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Abstract 
 

In various social networks available on the Internet, including LinkedIn, individuals 

may present themselves in a profile with a personal presentation in aim to find a new 

job. However presentations do differ depending on from which line of profession 

individuals present themselves from. Do to previous research LinkedIn users utilize 

strategies to manipulate information they present, also seen in controlling and handling 

of how an individual should be perceived. The theoretical framework was found in 

Erving Goffman's theories about impression management which is used to examine the 

phenomenon on a deeper level. The method used for this study was qualitative method 

with text analysis where the material was collected from the LinkedIn website and 

consisted of four different profession categories with ten profiles per category. The 

study's results showed how profession categories present themselves on LinkedIn, 

where was even shown what was common and what distinguished. The conclusion was 

that profession categories present themselves with expressions which are contingent on 

the norms, values and expectations as conditioned by the given profession. They are 

therefore the result of an tradition in their social profession which requires that specific 

form of expression. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Arbetsmarknadspolitikens fokus ligger idag på att få individer reflexiva över sina 

förmågor och färdigheter då arbetsmarknaden kännetecknas av konkurrens och 

anpassning. Således ställs krav på att individen reflekterar över sin personlighet och 

utifrån de egenskaper och färdigheter hen anser vara värdefulla för arbetsmarknaden 

samt den tilltänkta arbetsgivaren kunna skriva en konkurrenskraftig självpresentation i 

jobbsökande syfte (Garsten 2014:118). Individen förväntas med andra ord vara beredd 

att förändra sig själv för att svara på arbetsmarknadens krav och förväntningar. Den 

utformning i vilken självpresentationen framställs kallas av gemene man för Curriculum 

Vitae (CV), vilket är ett verktyg i textformat för potentiella arbetsgivare att snabbt få en 

översikt över individens personliga egenskaper och dennes kompetenser. 

  

Med den tekniska utvecklingen och internets framfart har det inte gått obemärkt att 

många servicetjänster idag finns att tillgå elektroniskt på internet. CV formen har 

påverkats på ett sätt från att oftast förekomma i pappersform till att istället finnas i 

elektroniskt format och sändas via e-post eller presenteras via sociala nätverksmedier. 

Populariteten för de olika sociala nätverksmedierna har drastiskt ökat under det senaste 

decenniet där bland andra internetsidan LinkedIn, vilket är det största yrkesnätverket 

som existerar i världen (Benson et. al. 2014:519). 

  

LinkedIn (2016) har fler än 433 miljoner medlemmar i 200 olika länder. Det sociala 

yrkesnätverket utgör en plattform som gör det möjligt för användaren att skapa en profil 

i syfte att marknadsföra sin professionella identitet genom ett CV (van Dijck 2013:199). 

Som medlem på LinkedIn får användaren även tillgång till andras uppdateringar om 

deras jobb samt insyn i hur andra framställer sitt CV, vilket kan användas som 

hjälpmedel till att framställa sig själv på ett så attraktivt sätt som möjligt (LinkedIn 

2016). Även plattformens struktur är uppbyggd på ett sätt så att fokus i den skrivna 

texten resulterar i att användaren belyser de särskilda färdigheter och styrkor som denne 

besitter (van Dijck 2013:208). 

Genom att samla professionella yrkespersoner från hela världen på ett och samma ställe 

kan man genom olika funktioner på hemsidan således knyta kontakt med andra 

professionella yrkespersoner och på så sätt utöka sitt professionella nätverk. Hemsidan 
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LinkedIn har en funktion som gör det möjligt att dela med sig av sin framgång och 

produktivitet inom arbetslivet, den information man väljer att publicera kan således 

användas som ett verktyg att effektivisera sin självmarknadsföring (McCorkle 

2003:197). 

Självmarknadsföring handlar om att påverka och skapa samt bygga en personlig och 

social identitet. Detta innebär att individen både vill presentera sig själv som en av alla 

andra men samtidigt sticka ut och bilda ett gott rykte (Bastos et. al.  2012:347,349). I 

arbetssökande sammanhang kan detta enkelt förstås genom att tänka det som en process 

som människor kan forma och skapa ett alter ego i syfte att göra sig attraktiv på 

arbetsmarknaden (Hearn 2008: 231).  

