person tagit reda på vad den är bra på och vad som gör honom eller 

henne unik gäller det att visa upp detta i rätt sammanhang. Peters menar att 

synlighet lätt förökar sig. En god idé kan därför vara att ställa upp på projekt, 

skriva dagordning eller frivilligarbeta. Har en person setts göra något en gång 

är samma person ofta top of mind, alltså den första man tänker på, nästa gång 

som det behövs en frivillig. I förlängningen kan det leda till att det är den 

personen som är top of mind när någon ska befordras (Peters, 1997, s.4). 

Byggandet av ett personligt varumärke liknar på många sätt utformningen av 

ett traditionellt varumärke där en produkt ska säljas (Kaputa, 2010; Shepherd, 

2005; Lair, et al., 2005). Det handlar till exempel om att ta reda på kundens, 

eller i detta fall arbetsgivarens, behov. Att kartlägga möjlig konkurrens är en 

annan aspekt. Kaputa (2010) föreslår att man väljer ut en konkurrent, kanske 

en arbetskollega, och positionerar sitt varumärke utifrån denne. Shepherd 

(2005) ställer sig dock frågande till om det verkligen går att använda samma 

marknadsföringsteknik på en vara som hos en person. Ett bra varumärke för 

en fysisk produkt ska till exempel förmedla tydlighet och det ska vara konse-

kvent, men är det möjligt för en människa att uppträda på samma sätt? 

Montoya (citerad i Shepherd, 2005, s. 599) svarar ja på frågan. Han menar att 

för att kunna dra fördelar från personal branding så måste man tydligt för-

medla vem man är och vad man står för till alla man har kontakt med. Det 
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innefattar därmed kollegor på jobbet, grannar, familjemedlemmar och till och 

med främlingar på gatan. Men Montoya påpekar också något försiktigt att ”a 

Personal Brand is not you; it's the public perception of your personality and 

abilities" (Montoya citerad i Shepherd 2005, s. 599). Shepherd (2005) tolkar 

detta som att människor numera endast kan ge uttryck för en och samma 

personlighet utan varierade attityder och mål. Han liknar det vid ett avska-

lande av människors personlighet och påpekar att forskningen vet mycket lite 

om vilka psykologiska och sociala bieffekter detta kan ge. 

Företaget har sitt varumärke att värna om och de anställda har sitt eget 

varumärke att tänka på, kan det då bli en konflikt? Både Peters och Kaputa 

poängterar att även om man ska tänka att man inte tillhör ett företag utan 

arbetar för sitt eget varumärke så är arbetet med det personliga varumärket 

inte något negativt för företaget. Den som håller sig framme för att den tänker 

på sitt varumärke gör oftast ett bra jobb (Kaputa, 2010; Peters, 1997). Det 

kan till exempel handla om att leda ett projekt. Shepherd (2005, ss. 594–595) 

håller med och menar att synergieffekter kan bildas när anställda personer 

arbetar aktivt med sina personliga varumärken på ett företag. Men han 

poängterar också att det inte alltid är helt problemfritt. Om personens varu-

märke och företagets varumärke drar åt olika håll så kan det bli en konflikt. 

Det kan vara svårt att företräda företaget samtidigt som man säljer sig själv. 

Vilket uppdrag är egentligen viktigast? 

Personal branding innebär alltså att man genom uttänkta strategier bygger 

sitt eget varumärke och strävar efter att nå ett karriärmässigt mål. 

2.3 Skillnaden mellan impression management och per-

sonal branding  

Impression management är att framställa sig på sådant sätt att människor runt 

om omkring får den önskade bild som man vill att de ska ha. Det gäller alla 

delar av livet och det är något som i många fall görs per automatik och 

omedvetet. Till exempel så går man inte ut ur huset i pyjamas på morgonen, 

troligtvis för att man oroar sig för vad folk ska tycka om det. Även om det är 

funktionella plagg som är tillräckligt varma och bekväma vet man att man 

kommer uppfattas som konstig om man kommer till arbetet i pyjamas. Många 

av dessa handlingar sker alltså per automatik och är delar av de olika roller vi 

spelar. Leary och Kowalski (1990, s.37) visar på ett liknande exempel som 

handlar om att en anställd ska gå in på chefens kontor. Troligtvis agerar den 

anställde helt omedvetet och stoppar in skjortan, rättar till håret och ler sitt 

bästa leende. 
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Inom personal branding finns däremot mer uträknande egenskaper. Som 

tidigare nämnts kan det handla om att vara frivillig mötessekreterare (Peters, 

1997), eller skriva intressanta inlägg på Facebook. Personal branding inne-

bär alltså aktiva handlingar, ofta i syfte att nå önskade definierade mål. 

Impression management är mer grundläggande och berör alla delar av vårt liv 

medan personal branding ofta nämns i karriärsammanhang. Personal bran-

ding kan därför ses som en del av impression management. 

Något som finns inom impression management men inte inom personal 

branding är idén om att det finns ett backstage. Personal branding handlar 

om att förpacka sina kunskaper, värderingar och kvalitéer så att det blir 

lättare att sälja sig själv. Men backstage-tanken inom impression manage-

ment handlar om att det finns en plats där man kan vara sig själv utan roller 

och ansiktsmasker (Goffman, 1959/2014). När man är själv och inte funderar 

på vilket intryck man kan göra på någon är man så mycket sitt riktiga jag som 

man kan vara. 

2.4 Självpresentation och sociala medier 

I en artikel i The New York Times kan man läsa att nätverkandet på sociala 

medier är impression mangement på steroider (Rosenbloom, 2008). Och det 

är helt klart så att användandet av sociala medier lämpar sig mycket bra för 

att förmedla en önskad bild av sig själv. Tidigare var de flesta konsumenter 

av masskommunikation men idag har man med hjälp av Web 2.0 själva blivit 

producenter (Krämer & Winter, 2008, s.106). 

2.4.1 Bakgrund 

Det finns många författare och forskare som sett positiva aspekter med att 

använda sociala medier för att presentera sig själv. Bland dem finns Dutta 

(2010) som i en artikel presenterar en rad fördelar med att utnyttja sociala 

medier för att bygga ett personligt varumärke. För det första erbjuder sociala 

medier ett mycket kostnadseffektivt sätt att marknadsföra sig på. Att till 

exempel skapa ett Twitter-konto är gratis och likaså att göra ett inlägg. För 

det andra ges sociala medier-användare möjlighet att på ett direkt och öppet 

sätt interagera med sin omvärld. För det tredje kan sociala medier användas 

som ett verktyg för lärande, genom att interagera med andra användare 

tillhandahålls information och feedback. 

Schau och Gilly (2003) menar också att det finns många fördelar med inter-

net för att bättre presentera en bild av sig själv. På internet kan det bli tydli-

gare vilka värderingar du har och dessutom är det lättare att dölja sådant som 
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du inte vill ska komma fram. Ett socialt medium som Rosenberg och Egbert 

(2011) tycker är extra intressant ur impression management-synpunkt är 

Facebook. Hela poängen med Facebook är att det finns till för att forma och 

styra över vilket intryck människor ska få. 

2.4.2 Roller 

Naturligtvis utnyttjar många användare de fördelar som sociala medier 

erbjuder. Några av dessa användare presenteras i Chens (2013) undersökning 

om hur människor använder det sociala mediet Youtube för att marknadsföra 

sig själva. Här berättar till exempel en intervjuperson hur han publicerade 

videoklipp där han antog en feminin identitet och uttryckte detta genom att 

dansa. En annan intervjuperson berättade att han tränade på speciella gester 

framför spegeln för att sedan kunna visa upp sitt bästa jag i sina videoklipp. 

Målet var att framstå som en ”perfekt man”. Dessa två intervjupersoner antar 

tydliga personal branding-strategier. Det handlar dels om att urskilja sig från 

mängden och visa på det unika (Vitberg, 2010) och dels om att genom 

självrannsakan hitta speciella egenskaper för att sedan sälja dem (Shepherd, 

2005), i det här fallet genom Youtube. Målet med att publicera videoklipp var 

för många av användarna att bli kändisar vilket i sin tur gav olika fördelar. 

Bland annat nämns att slippa vara beroende av en agentur (Chen, 2013). 

I Labrecque, Markos och Milnes (2011) undersökning om hur människor 

presenterar sig själva på sociala medier berättar en del av intervjupersonerna 

hur viktigt det är med autenticitet. Att presentera en ärlig, äkta bild av sig 

själv anses vara ett framgångsrikt koncept. Däremot kan en person som visar 

upp en allt för idealisk bild av sig själv anses vara manipulativ och oärlig. En 

intervjuperson uttryckte sig så här: 

There are some people who I am definitely like ‘who wrote your profile for 

you?’ (laughs) because I start talking to them and I'm like, this is not how 

you represented yourself, you're a completely different person… They're 

probably trying to make themselves appear more interesting and therefore be 

more likely to have people that they find interesting or attractive talk to them 

but they don't see it is really sort of self-defeating because then I'm like I 

really don't want to talk to you. (Labrecque et al., 2011, s. 45) 

Utifrån citatet kan man dra slutsatsen att det är viktigt att framföra en auten-

tisk rollpresentation. Om en person inte är på det sätt som han eller hon 

uppger sig att vara så kan det personliga varumärket skadas. Rosenberg och 

Egbert (2011) menar att om man känner till att ens vänner tänker på presen-

tationen av sig själva på sociala medier så borde man ha ett kritiskt förhåll-

ningssätt till det innehåll som de publicerar. Samtidigt konstaterar Leary och 



Att vara eller icke vara 2.0  Erika Andersson och Linnea Hjelm  

11 

 

Kowalski (1990) att bilden som presenteras inte nödvändigtvis måste vara 

falsk; det kan faktiskt vara så som personerna ser på sig själva. 

2.4.3 Publiker 

I livet finns många olika publiker. Det kan vara familj, vänner, arbetskollegor 

eller nya bekantskaper. Oftast agerar man inte på samma sätt inför alla dessa 

grupper utan går ofta in i olika roller. Dessa roller kan, som tidigare beskri-

vits, vara svåra att kombinera. Krämer och Winter (2008) menar att när man 

möter någon ansikte mot ansikte vet man ofta vilken roll man ska anta. När 

det gäller självpresentation på sociala medier är det svårare eftersom man inte 

vet vilka som är i publiken. Marwick menar att användare av sociala medier 

därför använder sig av olika tekniker för att hantera de många olika motta-

garna. Det kan till exempel handla om att använda olika konton eller skapa 

konton under pseudonymer och smeknamn för att dölja sin identitet (Mar-

wick refererad till i Marwick och boyd, 2010, s. 122). 

Andra användare tar hjälp av en sorts minsta gemensamma nämnare-teknik. 

Marwick och boyd (2010) förklarar att man då utgår ifrån vad majoriteten av 

ens vänner och bekanta kan tänkas vara lämpligt respektive olämpligt att 

publicera. Hanlon (2010) har också uppmärksammat denna teknik. Han 

menar att den minsta gemensamma nämnare-tekniken handlar om att ta 

hänsyn till två grupper. Den första gruppen består av människor som man vill 

presentera en idealisk bild för medan den andra gruppen består av människor 

som egentligen inte är den tänkta målgruppen för det man publicerar men 

som däremot kan tänkas ha motsatta åsikter om den bild man presenterar av 

sig själv. Till exempel kanske man inte skriver ett inlägg som är menat för 

föräldrar, barn eller elever att läsa men man är ändå medveten om att någon 

ur dessa grupper kan komma att läsa inlägget. Därför anpassar användare 

innehållet på ett inlägg med hänsyn till dessa grupper, på så vis kan man säga 

att de är den minsta gemensamma nämnaren. 