Att göra en presentation som uppfattas slagkraftig i betraktarens ögon har stor betydelse 

för hur ens chanser till att få ett önskvärt arbete kommer vara. Inte enbart möjligheten 

till anställning utan även ens professionella rykte är till stor del beroende av den bild 

man framställer. 

Med ovanstående resonemang och bakgrund har ett intresse väckts att utifrån ett 

sociologiskt perspektiv med en textanalytisk metod göra en jämförande studie i hur 

presentationerna inom fyra olika branscher; Public Relations, byggnadsingenjörer, 

undersköterskor samt montörer, på LinkedIn ser ut. Områdena blir intressanta att 

studera då det handlar om social interaktion i ett specifikt sammanhang, LinkedIn, där 

individer presenterar sig själva men också för att det handlar om en interaktion som inte 

sker i ett fysiskt möte utan istället genom skriven text. Detta innebär att individernas 

presentation vidare kommer påverkas av LinkedIns ramar för hur dess uppbyggnad 

kommer att se ut. Det som också gör det intressant att jämföra de fyra branscherna på 

LinkedIn är dels för de tekniker individerna väljer att använda sig av för att bygga upp 

sin presentation och dels nyfikenheten av vilka egenskaper som gör sig gällande i dessa 

sammanhang, det vill säga vilka egenskaper individerna i respektive bransch uttrycker 

sig besitta och därmed intryckstyra med. En jämförelse av dessa branscher kommer 

göras för att lättare urskilja den kollektiva framställningen som gäller för respektive 

bransch. Slutligen kommer Goffmans (2014) teori om intryckstyrning och dennes 

bakomliggande orsaker användas som förklarningsmodell till varför framställning inom 

en viss bransch ser ut på ett visst sätt. 



  
 

3 

1.2 Syfte och frågeställning 

Utifrån vår inledning och bakgrund går det att konstatera att vi idag befinner oss i ett 

helt nytt kommunikationssamhälle som skapat nya trender för hur individer 

kommunicerar i vardagslivet. Som nämnt i inledningen är sociala nätverksmedier en 

stor trend inom kommunikationssamhället vilket främjar bland annat social interaktion 

då individer kan interagera med människor från hela världen. Utöver att detta påverkar 

den sociala sfären och individernas interaktionsmöjligheter, påverkar det även 

individernas självpresentationer online. Detta genom att det finns möjlighet till att 

selektivt använda teknologin att presentera- eller upphöja specifika attribut av sig själv, 

samtidigt som det enkelt går att undanskymma vissa eller skapa nya. Med andra ord kan 

individer forma intryck som önskas och betona positiva attribut som ska synas.  

I arbetslivet har det alltid varit viktigt att visa sina positiva egenskaper och framhäva 

sina bästa sidor gentemot arbetsgivare, kollegor och kunder för att uppfattas så attraktiv 

som möjligt inom sin arbetsbransch. Som det nämns i inledningen är det även trendigt 

att på arbetsmarknaden använda sig av sociala nätverksmedier, det vill säga LinkedIn, 

för att visa sina bästa sidor men även för att integrera med andra yrkespersoner runt om 

i världen. Det vi författare intresserar oss för i detta sammanhang är hur yrkespersoner i 

olika branscher presenterar sig själva på LinkedIn och hur de väljer att framställa sig för 

att anses som attraktiva inom sin bransch. Vi utgår ifrån förförståelsen att individen i 

brist på den fysiska interaktionen på LinkedIn har all möjlighet att fritt framställa sig 

utifrån sina bästa sidor men även möjlighet till att utan något hinder manipulera 

informationen som skrivs till sin fördel. Därmed förväntar vi oss i empirin se perfekt 

upprättade presentationer med exceptionella framställningar på LinkedIn. 

Syftet styrs därav av vårt intresse av att ta reda på hur olika branscher väljer att 

presentera sig på LinkedIn och de bakomliggande orsakerna till varför de väljer att 

presentera sig på det sätt som de gör. För att få svar på ovanstående har vi valt att 

undersöka fyra olika yrkeskategorier; Public Relations, byggnadsingenjörer, montörer 

och undersköterskor, vilka befinner sig i olika branscher. Att vi valt att undersöka just 

dessa yrkeskategorier i studien är att få en mer generell bild av hur arbetsbranscher, med 

olika krav på yrkeskvalifikationer, väljer att presentera sig på LinkedIn.  
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Detta syfte mynnar ut i följande frågeställning; 

●  Hur framställer sig branschkategorier på LinkedIn? 

• Varför ser det ut på detta viset? 

 

2 Forskningsöversikt 
I kapitlet redogörs för hur forskningen ser ut kring fenomenet självpresentation på 

webbsidan LinkedIn. Nedan presenteras vilka strategier som används för presentationer 

på LinkedIn och deras effekter. Kapitlet syftar till att ge en beskrivning av 

forskningsläget samt även utgöra en faktagrund vilken slutresultatet kommer diskuteras 

i relation till. 

 

2.1 Strategier för deras effekter i självpresentationen 

I de olika sociala nätverken som finns tillgängliga på Internet, exempelvis LinkedIn, 

kan individer presentera sig själva i en profil med en personlig presentation och med en 

eller flera bilder. Individerna uppmuntras att bibehålla eller skapa kontakt med andra 

användare genom att skriva meddelanden eller lägga till andra individer som ‘‘vänner’’ 

till sina personliga kontaktlistor. Vidare kan användare söka efter individer med 

liknande intressen, skapa kontakt med vänner och arbetskollegor med mera och 

presentera sig med en attraktiv beskrivning av sig själv (Krämer, N. C. & Winter, S. 

2008:106). 

  

Flera studier visar att användare av sociala nätverkssajter har mer kontroll över sitt 

självpresentationsbeteende än i kommunikationssammanhang som sker ansikte mot 

ansikte. I en artikel beskrev Dominick (1999) detta likt en strukturellt uppsatt personlig 

profil som en ny möjlighet till en omsorgsfullt konstruerad självpresentation. Krämer, 

N. C. & Winter, S. (2008) skriver att genom att skapa en konstruerad självpresentation 

på nätet, har användare möjlighet att fundera över vilka aspekter deras personligheter 

ska presenteras från eller vilka foton som ger det bästa intrycket. De kan med andra ord 

hantera sina självpresentationer mer strategiskt än i ansikte mot ansikte situationer. 

Dessutom skriver Krämer, N. C. & Winter, S. att användare inte kan skräddarsy sina 

självpresentationer till en specifik interaktion då det sker på nätet och därmed tar upp en 

bred publik. Som en följd av detta måste individerna kompromissa med olika 

självpresenationsmål, vilket leder till en ökad betydelse av stabila personlighetsdrag 

som en förutsägelse för självpresentationen (Krämer. 2008:106–107). Jones (1990) 



  
 

5 

noterar att denna typ av strategisk självpresentation representerar en form av social 

påverkan där individen (självpresentatören) försöker få makt över en annan (publiken). 

Författarna menar att detta tillvägagångssätt förutsätter att individerna befinner sig i en 

position där de kan påverka den sociala interaktionen på ett sätt som passar deras syften 

och möjliggör att kontrollera hur andra uppfattar dem. Vidare skriver Jones att 

strategisk självpresentation nödvändigtvis inte betyder att individen försöker lura de 

andra, trots det att ibland så är fallet. Jones menar att det mer handlar om att individen 

försöker få sina självupplevda positiva egenskaper uppmärksammade av andra (Jones 

1990:175).  

  

Då profilskaparen både framställer och har kontroll över profilen är det med dagens 

tekniska utveckling fullt möjligt för användarna att manipulera både information och 

bilder som används (Hong. et. al. 2012:339). Det gäller även på LinkedIn då individen 

använder sig av strategier som handlar om att visa en självförstärkande bild av sig själv 

och kompenserar det negativa med en bättre självpresentation (Bareket-Bojmel et. al. 