2.4.4 Risker 

Användandet av sociala medier kan också ha negativ inverkan på en persons 

självpresentation. Till exempel kan en persons vänner eller följare på ett 

socialt medie när som helst skriva kommentarer eller publicera bilder på 

personen. Detta försämrar naturligtvis förutsättningarna för att presentera en 

idealisk bild av sig själv (Rui & Stefanone, 2013). Detta blir särskilt proble-

matiskt om personen har såväl arbetskollegor och privata vänner i sin vän-

lista. När privata vänner skriver kommentarer eller publicerar foton av en 

person kan det krocka med den bild som arbetskollegorna har av personen 
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och det skadar det personliga varumärket (Dutta, 2010). Svårigheten med att 

radera material som man en gång publicerat på sociala medier är en annan 

risk, ett inlägg kan sprida sig mycket snabbt bland andra användare. Googles 

VD, Eric Schmidt (refererad till i Hanlon, 2010) har också insett denna risk 

och är orolig över människors oförmåga att förstå att det material de publice-

rar på internet kan påverka deras framtid. Att byta namn kan bli enda utvägen 

för de som varit oförsiktiga varnar han. Dutta (2010) menar att sätta upp 

riktlinjer för vad som får publiceras är en bra strategi för att minimera en 

sådan risk och få kontroll. 

2.5 Slutsats 

I Goffmans bok, Jaget och maskerna, finns flera exempel på när roller spelas. 

Många exempel utgår från människor i olika yrken som har tydliga hierarkier 

som inom vården eller militären. Andra exempel tar upp människor från olika 

samhällsklasser och de problem som överklass och tjänstefolk ställs inför när 

det gäller att spela sina roller rätt (Goffman, 1959/2014). Idag när dessa 

samhällsklasser och hierarkier inte har lika stor betydelse kan det hända att 

Goffmans teori inte är lika relevant. Trots att vi alla mer eller mindre spelar 

olika roller är det inte lika tydligt eller självklart som det en gång var. Idag är 

det däremot ofta hyllat och beundransvärt med människor som vågar vara sig 

själva fullt ut och helt vågar ”köra sin grej”. De som inte bryr sig om vad 

andra tycker utan bryter mot de invanda rollerna och mönster som finns anses 

idag göra något bra. Däremot blir ju även det i förlängningen en roll och ett 

mönster. Att inte spela de roller som man förväntas göra blir till slut att man 

ikläder sig rollen som den som går mot strömmen och alltid gör tvärtom. På 

så vis har man skapat en ny roll. Såväl Kaputa, Vitberg och Shepherd menar 

att personal branding handlar om att hitta speciella, unika egenskaper som 

gör att man sticker ut i mängden (Kaputa, 2010; Vitberg, 2010; Shepherd, 

2005). Inom personal branding finns på så vis fördelar med att inte vara för 

låst vid de roller som man tidigare har spelat. Dessutom är det troligtvis så att 

vi idag är friare att anta olika roller tack vare sociala medier. 

Genom att undersöka skillnaden mellan impression management och perso-

nal branding kom vi fram till en modell, se figur 1. Genom den sammanfattar 

vi en slutsats som innebär att ju längre ut mot höger och ju högre upp man 

befinner sig på skalan i desto högre grad ägnar man sig åt personal branding. 

Går man däremot in i en mer omedvetet privat roll kan man koppla det till 

Goffmans teori om teaterscenens backstage. Där är man, vare sig man tänker 

på det eller inte, sig själv utan att spela en roll för en publik. 
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Figur 1. Nivåer av självpresentation.  

I olika sammanhang och i olika roller kan man befinna sig på olika ställen på 

skalan. Om man tycker att intrycket man gör på sina nära vänner är viktigt så 

hamnar man långt åt vänster, nära privat roll och högt upp mot medveten 

självpresentation. En omedveten självpresentation i professionellt samman-

hang kan vara aktuellt inom yrken som inte är så karriärdrivna. Man behöver 

inte tänka så mycket på hur man presenterar sig själv för att nå karriärmål. 

Man sköter troligtvis sitt jobb väl och gör det man ska och presenterar på så 

vis sig själv i vardagen genom att agera passande inför kollegor men man har 

kanske inte medvetna strategier för att nå andra eller högre karriärmål. 
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3 METOD 

Vårt syfte med den här uppsatsen är att försöka ge en bild av hur studenter 

presenterar sig själva på sociala medier. Ett sätt att undersöka studenters 

attityder kring detta är att göra en enkätundersökning. På så vis får man fram 

många studenters attityder kring ämnet. Enkät är bra eftersom det ger genera-

liserbara och tydliga resultat. Däremot är det svårt att gå på djupet och tolka 

nyanser av studenters svar med en enkätundersökning som metod. Självpre-

sentation på sociala medier är ett svårt och komplext ämne. Begrepp som 

personal branding, varumärke och impression management är antagligen 

okända för många och därför valde vi samtalsintervjuer som metod. Samtals-

intervjuer syftar till att utveckla en förståelse för människors omvärld (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s.17). De ger på så vis svar angående människors 

enskilda uppfattningar och erfarenheter om olika fenomen, exempelvis 

personal branding (Larsson, 2010, s.54). Alltså, genom att använda samtals-

intervjuer som metod kunde vi ställa frågor, diskutera och få en bild av 

studenternas tankar om självpresentation i sociala medier. 

3.1 För- och nackdelar 

Fördelen med samtalsintervjuer är att man förutom själva svaren från respon-

denterna får fler intryck som kan analyseras och tolkas. Det kan vara tvek-

samheter, nervösa skratt eller kroppsspråk. I samtalsintervjuer får man veta 

mer om människors erfarenheter, upplevelser och uppfattningar (Larsson, 

2010). Samtalsintervju som metod passade alltså väldigt bra för vår under-

sökning där vi ville veta just vad studenter har för tankar om sin självpresen-

tation på sociala medier. Under samtalsintervjuer kunde vi bygga upp en 

relation med den vi pratade med så att de vågade öppna upp sig och lämna 

intressanta svar.  

”Det krävs omfattande träning för att bli en högt kvalificerad intervjuare”, 

konstaterar Kvale och Brinkmann (2009, s. 98) och jämför det med att lära 

sig ett hantverk. Då vi inte genomgått den omfattande träning som Kvale och 

Brinkmann talar om finns en risk att kvaliteten på de data som produceras i 

intervjun blev låg. Denna risk kunde reduceras genom att vi utförde ett 

noggrant förarbete där vi införskaffade kunskap om vårt valda ämne. Genom 

vår kunskap om ämnet kunde vi utföra en mer djupgående intervju genom att 

följa upp intervjupersonernas svar med följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 

2009). 
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En annan nackdel med samtalsintervju som metod var även att det tog myck-

et tid. Själva intervjuerna tog lång tid men också efterarbetet med transkribe-

ring och analys är tidskrävande. 

3.2 Intervjumetod 

När vi utförde våra intervjuer tillämpade vi en halvstrukturerad metod. Det 

innebar att vi skrev ett manus som redogjorde för de teman vi tog upp samt 

förslag på olika frågor. Det faktum att våra frågor just var förslag gjorde att vi 

kunde vara förhållandevis flexibla vid våra intervjutillfällen. Om en av våra 

intervjupersoner till exempel spontant tog upp ett nytt, intressant tema så 

tillät den halvstrukturerade metoden oss att följa upp detta med en andrafråga 

direkt (Kvale & Brinkmann, 2009, s.146). 

Många av de frågor vi ställde var känsliga och krävde att intervjupersonen 

kände förtroende för oss som intervjuare. En av frågorna var till exempel 

Väljer du att publicera innehåll för att visa en viss sida av dig själv? Att 

”erkänna” att man försöker visa upp en exempelvis bättre sida av sig själv 

kan vara svårt för en del personer. Bland våra respondenter märktes detta 

genom att vissa personer refererade till ordet man istället för jag när de 

svarade. Exempelvis Jo men alltså man ska väl inte skymma undan med att 

alltså det är klart man vill lägga upp de bästa sidorna (Intervjuperson 9, 

medie- och kommunikationsvetenskapsstudent). En annan fråga som också 

kan tänkas vara svår eller känslig för respondenterna att svara på är Finns det 

något som du inte kan tänka dig att publicera fast du vill? Frågan kan beröra 

allt från politiska åsikter, sexuell läggning eller kanske sjukdom. Om respon-

denten har svårt att delge den här typen av material med sina vänner på 

sociala medier så är det troligtvis också svårt att berätta för två okända 

intervjuare. Frågan Använder du sociala medier för att nå dina mål? kanske 

inte uppfattas som lika känslig men kan ändå vara en svår fråga för en del 

som inte reflekterat kring detta. Som vi förklarar senare i resultatkapitlet kan 

även något för svåra frågor ge värdefull information. 

3.3 Urval 

Vår population bestod av studenter vid Karlstads universitet. Urvalet skedde 

genom att först göra ett typurval där vi delade in vår population efter olika 

grupperingar (Larsson, 2010, s. 61). Våra grupperingar bestod av studenter 

som studerade gymnasielärare med inriktning på NO-ämnen, sjuksköterska, 

medie-och kommunikationsvetenskap och biologi. Dessa fyra grupperingar 

baserades på undersökningen Framtidsutsikter som Sveriges akademikers 
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centralorganisation, Saco, årligen ger ut. I rapporten redogör man för hur 

arbetsmarknaden för akademiker kommer att se ut de fem närmsta åren. 

Enligt 2014 års rapport så kommer det inom fem år att vara låg konkurrens i 

bland annat vård och skola. Däremot kommer konkurrensen vara hög för 

kommunikatörer och biologer (Saco, 2014). Valet av de fyra grupperna kan 

härledas till vår frågeställning som bland annat behandlar frågan om skillna-

der i konkurrens inom olika yrkesomården kan påverka studenters presentat-

ion på sociala medier. 

Utifrån de fyra grupperingarna började vi leta efter studenter, såväl kvinnor 

som män. Vi använde ett så kallat snöbollsurval som enligt Larsson (2010, s. 

63) är en teknik som kan användas i samband med svårigheter att finna 

respondenter. Snöbollsurvalet innebär att man väljer ut en första intervjuper-

son och via dennes kontaktnät kan man sedan hitta nästa intervjuperson och 

så vidare. Via vårt kontaktnät på Facebook fick vi fram en intervjuperson ur 

varje gruppering. För att få tag på fler respondenter frågade vi våra första 

intervjupersoner om de kände till någon annan från deras klass som skulle 

kunna tänka sig att bli intervjuad. Detta slog väl ut i alla grupper förutom 

biologgruppen. Klassen bestod av bara fyra personer varav endast två var 

villiga att bli intervjuade. 

Sammanlagt gjorde vi 15 intervjuer varav en var en intervju med två delta-

gare. Vi intervjuade totalt 7 män och 9 kvinnor mellan åldrarna 19-35 år (se 

tabell 1). Kvale och Brinkmann (2014) menar att man ska ha så många 

intervjuer att man får reda på vad man behöver veta. Om man utför för få 

intervjuer kan man inte pröva hypoteser eller generalisera. Om man istället 

gör för många intervjuer blir de svåra att analysera. Inom flera områden 

intervjuade vi så många att vi fick reda på vad vi behövde veta. Vi märkte att 

svaren liknade varandra och vi fick inte ut något nytt från våra respondenter. 