2016:789). De använder sig av olika taktiker för detta, exempelvis genom att skapa 

profiler utifrån deras ideala självbild (Bareket-Bojmel et. al. 2016:792). I sin studie 

styrker även Bullingham & Vasconcelos (2013) detta genom att förklara hur individen 

väljer att utöka sin identitet på det sociala nätverket för att visa en bättre 

självpresentation. Vanligtvis väljer individer att ha en positiv självpresentation på nätet 

där de ofta trycker på deras egna mål och motiv för att effektivisera 

självmarknadsföringen (Bareket-Bojmel et. al. 2016:793). Hearn (2008) menar att 

användning av kulturellt laddade meningar som människor kan relatera till också leder 

till effektivisering av självmarknadsföringen. Att presentera sig som innovativ, flexibel, 

anpassningsbar till miljön är också faktorer som gynnar effektiviseringen av 

självmarknasförningen. McCorkle et. al. (2003) för liknande resonemang om 

effektivisering där de nämner att presentera sig som kreativ, kommunikativ och 

intelligent samt att trycka på att man har en akademisk bakgrund och innehar en 

professionell kunskap ökar självmarknadsföringen och styrkan i självpresentationen.  

  

Många gånger handlar det om ett alternerande mellan att skriva sitt “autentiska” jag 

utifrån den man är och den strategiskt valda framställningen som man tror är lukrativ 

(Fogde 2011:36). Författaren drar slutsatsen i sin studie att självmarknadsföringen till 

stor del handlar om att, inte bara sälja sin arbetskraft, utan även sin förmåga att sälja sig 
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själv (Fogde 2011:41). I målet att framstå i det ljusaste skenet är enbart den positiva 

informationen inte alltid av godo. Visar man istället upp även sämre sidor anses det 

positivt och tyder på att man har god självkännedom och en vilja att arbeta på sig själv 

(Fogde 2010:14). Rampersad (2008) styrker också detta då han i sin studie skriver att 

genom att utveckla ett personligt varumärke både förbättrar sitt egna värde på 

marknaden men också ökar trovärdigheten och individens rykte på marknaden.   

  

Däremot skriver Labrecque. et. al. (2010) att något som dock inte fullt ut går att påverka 

i självpresentationen men som individen inte alltid tänker på, är att texten som vänner 

skriver om en, eller till en, bidrar till att forma det personliga varumärket. Det kan lätt 

spåra ur och istället ge ett mindre önskvärt resultat, exempelvis en karriärförstörelse 

(Brooks & Animundu 2016:29) 

 

2.2 Branschskillnader 

Det finns tidigare studier vilka påpekar att det förekommer skillnad i hur man 

presenterar sig på LinkedIn relativt vilken bransch man tillhör. Flera studier vilka vi 

hittat har ofta behandlat yrken inom sälj och marknadsföringsbranschen. I studien 

“LinkedIn and recruitment” (2014) belyses skillnaden främst mellan sälj och 

marknadsföring och human resource managementbranschen där det visat att de 

förstnämnda har en utförlig presentation av personlig information med stark betoning på 

kontaktuppgifter samt en presentation av vilka som utgör ens nätverk, medan de 

sistnämnda är mer sparsamma när det gäller presentation av den personliga 

informationen (Zide et. al. 2014:594).  

  

Vidare belyser den tidigare forskningen att det finns skillnad i vilka som använder sig 

av självpresentation i marknadsföringssyfte. I studien “Marketization and the recasting 

of the professional self the rhetoric and ethics of personal branding” har författaren 

kunnat påvisa att det finns klassrelaterad skillnad i vem som använder personal 

branding och att det inte är ämnat för alla. Själva benämningen “personal branding” 

sänder ett budskap som är ämnat för vita medelklass professionella, där arbetarklassen 

utesluts (Lair et al. 2005:330–331). Något som kan tilläggas till ovanstående är att 

lågavlönade arbetare saknar nätverk, resurser och tid till att kunna förstärka sin 

anställningsbarhet genom personal branding (Smith 2010:2). 
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2.3 Reflektion forskningsöversikt 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det överlag har bedrivits relativt mycket 

forskning om hur individer väljer att presentera sig själva på sociala nätverkssajter samt 

vilka strategier och taktiker de använder för att framställa sig som attraktiva på 

arbetsmarknaden. Det som också framkom i undersökningen av den tidigare 

forskningen var att individers presentationer skiljer sig en aning på LinkedIn beroende 

på vilken bransch man tillhör. 

  

Med denna bakgrund utgår vi från förförståelsen att olika arbetsmarknader och 

branscher har olika traditioner och kulturer men även olika tillgång och efterfrågan på 

arbetskraft. Detta gör att man kan anta att det finns relativa skillnader i hur 

presentationer ser ut i de olika branscher vi valt att studera. Däremot har de fyra olika 

branscher vi valt att studera på LinkedIn alla ett gemensamt syfte, nämligen att göra ett 

gott intryck och en så säljbar framställning som möjligt. 

  

Slutsatsen vi drar av forskningsöversikten är att det finns få svenska studier som 

behandlar ämnet, då vi i vår genomgång mestadels kunnat hitta och själva använt oss av 

studier gjorda i engelsktalande länder. Vidare konstateras att det heller inte finns studier 

vilka använder metoder andra än kvalitativa metoder med intervju eller kvantitativa 

metoder med enkäter. Vi märkte även att det fanns en mycket begränsad forskning på 

hur och i synnerhet varför de olika branscherna eller yrkeskategorierna väljer att 

presentera sig på det sättet som de gör. Dock påstår vi inte att det finns en djup 

kunskapslucka som vi avser fylla, utan önskar snarare bidra med en ökad förståelse av 

varför individer inom olika branscher väljer att presentera sig på det sätt de gör. 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 
Detta kapitel börjar med presentation av motivering till den valda teorin och dess 

begrepp. Den huvudsakliga referensramen kommer utgöra Erving Goffmans klassiska 

teori om intrycksstyrning samt normens betydelse. Syftet med kapitlet är att redogöra 

för den teoretiska utgångspunkten vilken kommer användas som verktyg till att tolka 

den insamlade empirin men även till den avslutande diskussionen. 
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3.1 Motivering av teorival 

Då studien handlar om hur olika branscher väljer att presentera sig på LinkedIn anses 

Goffmans teori om intrycksstyrning vara ett bra verktyg för att förstå varför människor 

väljer att presentera sig på det sätt som de gör. Faktorer som fasad, det vill säga 

innehållet av roller vilka individen spelat tidigare och således vet hur och i vilka 

sammanhang de spelas, rekvisita, sådant som förstärker framträdandet det vill säga 

bland annat språklig framställning, samt den idealiserade bilden som finns inom en 

bransch, kommer påverka hur ens presentation kommer att se ut. 

  

Då en webbsida som LinkedIn har i syfte att koppla samman arbetsgivare med 

potentiella arbetstagare torde en skapad presentation vara framställd på ett 

intresseväckande sätt i relation till den betraktare presentationen avses för. Vidare utgör 

LinkedIn en ram för hur en presentation ser ut. LinkedIn har på förhand skapat en mall 

där individen fyller i relevant information som webbsidan kräver vilken i sin tur styr 

presentationen till att innehållet i texten speglar de professionella egenskaper individen 

innehar. Presentationen kommer således innehålla information med fokus på särskilda 

yrkeserfarenheter vilka belyser olika skickligheter samt personliga egenskaper som man 

tror eftertraktas av betraktaren. I de fall då individen avser upprätta en profil på 

LinkedIn i arbetssökande syfte kan presentationen användas som hjälp till att attrahera 

arbetsgivare. Detta genom att använda olika uttryck i presentationen kan individen 

intrycksstyra mot att uppfattas besitta de önskvärda egenskaperna som den tilltänkta 

arbetsgivaren eller betraktaren antas söka efter vid anställning. Däremot betyder det inte 

att samtliga användare av LinkedIn har en presentation som avses för någon specifik 

betraktare eller arbetsgivare. Dock är det värt att komma ihåg att individen alltid, mer 

eller mindre, medvetet agerar för att intrycksstyra (Persson 2012:87).  

 

Hur presentationerna ser ut på LinkedIn i de utvalda branscherna kan således analyseras 

med hjälp av Goffmans teori, då profilupprättaren antagligen är angelägen att skapa så 

bra intryck som möjligt hos profilläsaren. Individen har i detta sammanhang (i en mer 

indirekt interaktion) all möjlighet att noga planera och välja ut den information denne 

vill publicera och därmed skapa den bild man anser vara mest lukrativ. 
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3.2 Intrycksstyrningens innebörd 

Erving Goffman förklarar i Jaget och Maskerna (2014) hur individen väljer att 

presentera sig själv i olika sociala situationer genom det dramaturgiska perspektivet. 