Däremot fanns det andra områden där svaren skiljde sig från gång till gång 

och det hade varit önskvärt med fler intervjuer för att få reda på tillräckligt 

mycket. På grund av begränsat tidsutrymme hade vi inte möjlighet till detta. 
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Tabell 1. Intervjupersoner 

Intervjuperson Utbildning 

1 Medie- och kommunikationsvetenskap 

2A Biologi 

2B Biologi 

3 Sjuksköterska 

4 Lärare 

5 Lärare  

6 Medie- och kommunikationsvetenskap 

7 Sjuksköterska  

8 Medie- och kommunikationsvetenskap 

9 Medie- och kommunikationsvetenskap 

10 Medie- och kommunikationsvetenskap 

11 Medie- och kommunikationsvetenskap 

12 Sjuksköterska  

13 Sjuksköterska  

14 Lärare  

15 Lärare 

3.4 Tillvägagångssätt 

Då vår population bestod av studenter ansåg vi att det passade bäst att ge-

nomföra intervjuerna på universitetet. Vi bokade därför ett grupprum inför 

varje intervju. Vår tanke med grupprummen var att ett tyst rum ger goda 

förutsättningar för att kunna spela in med ett tydligt och klart resultat. Dessu-

tom var vår förhoppning att intervjupersonerna bättre skulle kunna koncen-

trera sig på våra frågor i en lugn miljö. Vi valde att vara med båda två när vi 

intervjuade. En risk med detta kan vara att respondenten upplever sig vara i 

underläge gentemot oss och Trost (2010) menar att detta måste undvikas. Vi 

försökte lösa detta genom att endast en av oss intervjuade medan den andre 

förde anteckningar. På så sätt kanske situationen upplevdes mindre utsatt för 

intervjupersonen. En annan anledning till att endast en person huvudsakligen 

höll i intervjun var att risken för att det skulle bli rörigt minskade. Om båda 

två skulle intervjuat kunde det bli svårt att veta vem som skulle ställa nästa 

fråga och vem som skulle säga vad. Det här tillvägagångssättet fungerade bra 

för oss och blev förhoppningsvis även tydligt för respondenten. 

Varje intervjutillfälle började med att vi lät vår intervjuperson läsa igenom en 

skriftlig överenskommelse. Efter att överenskommelsen skrivits under star-

tade vi vår inspelningsutrustning. Vi använde oss främst av dator för att spela 

in men vi använde oss även av mobilen i fall något skulle gå snett. Vi utgick 

sedan från vår intervjumanual (se bilaga intervjumanual) när vi utförde 

undersökningen. Efter att vi ställt våra frågor frågade vi intervjupersonen om 

han eller hon ville lägga till eller undrade något. Därefter tackade vi för 

personens medverkan. 
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3.5 Transkribering 

Efter att en intervju var färdig såg vi till att transkribera den så fort som 

möjligt. Detta gjorde vi för att inte glömma eventuella reflektioner vi gjort 

kring respondenternas svar eller sekvenser där innebörden inte tydligt fram-

går på inspelningen som exempelvis ironiska utsagor (Larsson, 2010). Vi 

använde oss av det webbaserade programmet oTranscribe där ordbehandlare 

och spelare finns i samma fönster. Kortkommandon för paus och play gjorde 

det dessutom ännu lättare att hantera transkriberingsprocessen. Vi fann även 

funktionen med att sänka tempot på inspelningen mycket användbar. När vi 

transkriberade var vi noga med att notera de tillfällen då intervjupersonen 

gjorde pauser, upprepningar, tvekljud och skratt med mera, något som kallas 

för att skriva in extenso (Larsson, 2010). Vi ansåg att detta var viktigt att ta 

ha med för att kunna göra en så bra analys som möjligt. 

3.6 Empirisk analysmetod 

Kvale (refererad till i Kvale och Brinkmann, 2014, s. 245f) menar att ett sätt 

att analysera intervjuer är genom meningskoncentrering. Det innebär att 

utskrivna intervjuer delas upp i olika kategorier för att pröva en viss hypotes. 

Vi analyserade våra intervjuer på ett sätt som liknar Kvales meningkoncen-

trering. Först plockade vi ut de mest intressanta citaten och gav dem koder 

för att kunna koppla dem till respektive intervjuperson. Sedan skrev vi ut 

citaten, klippte isär dem och såg vilka som handlade om samma sak. På så 

sätt kunde vi urskilja olika kategorier. Vi fick fram totalt nio olika teman. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är meningskoncentrering en bra metod 

för att till exempel strukturera omfattande och komplexa intervjuer. 
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Figur 2. Citatsortering 

När vi lade ut våra citat på det här sättet blev det tydligt att en del av dem 

hörde ihop och kunde förenas under en överordnad rubrik. Till exempel så 

passade temana autenticitet, stavning och arbetsgivare tittar in under den 

gemensamma rubriken impression management i sociala medier. Det blev 

också tydligt för oss vilka teman som skulle vara fristående som exempelvis 

karriär och sociala medier samt publiker. Med hjälp av denna indelning 

kunde vi alltså gå från nio teman till totalt tre teman. 

3.7 Reliabiliet och validitet 

Validitet står för giltighet, sanning och riktighet. För att en undersökning ska 

uppnå validitet krävs att metoden undersöker vad den är avsedd att undersöka 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264). Reliabilitet står för tillförlitlighet. En 

undersökning uppnår hög reliabilitet om dess resultat kan reproduceras i ett 

annat sammanhang med andra forskare. Det ställer höga krav på forskaren 

genom hela forskningsprocessen, såväl i intervjusituationen som i transkibe-

ringsfasen. Att fokusera allt för mycket på reliabilitet kan dock inkräkta på 

kreativitet och variationsrikedom (Kvale & Brinkmann, 2009, ss. 263–264). 

Intervju är en kvalitativ metod och bör därför användas i samband med att 

man vill få en bild av människors uppfattningar och erfarenheter (Larsson, 

2010, s. 54). Genom att använda intervju som metod får man därför informat-

ion om intervjupersonernas sociala värld och vilka människor och händelser 

som ingår i den (Silverman refererad till i Ekström & Larsson, 2010, s. 54f). 

Det är mot bakgrund av detta som vi tror att intervjumetoden har potential att 

ge vår undersökning viss validitet. Samtidigt är vi ovana med intervju som 
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metod och därför är risken hög att vi frågat om fel saker som lett in intervju-

personerna på fel spår. Vid transkriberingen insåg vi att några av frågorna 

inte undersökte det vi avsett att undersökningen skulle ta reda på. Vi frågade 

till exempel om respondenterna kunde ge exempel på personer som de ansåg 

arbetade bra med personal branding i sociala medier. Denna fråga svarade 

inte på undersökningens syfte om studenternas attityder kring den egna 

presentationen på sociala medier.  

Under samtalsintervjuerna hade vi möjlighet att förklara och ge exempel på 

vad vi menade vilket gjorde att vi hade lättare att se om respondenten förstod 

vad vi menade. Detta är positivt sett ur ett reliabilitetsperspektiv. Samtidigt är 

vi, som tidigare nämnts, ovana med intervju som metod och därför kan vissa 

problem uppstått som istället inverkat negativt på undersökningens reliabili-

tet. För det första finns en risk att vi ställt ledande frågor eller dragit förhas-

tade slutsatser utifrån transkriberingen. För det andra kan vi som undersökare 

påverkat studien. Vi liknar varandra både i ålder och utbildningsnivå och har 

därför samma referensramar. Dessutom liknar vi många av de vi intervjuat 

vilket kan bidra till en ”kompis-stämning” som kan vara en nackdel eftersom 

svaren inte blir helt objektiva. Slutligen har vi undersökt en liten grupp 

studenter på endast ett universitet och det är svårt att dra mer generella 

slutsatser utifrån denna grupp. Med tanke på dessa aspekter skulle resultatet 

troligtvis skilja sig om undersökningen skulle göras på en annan plats i 

Sverige eller världen och av andra intervjuare. 

3.8 Etik och moral  

Innan vi påbörjade vår intervjuundersökning tog vi del av vad Kvale och 

Brinkmann (2009) skrivit om etik vid intervjuer. De beskriver en process som 

kallas informerat samtycke där respondenten delges information om studiens 

allmänna syfte och upplägg, de konfidentiella rättigheterna samt vilka poten-

tiella risker som finns med att delta i undersökningen. Dessutom ska respon-

denten få information om att han eller hon deltar frivilligt och när som helst 

kan avbryta intervjun. Vi valde att ha vårt informerade samtycke i textform 

där vi behandlade samtliga ovan nämnda punkter. Eftersom vi spelade in våra 

intervjuer tog vi även upp detta. Med i dokumentet fanns också våra namn 

och kontaktuppgifter så att intervjupersonen enkelt skulle kunna kontakta oss 

om han eller hon hade frågor efter intervjun. Dokumentet utformades som en 

skriftlig överenskommelse med plats för intervjupersonens underskrift och 

datum längst ner. Larsson (2010, s.74) menar att när man som forskare 

presenterar en studies syfte och upplägg för intervjupersonerna gäller det att 

avväga mängden information. Ger man för detaljerad information finns en 
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risk att intervjupersonernas svar styrs och blir mer försiktiga. Samtidigt är det 

oetiskt att ljuga för intervjupersonen om syftet. Vi löste detta dilemma med 

hjälp av en tratteknik. Kvale och Brinkmann (2009, ss. 87–88) förklarar 

tekniken genom att man till en början utelämnar det specifika syftet med 

undersökningen men att man efter att intervjun genomförts ger intervjuperso-

nerna full information om studiens syfte. I vår skriftliga överenskommelse 

gick vi därför inte närmare in på syftet utan beskrev endast att studien hand-

lar om hur studenter använder sociala medier. När vi så kom till slutet av 

intervjun berättade vi för intervjupersonen att vi undersöker hur studenter 

presenterar sig på sociala medier i förhållande till det yrkesområde han eller 

hon valt. 

3.9 Operationalisering  

När vi genomförde intervjuerna utlämnade vi begrepp som till exempel 

personal branding och självpresentation. Begreppen skulle troligtvis varit för 

svåra för de flesta studenter att förstå. Vi valde därför att operationalisera de 

centrala teoretiska begreppen. Vi frågade till exempel vad som var en med-

veten eller omedveten publicering eller vilken bild de vill visa upp av sig 

själva. Se bilaga intervjumanual.  
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4 RESULTAT  

Syftet med uppsatsen är som vi tidigare nämnt att undersöka hur studenter 

presenterar sig själva på sociala medier. Genom våra intervjuer fick vi höra 

om flera intressanta uppfattningar och upplevelser kring detta ämne. I föl-

jande kapitel redovisas resultatet av intervjuerna. Genom vår analysmetod 

sorterade vi citaten i olika teman och kom fram till tre övergripande teman 

som behandlar impression management och personal branding i sociala 

medier och till sist attityderna kring publiker.  

4.1 Impression management i sociala medier 

I teorikapitlet behandlade vi impression management. Det handlar om att visa 

en viss sida så som man vill att andra ska uppfatta en. Vi frågade intervjuper-

sonerna hur de tänker kring att visa en viss sida av sig själva genom det de 

gör på sociala medier. Flera av de intervjuade menade att de inte försökte 

visa en viss bild av sig själva eller att det inte var något de ens tänkt på. När 

vi analyserade vårt material uppmärksammade vi att flera intervjupersoner 

trots allt var måna om att presentera en viss sida av sig själv, kanske mer eller 

mindre omedvetet. Det kunde handla om att försöka visa upp en sann bild av 

sig själv, stava rätt och att eventuellt filtrera bort ofördelaktigt material. 

På frågan om intervjupersonerna försöker visa upp en viss sida av sig själv 

svarade en av studenterna som följer. 