Det han undersöker är hur individen presenterar sig själv men även hur individen styr 

och kontrollerar uppfattningen som andra bildar om denne. Något som enligt Goffman 

(2014) sker genom att individen skaffar sig så mycket information om den andre som 

möjligt för att sedan veta vad som förväntas av honom och hur denne ska göra sitt 

intryck. Goffman menar att den roll individen spelar är anpassad till de roller som spelas 

av andra närvarande individer (Goffman 2014:9). Detta förklaras med att människor 

hela tiden sänder ut budskap när vi integrerar med andra individer. Varje given situation 

individen befinner sig i ger olika ledtrådar i form av intryck som tolkas av individen och 

kommer påverka hur denne kommer framträda inför andra. Han beskriver detta som 

‘‘give expression’’ och ‘‘give off expression’’. Det först beskrivna handlar om 

medvetna uttryck av språklig karaktär medan den senare handlar om omedvetna 

aktiviteter där en överföring av uttrycket sker i syfte att det ska säga något om individen 

som överför informationen. Med andra ord kan detta förklaras som att individen 

manipulerar eller spelar olika roller, där denne uttrycker sig i relation till rollen för det 

specifika sammanhanget och gör intryck med hjälp av teknikerna ‘‘give expression’’ 

och ‘‘give off expression’’ (Goffman 2014:11–12). Detta innebär enligt Goffman att hur 

vi väljer att presentera oss är relativt till hur vi vill att andra ska uppfatta oss. Man vill 

genom sin presentation styra vilket intryck andra får av oss. Information och uttryck 

man väljer att presentera på LinkedIn kommer således mer eller mindre att väljas 

medvetet. 

 

3.3 Ram 

I den sociala interaktion där individer spelar roller, eller framträder, sker alltid inom en 

viss ram. Varje given situation utgör en ram relativt definitionen vilken individer 

tillskriver ett visst sammanhang. Människor som ingår i ett visst sammanhang har på 

förhand definierat normer gällande den specifika situationen. Således har varje social 

situation en egen ram vilken utgörs av normer gällande för det specifika sammanhanget. 

De individer vilka ingår i sammanhanget är såvida överens om vad som gäller för att 

interaktionen ska kunna fortsätta (Goffman 2014:207).  

 



  
 

10 

Exempelvis har LinkedIn som en kontext på förhand givna normer vilka styr hur en 

upprättad presentation kommer att se ut. Redan när man registrerar sig som medlem 

erhålls notiser och påminnelser om att fylla i information och förslag på mallar i hur 

man som medlem kan upprätta sin profil på LinkedIn. Bland annat skickar LinkedIn 

notiser och påminnelser om att som medlem fylla i en kort sammanfattning om sig själv, 

fylla i sina tidigare yrkeserfarenheter och information om sin utbildning. Allt eftersom 

man för in information som efterfrågas på hemsidan har man i slutänden skapat en 

presentation där yrkesskicklighet belyses. Sidan är utformad på ett sätt att den 

information man skriver resulterar i att ett fokus koncentreras på individens 

professionella egenskaper och erfarenheter.  

 

Ramen för hur presentationen kommer att bli strukturerad och se ut bestäms mer eller 

mindre av LinkedIn vilken genom sin mall för skapandet av profilen har definierat 

normer för vilken information som anses vara relevant i profilupprättandet. All 

information som finns kring och på internetsidan Linkedin talar om att; det här är en 

inrättning för professionella, här kan man hitta potentiell arbetsgivare eller arbetstagare 

och här kan du utöka ditt professionella kontaktnät. När man träder in i sammanhanget 

vet man således vad som gör sig gällande samt vad som förväntas av en. 

 

3.4 Normens betydelse för självpresenation 

Goffman förklarar att individen avsiktligt uttrycker sig på ett sätt för att intrycksstyra 

men att intrycksstyrningen påverkas av traditionen inom dennes sociala kategori eller 

för att dennes sociala status kräver den formen av uttryck (Goffman 2014:15). Vidare 

förklarar Goffman att individers presentationer speglar en idealiserad bild som finns 

inom exempelvis olika yrken, vilket påverkar sättet individen gör sin intrycksstyrning 

(Goffman 2014:44). 