Jag har aldrig tänkt på det på det sättet förr faktiskt att jag... ska få fram en 

viss sida av mig själv... (Intervjuperson 2A, biologistudent) 

Personen svarade eftertänksamt och menade att han inte tänkt på att visa en 

viss sida men efter ytterligare diskussion kom han fram till att han nog visst 

försökte visa upp en humoristisk sida av sig själv. Det här var ett återkom-

mande mönster. Intervjupersonerna svarade vagt till en början som om det 

inte var något de tänkt på men efter att vi frågat hur de tror att andra uppfattar 

dem så blev svaren tydligare. Precis som intervjuperson 2A så ville många 

framstå som roliga. Det kunde då handla om att de till exempel publicerade, 

gillade eller delade roliga bilder och videoklipp.  

Andra ville visa en mer professionell sida. Intervjuperson 1 hade en väldigt 

tydlig bild av sig själv som hon ville att mottagarna skulle få. 

Ja jag vill nog visa att, att det går bra tror jag. Ja, jag vill nog verkligen 

framförallt ha en professionell fasad. (Intervjuperson 1, medie- och kommu-

nikationsvetenskapstudent) 
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Samma intervjuperson fick frågan om hur hon trodde att hennes vänner och 

följare uppfattade henne utifrån sociala medier. 

Jaa, alltså att jag har ett väldigt bra liv och att det verkar så bra allting! Men 

så tänker jag "Åh nej, det är ju inte alls så det är på riktigt" men tydligen är 

det vad folk tror. Jag har fått höra "Det verkar ju gå jättebra för dig!" Det är 

så komiskt. Ibland vill man väl att folk ska tro det också, men då hoppas jag 

att det kanske är lite mer nyanserat när man läser min blogg men via Fa-

cebook är det tydligen som en dröm! Haha! (Intervjuperson 1, medie- och 

kommunikationsvetenskapstudent) 

Intervjupersonen presenterar en bild av sig själv i sociala medier som är mer 

framgångsrik än vad hon är i verkligheten. I detta fall kan man se likheter 

med Goffmans (1954/2014) teori om livet som en teaterscen. Facebook är 

scenen, intervjupersonen spelar en roll och vännerna och följarna är publik. 

Enligt intervjupersonens svar så verkar rollen vara väl spelad eftersom hon 

får kommentarer om att hon verkar vara mycket framgångsrik. Intervjuperso-

nen skrattar och säger själv att det är komiskt. Vår tolkning är att hon känner 

att hela situationen egentligen är lite märklig. Även om det är en medveten 

och självvald strategi tycker hon att det ibland kan kännas underligt att bilden 

av henne ser ut som den gör. Hon presenterar medvetet en viss professionell 

sida av sig själv men verkar ändå förvånad när människor kommenterar hur 

bra det verkar gå för henne. Kanske vet hon inte hur stor påverkan hennes 

arbete med sitt varumärke på sociala medier har på hennes publik. Eller så är 

hon helt medveten om den bild hon presenterar men har en blygsam framto-

ning inför oss som eventuellt kan vara ett resultat av jantelagen. 

4.1.1 Autenticitet 

Som tidigare nämnts i teorikapitlet så gjorde Labrecque, Markos och Milnes 

(2011) en undersökning om hur människor presenterar sig själva på sociala 

medier. Där kom det fram att många tyckte att det var viktigt med autentici-

tet. En person som uppvisar en alldeles för polerad bild kan väcka misstan-

kar. Intervjupersonerna i vår undersökning menar också att bilden som man 

presenterar på sociala medier måste stämma överens med hur man är när man 

träffas i andra sammanhang. 

Det är ju många som använder sociala medier så att man inte ens känner 

igen folk, för att man får en bild där och så är den inte så i verkligheten för 

de har väl förmedlat en annan bild. (Intervjuperson 7, sjuksköterskestudent) 

 Den här intervjupersonen upplever att många skapar en bild av sig själva på 

sociala medier som inte stämmer överens med bilden som hon får när de 
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träffas i andra sammanhang. Leary och Kowalski (1990) menar att bilden 

som presenteras inte nödvändigtvis måste vara falsk, det kan faktiskt vara så 

som personerna ser på sig själva. 

I ett tidigare citat av intervjuperson 1 uttryckte hon att många kommenterade 

att det verkade gå mycket bra för henne men själv menade att det inte var 

riktigt så i verkligheten. Hon riskerar att få problem med autenticiteten. 

Många värdesätter ärlighet högt och då kan den något tillrättalagda bild som 

visas upp skada personens totala varumärke. Följande person har förstått att 

hennes bild på och utanför sociala medier måste stämma överens. 

Jag tänker väl så att man ser trevlig, glad och skötsam ut, det ger ju en bild 

som den förväntar sig att man också har då. (Intervjuperson 7, sjuksköters-

kestudent) 

Nästa intervjuperson ger ett exempel på hur en falsk bild på sociala medier 

skulle kunna se ut i samband med att man söker jobb. 

Det beror på vilket jobb man söker. Men säg att du söker någonting som har 

med design att göra. Att man skulle börja länka till massa designgrejer och 

låtsas vara ännu mera intresserad än vad man kanske egentligen är. (Inter-

vjuperson 11, medie- och kommunikationsvetenskapstudent) 

Att skapa en bild som inte är sann för att presentationen ska se bättre ut för 

till exempel en eventuell arbetsgivare kan vara en riskfylld väg att gå. Ärlig-

het och äkthet värderas troligen högt och en allt för falsk bild kan bidra till att 

bilden av sig själv framstår som mycket sämre än om man hade varit helt 

ärlig. 

4.1.2 Stavning 

Något som visade sig vara viktigt bland våra intervjupersoner men som vi 

inte läst något om i litteraturen var stavning på sociala medier. Detta var 

alltså något som väckte starka åsikter hos majoriteten av våra intervjuperso-

ner och därför är det en viktig del att ha med i detta kapitel. Vi frågade 

intervjupersonerna hur viktigt det var att de själva stavade rätt när de skrev 

någonting på sociala medier. Nedan presenteras några av svaren. 

Alla säger det jag borde ha blivit språklärare för jag är en sådan jäkla 

grammar-nazi på sådant där. Jag mår dåligt när jag går in på Facebook 

ibland alltså bara; nej ge dig nu liksom. Och sen så märker man sådana här 

som skriver på så utpräglad värmländska och stavar med värmländska. Jag 

mår ju dåligt. Får stänga ner och bara; nej nu lugnar du ner dig. (Intervju-

person 14, lärarstudent) 
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Oh det är viktigt! Haha, kontrollfreak… Jag är en sådan som kan störa mig 

oerhört, tar bort en hel status om jag stavat fel. (Intervjuperson 3, sjukskö-

terskestudent) 

Frågan om varför det var viktigt för intervjupersonerna att stava rätt var lite 

svårare att svara på. Flera menade att de inte ville att andra skulle få en bild 

av att de var slarviga och okunniga personer. 

Alltså, jag vet inte, det är svårt att förklara, det visar ju en bild att man är 

noggrann så det är väl därför. (Intervjuperson 3, sjuksköterskestudent) 

Det verkar ju som man är dum då, typ att man inte bryr sig, att man är 

slarvig. Och det tycker jag är viktigt och sen tror jag också det här att man 

har pluggat gör att man blir mer medveten om språket och jag vet att jag 

reagerar på andra som stavar fel på Facebook. "Åh vilket dåligt språk hon 

har" haha. Alla tänker nog inte som jag tänker, men det har med bildning 

och göra nästan. (Intervjuperson 1, medie- och kommunikationsvetenskaps-

student) 

Vi kopplar studenternas medvetenhet kring stavning till Goffmans 

(1959/2014) teori om impression management. Genom våra intervjuer kunde 

vi se flera exempel på studenter som tyckte att det är viktigt att de visar en 

viss bild av sig själva. I just det här fallet var det viktigt för många att visa att 

de inte upplevdes som slarviga och okunniga. Flera nämnde dessutom att det 

kanske hade med deras utbildning att göra. Det är möjligt att de som har valt 

att börja studera på ett universitet vill visa att de nått en viss bildning och att 

de inte stavar hur som helst. Flera nämnde att de hade mycket svårt för de 

som skrev på värmländska och uttryckte tydligt att de inte ville uppfattas eller 

ses som en av dem. Att stava rätt och inte slarva kan ses som en statusmarkör 

som visar vad man kan och vad man uppnått i livet. 

4.1.3 Arbetsgivare kollar de sociala medierna 

Exemplet om att en potentiell arbetsgivare eventuellt kollar på arbetssökan-

des sociala medier kom upp i flera intervjuer. 

Precis, precis, det är ju chefernas nya sätt att titta vem man är... (Intervju-

person 7, sjuksköterskestudent) 

Jag vet inte, har mer privat än så länge... men i framtiden absolut... för jag 

vet ju att arbetsgivare faktiskt går in och kollar Facebook och Instagram och 

kollar vad det är för personlighet man har, hur man beter sig utanför jobbet. 

Så det är bara ett plus och visa en sådan sida av sig själv. (Intervjuperson 3, 

sjuksköterskestudent) 
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Intervjuperson 3 menar alltså att hennes personlighet kommer fram på hennes 

sociala medier-konton och att hon ser fördelar med att kunna visa upp en 

positiv bild av sig själv. 

Jag har tänkt på att jag måste gå igenom mina Facebookbilder och rensa. 

För att alltså, det är ju många bilder som inte jag vill att en framtida arbets-

givare ska se kanske. (Intervjuperson 10, medie- och kommunikations-

vetensskapstudent) 

Intervjupersonen menade att vissa bilder kan ge en negativ presentation av 

henne och planerade att rensa på sina sociala medier så att bilden av henne 

blir mer fördelaktig. Rosenberg och Egbert (2011) menar att Facebook är 

mycket intressant ur impression management-synpunkt. Hela poängen med 

Facebook är att det finns till för att forma och styra över vilket intryck män-

niskor ska få. Detta är alltså något som vår intervjuperson planerar att ut-

nyttja. Intervjupersonen uttryckte också just orden framtida arbetsgivare extra 

tydligt varför detta är markerat i citatet. Detta tolkar vi som att just arbetsgi-

vare är en känslig publik. Det verkar vara mycket viktigt för intervjupersonen 

att ett gott intryck görs och de bilder som fanns att se nu passade inte in på 

det intryck hon försöker göra. 

Nästa citat visar på samma inställning som föregående intervjuperson. 

Jag hade väl kanske inte lagt upp en massa festbilder, det hade jag nog inte. 

Om det var så att jag visste att det var en period där jag skulle försöka visa 

vem jag är då kanske jag inte lägger ut en bild på en vodkaflaska och skriver 

"ikväll kör vi" utan då är det kanske mer att det är fin middag med sambon, 

typ lite så.. Jag hade säkert anpassat mig. (...) Det har ju faktiskt med att 

göra att jag inte ljuger om jag lägger upp en bild på mig själv sitta och bara 

ha en lugn middag en lördagkväll utan det är faktiskt det jag gör idag, sen 

går jag ut men det är inte som förr. (Intervjuperson 7, sjuksköterskestudent) 

Den här intervjupersonen är alltså inte ute efter att ljuga eller visa en falsk 

bild av sig själv inför en eventuell arbetsgivare. Hon menar att hennes liv 

består av olika händelser och faser och vissa är mer lämpliga att visa upp på 

sociala medier eftersom de ger ett mer skötsamt intryck. Det är enligt henne 

kvaliteter som efterfrågas av en arbetsgivare. 

Flera intervjupersoner nämnde ålder och tidsaspekten som en viktig del. Flera 

menade att det mest var förr som det lades upp ofördelaktiga bilder på dem. 

Både på grund av att det inte publiceras lika mycket egenproducerat material 

längre och på grund av att de blivit äldre och ägnar sig åt andra mindre 

uppseendeväckande aktiviteter. Detta var dock inte något som de såg som ett 

problem. Flera menade att alla arbetsgivare måste ju förstå att de flesta har 
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ofördelaktiga festbilder och att det är något som hör ungdomen till. Några 

menade till och med att det kanske var en fördel och bidrog till autenticiteten 

att visa även denna bild av sig själv. De menar att arbetsgivarna troligtvis 

förstår att även den perioden har funnits i deras liv. 

4.2 Personal branding i sociala medier 

Efter att ovan ha behandlat impression management i sociala medier går vi nu 

vidare till personal branding i sociala medier. Personal branding handlar till 

skillnad från impression management mer om medvetna handlingar som 

oftast syftar till att nå ett karriärmässigt mål. När vi analyserade de svar vi 

fått som berörde personal branding i sociala medier kunde vi urskilja tre 

grupper. Grupperna, varumärkesbyggare, varumärkesnovis och varumärkes-

ignoreraren indikerar i hur hög grad studenterna valde att bygga sitt eget 

personliga varumärke.  

På frågan om studenterna använde sig av sociala medier för att nå ett kar-

riärmässigt mål fick vi ta del av blandade uppfattningar och erfarenheter. Vår 

första intervjuperson tar detta på stort allvar, hon har ett tydligt karriärmässigt 

mål samt olika strategier för att nå dit. Hon använder Facebook till största del 

för professionella mål och därför publiceras inte mycket material som har 

med privata vänner att göra. 

Eh inte så jättemycket heller kanske vänner, vad jag gör med mina vänner 

utan det är mycket yrkesmässigt just nu på grund av att det är det som är 

målet just nu, att få ett bra jobb. Så då reflekteras det på min Facebook 

kanske. (Intervjuperson 1, medie- och kommunikationsvetenskaps-student) 

Intervjupersonens uttalande har en tydlig koppling till personal branding 

tanken som Lair, Sullivan och Cheney (2005) beskriver som ett sätt att nå 

karriärmässiga mål genom att paketera sig själv på ett attraktivt sätt. Detta 

gör att intervjuperson 1 tillhör gruppen varumärkesbyggare. Hit hör även 

intervjuperson 12 som efter lite diskussion insåg att hon faktiskt arbetade 

med något som kan definieras som personal branding. 

Intervjuperson 12: Jag vet inte riktigt faktiskt. Tror inte det. 

Intervjuare: Det skulle kunna vara att du visar dig intresserad av ditt yrkes-

område även på sociala medier. 

Intervjuperson 12: Jo men det gör jag nog faktiskt. Jo men jag delar ju en hel 

del från Vårdförbundet vårat fackförbund och liksom...Det här med den här 

artikeln som spreds om att man skulle kunna få välja som sjukvårdspersonal 
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om man ska göra en abort eller inte. Det är ju sånt jag delar också liksom 

och...Visar ett intresse för. (Intervjuperson 12, sjuksköterskestudent) 

Intervjupersonens svar visar på att hon vill förmedla vem hon är och vad hon 

står för, två viktiga förutsättningar för att kunna dra fördelar av det personliga 

varumärkesbyggandet enligt Montoya (citerad i Shepherd, 2005, s.599). 

Montoya menar att det är viktigt att förmedla detta till alla man har kontakt 

med och ger som exempel kollegor på jobbet, grannar eller familjemedlem-

mar. Att vår intervjuperson väljer att dela relevanta artiklar på Facebook som 

samlar mängder av olika kontakter är därför helt i linje med Montoyas 

resonemang. Intervjuperson 12 har ingen medveten plan för sitt delande av 

artiklar på sociala medier men vi menar ändå att det hjälper till att bygga 

hennes personliga varumärke. Om en arbetsgivare skulle få syn på detta 

skulle den troligtvis reflektera över att personen verkade insatt och intresse-

rad av sitt yrkesområde och det skulle kunna vara till fördel vid en arbetssö-

kande. 

Flera av våra intervjupersoner tillhör kategorin varumärkesnoviser. De ställer 

sig försiktigt positiva till att använda sociala medier för att nå ett karriärmäss-

igt mål men menar att det är något de planerar att göra i framtiden. 

Nej alltså jag kommer väl försöka använda mig av det när jag närmar mig 

men nu känns det så himla avlägset eftersom jag precis har börjat. Men jag 

har tänkt på att jag måste gå igenom mina Facebookbilder och rensa. (Inter-

vjuperson 10, medie- och kommunikationsvetenskapsstudent) 

Tar kontakt med företag och sådana grejer? Nej inte än i alla fall. Det 

kommer väl kanske lite mer sen när det blir så här val av praktik och grejer. 

Då börjar man väl kanske kolla runt lite mera på sådana grejer. Men just nu 

så gör jag väl inte det. (Intervjuperson 11, medie- och kommunikations-

vetenskapsstudent) 

Du menar om jag liksom marknadsför mig själv eller? Nej det har jag inte 

gjort än, alltså det skulle man ju kunna göra, det vet jag flera frilansjourna-

lister som gör för det är ju lite personlig marknadsföring så men nä, jag har 

inte gjort något sådant. (Intervjuperson 9, medie- och kommunikationsveten-

skapsstudent) 

Studenterna menar alltså att det är för tidigt att börja arbeta med sociala 

medier för att nå sina mål. Samtidigt är de sannolikt medvetna om fördelarna 

med att använda sociala medier för att presentera sig själva. Till exempel är 

det kostnadseffektivt som Dutta (2010) skriver och också lätt att presentera 

värderingar eller välja bort ofördelaktig information om sig själv som Schau 

och Gilly (2003) tar upp. 
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Vi frågade intervjupersonerna om de använde sig av sociala medier för att nå 

sina mål som de har efter utbildningen. Eftersom vi fick motfrågor på vad vi 

egentligen menade kan det vara så att denna fråga egentligen var lite för svår. 

Å ena sidan kan vi se tillbaka och tänka att vi borde ställt en lättare fråga men 

å andra sidan fick vi fram intressant information just genom att de inte kunde 

svara. Att frågan i sig var för svår att svara på för flera ger en tydlig indikat-

ion på nivån av personal branding. Hade det varit något de ägnade sig åt 

hade de troligtvis lättare förstått frågan och gett tydligare svar. Anledningen 

till att de inte kunde svara var troligtvis att flera av våra intervjupersoner 

aldrig har tänkt på att man skulle kunna använda sig av sociala medier för att 

bättre nå sitt mål. 

Slutligen fanns det intervjupersoner som inte alls använde sociala medier 

med syfte att nå ett karriärmässigt mål vilka hör till kategorin varumärkesig-

noranter. De tänker inte alls på sociala medier som ett verktyg som de kan nå 

karriärmässiga mål med. 

Mitt användande av sociala medier hänger inte så mycket ihop med framti-

den. (Intervjuperson 8, medie- och kommunikationsvetenskapsstudent). 

På Facebook är det inte mycket av det som jag är intresserad av karriär-

mässigt. (Intervjuperson 2B, biologistudent). 

Hos en av deltagarna var orsaken helt enkelt att det inte fanns något intresse 

för personal branding på sociala medier. 

Eh lågt intresse.. bara.. annat för mig..hehe. (Intervjuperson 4, lärarstudent) 

Anledningarna till att sociala medier inte användes alls för personal branding 

var som sagt att det inte var något man ens hade tänkt på att man kunde göra. 

Genom vidare frågor försökte vi undersöka om det kanske fanns någon tanke 

på att det skulle kunna vara en bra idé i framtiden. I gruppen varumärkesig-

noranter fanns inga sådana tankegångar på att man borde fundera på hur 

närvaron på sociala medier kunde påverka bilden av sig själv. 

4.2.1 Publiker 

Vi frågade även intervjupersonerna om vem eller vilka de trodde såg eller 

läste materialet de publicerade. Flera studenter svarade att de trodde motta-

garna var deras vänner. 

Jag tänker ju på min kompiskrets och de som jag liksom brukar träffa och 

prata med. (Intervjuperson 10, medie- och kommunikationsvetenskaps- 

student) 
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Ja...det är nog mest mina närmaste kompisar faktiskt. (Intervjuperson 12, 

sjuksköterskestudent) 

Jag tänker mina vänner, men den som kommenterar mest är ju min mamma, 

tyvärr. (Intervjuperson 2B, biologistudent) 

Publiker verkar vara ett relativt ogenomtänkt ämne för våra respondenter. 

Däremot så var det vissa intervjupersoner som reflekterade över att de hade 

olika publiker på sociala medier, intervjuperson 6 till exempel. 

Beror på vad jag skriver.. tex om bilar till bilintresserade, politik till de i 

Årjängs kommun. (Intervjuperson 6, medie- och kommunikationsvetenskaps-

student). 

Intervjuperson 11 var också medveten om olika publiker. 

Man har ju skaffat kompisar från olika delar av Sverige och olika tider. Så 

det är väl typ när man lägger upp någonting så kan ju det spegla de man har 

lärt känna på ett ställe. Så ett annat inlägg kan ju vara för dem som man 

lärde känna på ett annat ställe. Så man har ju gemensamma tankar å grejer. 

Å interna skämt som man skrattar åt liksom. Sen är det väl andra som ser det 

som inte fattar någonting men. (Intervjuperson 11, medie- och kommunikat-

ionsvetenskapsstudent) 

Precis som intervjuperson 11 konstaterar så samlar man under en lång tid på 

sig vänner och följare från olika ställen och grupper. Med tanke på detta 

skulle man kunna tycka att det var svårt att dela innehåll så att det ska passa 

alla. Men detta eventuella problem verkar inte orsaka så mycket huvudbry för 

studenterna i vår undersökning. 

Som beskrevs i teorikapitlet så tar Marwick och boyd (2010) samt Hanlon 

(2010) upp en minsta gemensamma nämnare-teknik i samband med diskuss-

ionen kring olika publiker på sociala medier. Hanlon beskriver hur en sociala 

medier-användare tar hänsyn till två olika grupper innan han eller hon publi-

cerar något. Den ena gruppen innefattar personer som användaren vill visa en 

idealisk sida för. Den andra gruppen består av personer som inte är en tänkt 

målgrupp och som dessutom kan ifrågasätta den idealiska bild användaren 

presenterar. Utifrån den sistnämnda gruppen, eller den minsta gemensamma 

nämnaren, anpassar användaren sedan sitt inlägg. En del av intervjupersoner-

na visade tendenser att tänka i de här banorna även om de skiljer sig något 

från forskarnas teorier. En av intervjupersonerna berättar till exempel att han 

anpassar sig till en sorts minsta gemensamma nämnare grupp på så vis att han 

väljer att inte lägga upp vissa typer av material som han vet kan ifrågasättas. 
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Jag är väldigt mycket för antirasism och jag tycker om Facebooksidan Jag är 

inte rasist men. Där skulle jag velat dela flera artiklar men jag har avstått för 

jag vet att några av mina kompisar är väldigt rasistiska av sig. Jag har sett 

att de är väldigt aktiva med att kommentera och försöka få igång diskussion-

er på Facebook och jag är lite diskussionsrädd på Facebook. (Intervjuperson 

15, lärarstudent) 

En annan intervjuperson är också medveten om sin minsta gemensamma 

nämnare-grupp men väljer ibland att inte anpassa sitt innehåll efter denna 

grupp.   

Det var en bild jag delade faktiskt för några veckor sen där jag satt några 

minuter och verkligen tänkte vågar jag dela det här? (...) Det var en bild som 

syftade på att homofobi är rädslan för att andra män ska behandla dig som 

du behandlar kvinnor eller nått sådant där. Jag vet att jag har homofober i 

min vänlista men jag är en så här jag tar inte bort sådana för jag kan tycka 

det är bra att ändå ha koll på vad de gör liksom. Då insåg jag att nu kan jag 

faktiskt få sura kommentarer här men jag kände nej screw that shit och det är 

bara att debattera tillbaka och så delade jag den. (Intervjuperson 14, lärar-

student) 

Även om bilden av den här personen kan stöta sig med den bilden som 

hennes publik har väljer hon ändå att publicera det hon vill. Hon menar att 

det budskapet hon vill nå ut med är viktigare än hur hon kan uppfattas eller 

de reaktioner hon kan få. Att hon reflekterar över eventuella reaktioner tyder 

på att hon är medveten om att hon har olika publiker och att de förväntar sig 

olika saker av henne. 

Roller är nära förknippat med olika publiker. I litteraturen vi läste hävdades 

att man antar olika roller i förhållande till olika publiker och vi undersökte 

därför detta i våra intervjuer. Trots detta lyckades vi inte urskilja om våra 

respondenter antog olika roller även om de hade olika publiker. Anledningar-

na till att vi inte kunde få ut något om roller kan bero på flera saker. Vi har 

antingen ställt för dåliga frågor, misslyckats med att analysera materialet 

alternativt antar våra respondenter inte olika roller. 
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5 ANALYS 

Utifrån resultatet presenteras våra reflektioner i relation till det tidigare 

presenterade teoretiska ramverket. Analysen behandlar impression manage-

ment och personal branding på sociala medier. I analysen kunde vi se tre 

olika grupper som studenterna tillhörde. De tre olika grupperna har olika stor 

benägenhet att ägna sig åt personal branding. Till sist behandlas synen på 

publiker. 

5.1 Impression management på sociala medier 

Vi frågade våra intervjupersoner om de försökte visa upp en viss sida av sig 

själva när de publicerade innehåll på sociala medier. Vissa av intervjuperso-

nerna sa nej och andra hade inte tänkt på den frågan förut. Andra menade att 

en viss bild försökte de nog visa upp eftersom de inte publicerade vad som 

helst. Att tänka igenom hur man ser ut, vad man har på sig och vad man säger 

och agerar hör till vardagliga och ofta omedvetna handlingar som finns till 

för att bilden av en själv inte ska rubbas hos mottagarna. Enligt impression 

management handlar det alltså om bilden av sig själv som man försöker 

framställa inför andra. Handlingarna som intervjupersonerna gör för att skapa 

en bild av sig själva, till exempel att stava rätt eller lägga ut redigerade bilder, 

är oftast ingen medveten handling med tydligt mål. Den omedvetna presen-

tationen av sig själv på sociala medier sker av bara farten på samma sätt som 

man inte väljer att ta på sig smutsiga eller trasiga kläder när man går hemi-

från. 

5.1.1 Stavning  

Att stavning var så viktigt var något som överraskade oss. I den litteraturö-

versikt vi gjorde stötte vi inte på något om stavning i förhållande till impress-

ion management eller personal branding. Impression management handlar 

alltså om att försöka visa upp en viss sida av sig själv för att påverka den bild 

andra får av en själv. Vår tolkning är att stavning är en viktig del av självpre-

sentationen för studenter på sociala medier. Genom undersökningen verkar 

det som att studenterna tycker att stavning är ett viktigt verktyg för att inte 

uppfattas som okunnig och slarvig. Man skulle kunna jämföra detta med att 

städa hemma innan man får besök. Antagligen gör man det för att man vill 

visa upp en ordningsam sida av sig själv. På samma sätt menar flera av våra 

intervjupersoner att de håller sina sociala medier städade.  
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Varför är det då så viktigt för studenterna att inte visa sig okunniga? Som vi 

nämnde i resultatkapitlet så kan det ha att göra med att studenterna vill 

upprätthålla en bild av att de är uppnått en viss utbildning och att de därför 

inte stavar fel. 

5.1.2 Autenticitet 

Flera intervjupersoner gav exempel på när de fått en bild av en person på 

sociala medier men att samma person varit på ett helt annat sätt i andra 

sammanhang. Vikten av autenticitet verkar inte kunna underskattas. Men 

autenticiteten tar sig även andra uttryck. Även om en person har ett mycket 

lyckat liv och ständigt verkar vara glad finns indikationer på att denna sanna 

bild inte alltid kan presenteras på sociala medier. En sådan bild blir helt 

enkelt inte trovärdig utan då väljer man hellre att visa upp en mer nyanserad 

bild. Denna bild blir då inte helt sanningsenlig men mottagarna upplever den 

som mer autentisk. 

Det är inte bara den bild som byggs upp på sociala medier som bidrar till 

varumärket utan hela en persons agerande vägs samman till en total bild. Vår 

tolkning är alltså att autenticiteten är en viktig del i presentationen av sig 

själv på sociala medier. Extra viktigt kanske det är när ett varumärke ska 

byggas. Om någon visar upp en bild som kan misstänkas vara osann finns 

stor risk att varumärket skadas. 

När vi tittade på vad vi kommit fram till om autenticitet i förhållande till 

personal branding upptäckte vi en slags konflikt. Som tidigare nämnts fick vi 

genom vår undersökning reda på att autenticitet på sociala medier kan uppnås 

genom att visa en nyanserad bild av sig själv. Samtidigt så handlar varumär-

kesbyggande om konsekvent handlande och tydlighet (Shepherd, 2005). Att 

försöka presentera en autentisk bild av sig själv och samtidigt bygga ett 

personligt varumärke på sociala medier kan därför bli en svår balansgång. 

Sett till vår undersökning verkar studenterna ändå värdesätta autenticitet 

framför ett hårddraget varumärkesbyggande. 

5.2 Personal branding på sociala medier 

De flesta studenter som vi intervjuat har inget tydligt karriärmässigt mål med 

sin närvaro på sociala medier. Flera menade att det berodde på att de inte 

tänkt på det, inte hade intresse eller skulle intressera sig för det senare. En 

annan orsak till avsaknaden av personal branding hos de intervjuade studen-

terna tror vi är bristen på tydliga mål med sin utbildning. Flera menade att de 

visserligen studerade men inte hade tänkt så mycket på vad målet var. En 
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intervjuperson nämnde att det var dags att plugga något och vad det sedan 

blev för utbildning kom i andra hand. Kaputa (2010) menar att personal 

branding handlar om att nå dit man vill. Med tanke på det menar vi att det 

blir svårt att strategiskt bygga sitt varumärke när man faktiskt inte vet vart 

man vill. 

I flera artiklar nämns Facebook som en idealisk plats för att visa upp en bild 

av sig själv. Rosenberg och Egbert (2011) menade att hela poängen med 

Facebook är att det finns till för att forma och styra över vilket intryck män-

niskor ska få. Fördelarna med sociala medier som plattform för personal 

branding har förändrats eftersom självpresentationen inte är lika tydlig där nu 

som den var för bara några år sedan. Många av de vi intervjuade sa att de 

sällan publicerade egenproducerat material. Anledningarna var bland annat 

att Facebook inte längre var lika intressant och kändes inaktuellt. Detta kan 

tyda på att intresset för personal branding på Facebook dalar. Sett ur ett 

annat perspektiv kan det minskade intresset för personal branding ses som en 

stor fördel för de som faktiskt utnyttjar fördelarna med personal branding. 

Om färre och färre publicerar egenproducerat material blir ju exponeringen 

för de som väljer att ändå göra det ännu större. Det är inte bara våra intervju-

personer som ger indikationer på att de publicerar mindre och mindre. I 

undersökningen Svenskarna och internet 2014 (Findahl, 2014) har man 

undersökt aktiviteten på sociala medier. Under en dag är det 48 procent som 

besöker Facebook endast för att läsa vad andra skrivit. Samtidigt är det bara 

15 procent av användarna som publicerar eget material. 

5.2.1 Tre varumärkesgrupper 

Som nämndes i resultatkapitlet kunde vi urskilja tre olika grupper av varu-

märkesbyggare. Nedan kommer vi att diskutera kring dessa samt förtydliga 

resonemanget med hjälp av vår figur som vi tidigare visat i teorikapitlet (se 

figur 1, s. 13). 

5.2.2 Varumärkesbyggaren 

Få av våra intervjuade studenter var varumärkesbyggare men vi har några 

exempel som tydligt visar på en attityd kring sig själv som varumärke. 

Intervjuperson 1 studerar medie- och kommunikationsvetenskap vilket kan ha 

något att göra med det stora intresset för personal branding. Dels så tas 

ämnen som varumärke, marknadsföring och sociala medier upp i utbildning-

en. Och dels så finns det hög konkurrens inom yrkesområdet vilket gör 

studenten mer motiverad att bygga sitt personliga varumärke för att nå just 

sina mål. Intervjuperson 1 menar att hon medvetet trycker på gilla-knappar 
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och blir vän med människor som kan vara bra kontakter i framtiden. Nätver-

ket byggs ständigt ut med tanke på att nå de mål som satts upp. Hon menar 

att hon har en strategi kring det arbete hon gör på sociala medier. Hon menar 

också att vad hon gör privat med vänner inte speglas på hennes Facebook-

konto. Där vill hon hålla en professionell fasad. Utifrån hennes svar på 

intervjun kan vi konstatera att hon gör många medvetna handlingar på sina 

sociala medie-konton och att det är för professionella syften. Intervjuperson 1 

ägnar sig således i hög grad åt personal branding. Se figur 3, den övre 

punkten. 

 

Figur 3. Varumärkesbyggaren 

Ett annat exempel på en varumärkesbyggare är intervjuperson 12 (sjukskö-

terskestudent). Hon menar att hon delar innehåll som är relevant för hennes 

profession men däremot har hon inte en medveten strategi kring sitt varu-

märke. Se figur 3, den nedre punkten. Intervjupersonen visar för alla vem hon 

är och vad hon står för vilket är två viktiga aspekter i det personliga varumär-

kesbyggandet (Montoya citerad i Shepherd, 2005, s.599). Däremot väcker det 

faktum att hon inte för en medveten strategi kring sitt varumärke frågor. 

Kanske kan det personliga varumärket byggas omedvetet om man brinner 

tillräckligt mycket för det framtida yrket? Intervjupersonens svar visar oss att 
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det inte bara finns en typ av personal branding utan att ämnet är mer inveck-

lat än så. 

Det tydliga varumärkesbyggandet kan medföra vissa risker eller problem. 

Ibland kan det till exempel finnas en önskan om att publicera något av privat 

karaktär men att det passar inte in i den bild som intervjupersonen byggt upp. 

Trots att intervjuperson 1 har många olika sorters vänner och följare, alltså 

publiker, är det den professionella publiken som prioriteras. Intervjupersonen 

gav Instagram som exempel där hon kände sig kluven inför vilken sorts 

bilder hon skulle publicera. Hon menade att hon vill fortsätta bygga den 

professionella bilden av sig själv men menade också att hon inte ville verka 

som en robot utan personlighet. Av den anledningen publicerade hon ibland 

bilder som inte var av professionell karaktär som till exempel en vanlig dag i 

mataffären i mjukisbyxor. Detta kan kopplas till Goffmans (1959/2014) tanke 

om backstage där vi kan vara ett mer privat jag. 

5.2.3 Varumärkesnovisen 

Fler av de intervjuade ställde sig försiktigt positiva till att eventuellt utveckla 

sitt personliga varumärke. Det var alltså inget de sysslade med idag men i 

framtiden när de närmade sig examen kunde de tänka sig att börja fundera på 

personal branding. Flera studenter hade inte tänkt i dessa banor förut men 

medgav att det nog kunde vara en bra idé. En annan intervjuperson menade 

att hon visste att vissa frilansjournalister arbetade mycket med sitt varumärke 

och att det nog kunde vara en bra idé även för henne. De flesta i gruppen 

varumärkesnoviser var medie- och kommunikationsvetenskapstudenter och 

kände till begrepp som varumärke och kunde relatera till tanken att de själva 

skulle kunna vara ett varumärke. 
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Figur 4. Varumärkesnovisen 

 

Flera av studenterna menade att de tänkte på stavning och att de inte la upp 

vilka bilder som helst. Det fanns ett visst mått av eftertanke även om vissa 

hävdade att de publicerade spontant. Vi ser alltså tecken på att flera i denna 

grupp agerar utifrån en privat publik men har en relativt medveten tanke 

kring vad de publicerar. Se figur 4. 

Flera av de intervjuade sa som sagt att de inte funderat så mycket på sitt eget 

personliga varumärke tidigare utan att de eventuellt skulle göra det närmare 

examen. En risk med att vänta så länge är att varumärket inte hinner bli 

starkt. Ett bra och starkt varumärke tar tid att bygga upp och är något som 

hela tiden måste underhållas (Kotler, 2011).  

5.2.4 Varumärkesignoranten 

En tredje kategori är de studenter som inte tänker på sitt personliga varu-

märke alls. Flera menar att tanken inte ens slagit dem eller att de inte förstår 

hur deras sociala medie-användande skulle kunna påverka deras chanser att 

få ett arbete. Flera studenter i denna kategori studerade inom yrkesområden 

där det sannolikt är lätt att få ett arbete i framtiden. En av studenterna berät-
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tade att han i princip blivit gratulerad av ett fackförbund när han berättat att 

han studerade till NO-lärare. En av intervjupersonerna, biologistuderande, 

som troligtvis kommer befinna sig i en situation där konkurrensen om arbete 

är hög menade att hennes Facebook-konto inte speglade det som hon var 

intresserad av karriärmässigt. Anledningen till detta kunde hon inte svara på, 

det var något som hon inte tänkt på tidigare. En lärarstudent menade att han 

hade lågt intresse av att bygga sitt eget personliga varumärke och sa att han 

helt enkelt hade annat för sig. 

Flera i denna grupp agerar oftast privat och har ingen speciell strategi med 

det de publicerar. Däremot är de inte helt omedvetna om vad de publicerar. 

Se figur 5. Flera av studenterna i denna grupp tyckte att stavning var viktigt 

eller försökte medvetet publicera innehåll för att visa en humoristisk sida av 

sig själva. Även i denna grupp var alltså impression management-tanken 

närvarande. 

  

Figur 5. Varumärkesignoranten 
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5.2.5 Publiker 

En av våra frågeställningar berörde hur studenter ser på publiker i förhållande 

till olika roller som de antar på sociala medier. Först och främst fick vi fram 

att många av våra intervjupersoner nämner nära vänner som deras största och 

viktigaste publik. Det är utifrån vad de ska tycka som de oftast publicerar sitt 

material på sociala medier. Genom analys av flera intervjuer förstod vi att 

studenterna själva inte tänkte att de publicerade för en viss grupp utan de 

tänkte att alla deras vänner och följare skulle ta del av innehållet. Genom 

följdfrågor förstod vi ändå att det oftast var sina nära vänner de tänkte på som 

sin primära publik. En intervjuperson hade en annan strategi och publicerade 

innehåll utefter sina egna intresseområden. Skrev hon till exempel om bilar så 

riktade hon sig till sina bilintresserade följare och vänner. Skrev hon om 

kommunpolitik så var det ofta riktat till dem som bor i den kommunen. Även 

om materialet var synligt för alla så menade hon att det nog inte var intressant 

för alla. Om man använder sig av bilden av teaterscenen kan man tänka sig 

att intervjupersonen står på scenen och berättar om sitt budskap. Längst fram 

sitter den mest hängivna publiken, till exempel familj och nära vänner. På 

vänster parkett sitter de bilintresserade och på höger parkett finns de kom-

munpolitiskt intresserade. När intervjupersonen publicerar bilder på äldre 

bilmodeller står hon vänd mot sin vänstra publik. Även om alla i salongen 

hör henne och kan ta till sig budskapet är det troligtvis mest intressant för de 

bilintresserade. Även de på den främre raden som i vanliga fall inte är bilin-

tresserade kan ta till sig budskapet och ge respons just eftersom de är så 

intresserade av personen som står på scenen. 

Vi har tidigare nämnt idén om minsta gemensamma nämnare hos publiken. 

Det är alltså den grupp i publiken som kan ifrågasätta den sida man försöker 

visa upp som man har i åtanke när man vill publicera något. Flera intervju-

personer sa att de tänkt publicera något men sedan tänkt till och undrat vad 

den ifrågasättande gruppen av deras vänner och följare ska tänka. En person 

sa att han avstod från att publicera på grund av eventuella konsekvenser och 

en annan valde att publicera trots hennes oro för hur hennes vänner skulle 

reagera. Tanken på en minsta gemensam nämnare kan vara en fördel för att 

människor smidigt ska kunna interagera med varandra. Om man är vaksam 

på vad man publicerar som skulle kunna vara obekvämt och kontroversiellt 

blir klimatet på sociala medier trevligare. Däremot kan minsta gemensamma 

nämnare-tanken hindra personer från att säga ifrån, ställa upp och reagera när 

det faktiskt behövs. Tänker man på den minsta gemensamma nämnare i 

personal branding-sammanhang kan det finnas en risk att man väljer att inte 

publicera eller agera på bästa sätt för sitt personliga varumärke för att en viss 
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ifrågasättande grupp av ens vänner och följare tycker att man har hybris, är 

mycket ointressant eller irrelevant. 

Eftersom man samlar på sig vänner och följare från många olika samman-

hang är det lätt hänt att många olika publiker måste samsas på sociala medier. 

Det kan vara allt från barndomsvänner till arbetskamrater och äldre släkting-

ar. Eftersom det är så många olika målgrupper är det svårt för en person att 

veta vilken roll den ska anta när den publicerar något. Oftast agerar man på 

olika sätt när man interagerar med en nära vän eller äldre avlägsen släkting. 

Genom vår undersökning uppfattar vi att detta är något man inte reflekterar 

så mycket över. Men problemet som ändå kan uppstå med olika roller kan ta 

sig uttryck genom att man väljer att inte publicera för att man känner sig 

obekväm med det man ska publicera. Man kan helt enkelt uppleva att det 

man publicerar inte passar in i allas bild av en själv. Detta kan bidra till att 

man blir mycket begränsad i sitt publicerande. Om man börjar fundera mer 

och mer på vad man kan lägga upp blir det till slut svårt att publicera något 

alls. Då kan man plötsligt befinna sig i en situation som en av våra respon-

denter hamnade i. Hon upptäckte att hon inte publicerat någon bild på Instag-

ram på väldigt många veckor och kände därför att när hon nu väl skulle lägga 

upp en bild så var det svårt att hitta ett tillräckligt bra tillfälle. Eftersom det 

hade gått så lång tid skulle hennes publicering få mer betydelse och ökad 

tyngd för sina följare menade hon. En lösning på problemet med olika roller 

och publiker är att helt enkelt välja ut en publik som man helst vill publicera 

för. I våra respondenters fall var det nära vänner. Då kan man publicera det 

som man tror de skulle gilla i egenskap av den roll man brukar anta. Att sen 

andra publiker kan tycka att bilden av en person blir förändrad är inget man 

tar någon hänsyn till. 
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6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Här kommer vi presentera de slutsatser vi kommit fram till samt diskutera 

vårt resultat. Vi kommer även att reflektera kring hur vi kunde ha gjort 

uppsatsen på ett bättre sätt. Till sist kommer vi ta upp förslag till framtida 

forskning och implikationer för samhället.  

 

6.1 Slutsatser  

 Hur upplever och hanterar studenter inom olika ämnesområden pre-

sentationen av sig själva på sociala medier? 

Vi har sett exempel på att flera studenter tycker att det är viktigt att visa upp 

en allmänt bra bild av sig själv. Det kan handla om att inte stava fel eller att 

inte lägga upp fula bilder. Detta är en del av impression management som 

innebär att man försöker styra över vilken bild människor får av en själv, till 

exempel att göra ett gott första intryck. Skillnaden mellan studenter inom 

olika ämnesområden var inte så stor men vi kan ändå se att vissa studenter i 

högkonkurrensyrken hade en tendens att tänka mer på sin presentation. 

Däremot var det inte så att studenterna i lågkonkurrensyrken inte alls tänkte 

på sin presentation. De hade också en viss medvetenhet kring den bild de 

presenterade.  

 

 Hur reflekterar studenter över vad de publicerar, vad är medvetet och 

omedvetet? 

Presentation av sig själv görs ofta omedvetet av våra intervjupersoner. De 

tänker inte på att de till exempel måste stava rätt för att göra ett medvetet gott 

intryck på någon. Känslan av att vilja visa upp en bra eller rätt bild av sig 

själv finns omedvetet med dem hela tiden. Utifrån det här har vi dragit 

slutsatsen att intresset för personal branding är lågt hos de allra flesta av 

studenterna. Vissa är däremot mer medvetna eftersom de har en tydlig stra-

tegi med sin utbildning och har ett karriärmål i syfte.  
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 Hur ser studenter på publiker i förhållande till olika roller som de an-

tar på sociala medier? 

Varken publiker eller roller var något som studenterna reflekterat över 

särskilt mycket. I och med det var hanteringen av olika publiker och roller i 

de flesta fall omedveten. Få upplevde detta som ett problem utan publicerade 

utifrån en publik som de var intresserade av att tilltala just vid ett speciellt 

tillfälle. Genom undersökningen fick vi ändå reda på att nära vänner var 

studenternas främsta publik.  

 

 Tror studenter att innehållet på sociala medier påverkar en eventuell 

arbetsgivare och förändrar det i så fall attityderna till deras innehåll? 

Trots att många av våra intervjupersoner trodde att en framtida arbetsgivare 

tittade på deras sociala medier valde de ändå inte att presentera en profess-

ionell bild av sig själva. Flera intervjupersoner menade att de hade så privata 

inställningar som de kunde och att det därför inte fanns något intressant för 

en arbetsgivare att se om de sökte på deras namn. Vissa menade att de skulle 

förändra innehållet på sociala medier när de i framtiden söker ett arbete. 

 

Vi vill poängtera att de slutsatser vi kommit fram till inte är några absoluta 

sanningar utan endast ett försök att ge en bild av studenters självpresentation 

på sociala medier.  

 

6.2 Diskussion  

Många i vår intervjuundersökning berättade att de hade privata inställningar 

på sina sociala medier och att en potentiell arbetsgivare därför inte kunde titta 

på deras profil. Vi anser att det som utmärker någon som ägnar sig åt perso-

nal branding är att man istället är beredd att vända på påståendet. Att helt 

enkelt öppna sina sociala medier just för att en arbetsgivare ska kunna se 

dem. Allt som publiceras och delas där som kan stärka varumärket bör kunna 

ses av så många som möjligt, speciellt en arbetsgivare. Detta kan sammanfat-

tas med ett talesätt som vi kommit fram till genom undersökningen. 

 Tänk inte på vad du vill dölja för din arbetsgivare, tänk på vad du vill visa 

upp. 



Att vara eller icke vara 2.0  Erika Andersson och Linnea Hjelm  

43 

 

I vår undersökning har vi intresserat oss för skillnader och likheter mellan 

impression management och personal branding. I en del av personal bran-

ding -litteraturen hävdas det att människor måste förstå hur viktigt personal 

branding är för deras framtid (Peters, 1997). En tanke som vi har haft är om 

impression management sätter gränser för en persons personal branding? Det 

kan till exempel handla om att de publiker som är viktigast att upprätthålla 

sina roller för, exempelvis nära vänner, inte uppskattar den professionella 

vinkel som en persons sociala medier plötsligt börjar anta i personal bran-

ding-processen. Att bygga sitt personliga varumärke är alltså inte så lätt och 

utan problem som flera personal branding-profiler verkar mena. Personal 

branding är mer komplext och något som måste underhållas och byggas 

under en längre tid. 

En tanke som har slagit oss under processen är att resonemanget kring att en 

person kan vara ett varumärke kanske är något kontroversiellt. Om man inte 

vill se sig själv som ett varumärke är det troligtvis svårt att utveckla presen-

tationen av sig själv till sin fulla potential. 

Även om det finns stora fördelar med sociala medier och självpresentation är 

det svårt att veta hur man lyckas med sin självpresentation. Flera böcker har 

skrivits om ämnet men problemet är att de blir inaktuella så fort de kommer 

ut på marknaden. Sociala medier förändras snabbt och från en dag till en 

annan kan spelreglerna ha ändrats. Det gör att om man vill lära sig något om 

ämnet är man hänvisad till att själv ta reda på hur man bästa lyckas. Detta gör 

man lättast genom att vara nyfiken, intresserad och genom att se hur andra 

arbetar. Det finns nog inga rätt eller fel när det kommer till att uppnå sina mål 

med sin presentation på sociala medier och hur klyschigt det än kan låta tror 

vi att det gäller att tänka kreativt, nytt. 

Det är svårt att sia om framtiden när det gäller sociala medier och självpre-

sentation men vi har ändå några tankar om detta. Vi tror, trots vårt resultat, 

att medvetenheten kring presentationen av sig själv på sociala medier kom-

mer att bli större. Än så länge är sociala medier ett ganska nytt fenomen men 

med tidens gång kommer människor lära sig mer och mer om hur man bäst 

utnyttjar dess kapacitet. Om alla skulle börja presentera sig på ett utstuderat 

sätt på sociala medier skulle det troligtvis leda till vissa människors ovilja att 

göra detsamma. Nästan alltid finns det de som vill gå mot strömmen och som 

vi tidigare nämnt är det viktigt att sticka ut för att nå framgång. Således 

skulle det kunna vara ett smart drag att i tider när alla visar upp sig i sociala 

medier gå över till en mer analog presentation av sig själv. Kanske kan man 

hamna top of mind med ett välformulerat, handskrivet brev? En fundering vi 

har i samband med detta är att formen för självpresentationen inte spelar 
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någon roll. Viktigare är kanske att ligga steget före alla andra. Troligtvis 

kommer helt nya typer av digitala medier att utvecklas och kanske kommer 

de nyfikna nytänkarna räknas som de stora vinnarna i personal branding–

sammanhang. 

6.3 Kritik  

Så här i slutet av uppsatsen har vi kommit fram till aspekter som hade kunnat 

göra uppsatsen ännu bättre. Vi är inte helt nöjda med urvalet av våra respon-

denter. Det finns en obalans mellan de olika ämnesområdena vilket eventuellt 

kan ha påverkat resultatet.  

I metodkapitlet nämnde vi att ett alternativ till vår intervjumetod kunde ha 

varit att göra en enkätundersökning. En tanke vi hade i början av processen 

var att göra både en intervjuundersökning för att sedan följa upp med en 

enkätundersökning. Detta för att få fram kvantitativa och kvalitativa resultat 

vilket hade gjort undersökningen mer trovärdig. Hade vi haft mer tid på oss 

hade detta varit ett intressant tillvägagångssätt.  

6.4 Implikationer för samhället  

Ett ämne som intresserat oss är hur arbetsgivare ser på fenomenet personal 

branding och hur presentationen av studenterna på sociala medier kan på-

verka om en arbetsgivare vill anställa eller inte. Många av studenterna i vår 

undersökning verkar tro att presentationen av sig själv på sociala medier är 

viktig för arbetsgivare. Om det skulle visa sig att ett väl utvecklat personligt 

varumärke på sociala medier är viktigt för arbetsgivarens benägenhet att 

anställa borde kanske mer fokus läggas på personal branding. Kanske kunde 

man hjälpa studenter genom att introducera personal branding i sociala 

medier i olika sammanhang, exempelvis en kurs eller föreläsning i olika 

utbildningar. Anledningen till att det är viktigt för studenter att presentera sig 

väl på sociala medier ligger inte enbart i deras eget intresse. Om varumärket 

är väl uppbyggt blir rekryteringsprocessen mer effektiv och på så vis mindre 

kostsam. Genom det kan arbetsmarknaden spara resurser.  

Om utvecklingen går mot att studenter inte utvecklar sina varumärken på 

sociala medier bör frågan tas upp om arbetsgivare ens bör använda de sociala 

medierna som en lämplig rekryteringskanal. Om studenterna inte har någon 

tanke på att en eventuell arbetsgivare skulle kunna se presentationen på 

sociala medier så är det kanske inte den bästa platsen att få ut information om 

en framtida anställd. En arbetsgivare dyker inte upp oanmäld hemma hos 

någon för att kunna avgöra om det är en lämplig rekrytering. På samma sätt 
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kanske det kan vara en nackdel för arbetsgivare att undersöka sociala medier 

bara för att få en negativ uppfattning och sedan inte anställa. Alla har troligt-

vis sidor som man inte vill visa upp offentligt och om några av dem råkar 

finnas tillgängliga på internet bör man kanske fråga sig om de personerna bör 

dömas ut som olämpliga som anställda. 

 

6.5 Framtida forskning 

Flera av våra intervjupersoner menar att de tror att de sociala medierna är ett 

verktyg för en arbetsgivare i rekryteringsprocessen. Framtida forskning 

skulle kunna titta på hur arbetsgivare faktiskt arbetar med sociala medier.   

 Som vi nämnde så verkar det ändå som att utvecklingen går mot att studenter 

inte utvecklar sina personliga varumärken i sociala medier. Frågan om hur 

effektiv rekryteringen via sociala medier verkligen är skulle därför kunna 

lyftas i framtida forskning.  

Rosenberg och Egbert (2011) menade att man bör ha i åtanke att personer på 

sociala medier ofta har ett mål med sin självpresentation. Det kan innebära att 

om man får ett offentligt svar av en person så kan den personen ha behövt 

förhålla sig till olika publiker och personen kan då upplevas annorlunda än 

vad man är van vid. Att utforska den medvetna och omedvetna presentation-

en av sig själv menar vi kan vara ett intressant forskningsområde. Att hantera 

olika roller och publiker i livet har man visserligen alltid gjort men har det 

blivit mer komplicerat i och med sociala mediers intåg? Nu har vi fler publi-

ker och roller att förhålla oss till och de är ständigt närvarande på ett annat 

sätt. En liknande undersökning om publiker har gjorts av Marwick och boyd 

år 2010. Problemet med sociala medier är att utvecklingen går fort och 

människors förhållningssätt och påverkan ständigt förändras. På grund av 

detta är ämnet ständigt intressant att forska kring. Ytterligare en aspekt är 

användandet av smartphones som innebär att vi än mer är uppkopplade. 

Ett annat ämne som är intressant är utvecklingen av Facebookanvändandet. 

Genom våra respondenter upplevde vi att Facebook används på ett nytt sätt 

än tidigare. Intervjupersonerna publicerar idag inte lika frekvent som de 

gjorde förr och en del av dem upplever Facebook som inaktuellt. Att under-

söka hur Facebook kommer att användas i framtiden ur personal branding -

syfte tror vi skulle vara intressant. Om färre och färre exponerar sig är ju 

tanken om att Facebook och personal branding går hand i hand inte befogad.   
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7 SLUTORD 

Vi såg fördelar med att utnyttja sociala medier för att bygga det personliga 

varumärket och därför blev vi nyfikna på om detta var något som studenter 

gjorde och i så fall hur. Vi trodde att det personliga varumärkesbyggande 

skulle vara viktigt för studenter med karriärmål men vi blev förvånade över 

det ljumma intresset. Det berodde troligtvis på de få kunskaperna om möjlig-

heten att utveckla sitt eget varumärke men även på bristande målsättningar 

med studierna.  

Vår förhoppning med intervjuerna var inte bara att de skulle vara givande och 

intressanta för oss utan även att respondenterna skulle ges nya synsätt på 

kommunikation via sociala medier. Många hade inte funderat över de frågor 

som vi ställde och vi hoppas på så vis att vi kunnat väcka några nya tankar 

hos de studenter vi intervjuat. Kanske är det inte nödvändigt att alla ska ägna 

sig åt personal branding men det kan i alla fall vara bra att ha reflekterat över 

fenomenet och efter det ta ett beslut om det ska göras eller inte.  

Ditt viktigaste jobb är att vara marknadsföringschef för varumärket DU 

skanderade Tom Peters (1997). I och med denna uppsats har vi fått insikt i att 

det personliga varumärkesbyggandet inte fått samma genomslag som Peters 

menade att det borde ha. Åtminstone inte i de värmländska skogarna. 
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9 BILAGA INTERVJUMANUAL 

Bakgrund 

Hur gammal är du? 

Var bor du? 

Vad pluggar du? Hur länge? Varför? Mål? 

Använder du dig av sociala medier? 

Vad gör du på respektive socialt medie? 

Impression management 

Vem är det du tror läser/ser det du publicerar? Olika på olika medier? 

Vem publicerar du för? Vem instagrammar du för? Vem skriver du status-

uppdateringar på FB för? Vem delar du klipp för? Tidigare arbetskollegor, 

lärare, föräldrar, vänner. 

Väljer du att publicera innehåll för att visa en viss sida av dig själv? 

Hur tror du att andra uppfattar dig på sociala medier? - att du är en person 

som gillar matlagning eller någon som har starka åsikter, lättsam och så 

vidare. 

Finns det saker som du väljer att inte publicera fastän att du vill? Varför? 

(Kan vissa sidor krocka?) 

Finns det något du inte kan tänka dig att publicera/gilla/dela? Varför? 

Har du någon gång använt delningsinställningarna som gör att man kan 

kontrollera vem som får se dina inlägg? 

Hur tycker du att de personer du följer framställer sig på sociala medier? 

Har du något exempel? 

__________________________________________ 

Hur ser en vanlig dag ut på dina sociala medier? 

Brukar du planera inlägg? Rutiner? Vissa tider? 

_____________________________ 

Hur tänker du kring stavning, korrekturläsning? 

Redigerar du bilder? 
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_______________________________________ 

Personal branding  

Du sa ju att ditt mål med utbildningen var XX. Använder du sociala medier 

för att nå dit? Till exempel: gillar företagets/organisationens FB-sida och 

inlägg, skriva och dela blogginlägg om relevanta ämnen, visa intresse för 

yrkesområden genom att dela artiklar, delta i debatter och skriva egna 

inlägg. 

Tar du ibland bort innehåll från dina sociala medier? T.ex. innan du söker 

jobb. 

Vad tror du kan vara missgynnande/gynnande att publicera i ett sådant 

sammanhang? 

Tror du att en potentiell arbetsgivare kollar dina sociala medier? 

(Berätta om personal branding) Kan du ge exempel på en person som du 

tycker arbetar bra med sitt personliga varumärke på sociala medier? På 

vilket sätt tar det sig uttryck? 

 