  

De roller individen spelar återkommande utgör en repertoar som man kan välja ifrån 

varje gång man spelar en roll och utgör då en fasad. Vilken fasad man väljer att uppvisa 

beror på var individen väljer att presentera sig själv, det vill säga den inramning där 

framträdandet äger rum, vilket i vårt fall är LinkedIn (Goffman 2014:28). Goffman 

lyfter fram att flera individer kan använda sig av samma fasad, det vill säga att den blir 

institutionaliserad. Han menar att fasaden blir en kollektiv representation där 
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uppvisandet av rollen görs utifrån stereotypiska förväntningar. Individen presenterar sig 

utifrån den då redan upprättade kollektiva fasaden (Goffman 2014:33).  

  

När individen presenterar sig utifrån den roll och dess fasad kan framträdandet ge 

uttryck utifrån en idealiserad bild som finns i samhället. Goffman förklarar att 

framträdandet socialiseras, det vill säga att en roll omformas för att stämma överens 

med de förväntningar som finns i samhället i vilket det ska framföras. Att uttrycka sig 

genom en idealiserad bild av en roll handlar om att individen uppträder utifrån ett 

organiserat uttryck. Individen kan exempelvis ge uttryck från ett specifikt yrke eller 

klass, där medlemmarna har en viss socialjargong, klädsel, etcetera som medlemmarna 

omedvetet tar till sig och uppträder ifrån. I sammanhanget uttrycker individen ett visst 

manér, det vill säga en viss stil för det framträdande som uppvisas. När individen gör ett 

framträdande är det i större utsträckning en spegling av samhälleliga normer och värden 

än det egna beteendet (Goffman 2014:30, 39). 

 

3.5 Teorianvändning 

I studiens resultat- och analysdel kommer vi att applicera Goffmans teori om 

intrycksstyrning, normer och ramar på samtliga branscher. Då vi inte avser att 

undersöka den sociala interaktionen inom respektive bransch, utan enbart deras skrivna 

presentationer på yrkesplattformen LinkedIn, kommer vi således att analysera 

presentationerna med hjälp av teorin.  

 

Vi utgår från att individerna gör ett framträdande, det vill säga att de intrycksstyr med 

medvetna uttryck, ‘‘give expression’’, utifrån sin bransch på LinkedIn (Goffman 

2014:11–12). Begreppet intrycksstyrning används för att få kunskap om hur individerna 

inom respektive bransch väljer att styra publikens intryck när det inte sker ett fysiskt 

möte. Vi har i analysen av presentationerna sökt efter styrningsinstrument eller specifika 

tekniker som individerna väljer att utöva för intrycksstyrning. Vi anser att individerna 

påverkas av yrkesnormen inom sin bransch och kommer därav ta hjälp av detta begrepp 

för analys. 

 

Goffman skriver hur varje social situation, ramen, påverkar den sociala interaktionen 

där det på förhand finns definierade normer för specifik situation (Goffman 2014:207). 

Vi har valt att applicera begreppet ram på vårt material, då vi utgår ifrån att individerna 
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påverkas av och förhåller sig till LinkedIn som ram och dess normer när de skriver sin 

presentation. LinkedIns norm för hur en presentation borde se ut kommer tvinga 

individen att fylla i specifik information för att fullgöra en profil och är då av väsentlig 

betydelse att tas hänsyn till för att förstå hur presentationerna påverkas. 

 

Att vi valt att använda oss av normens betydelse för självpresentationen på LinkedIn är 

för att Goffman i sin teori förklarar hur individers intrycksstyrning påverkas av 

traditionen inom dennes sociala kategori (Goffman 2014:44, 55). Vi utgår i studien att 

individerna påverkas av traditionerna inom sin sociala kategori, det vill säga den 

bransch de arbetar inom, och att deras presentationer speglar den idealiserade bilden 

som finns inom respektive bransch. Därav har vi i resultatdelen sökt efter liknelser och 

återkommande uttryck för respektive bransch för att upptäcka den tradition eller norm 

som finns.  

 

Vi utgår från att individerna inom respektive bransch presenterar sig på samma sätt, det 

vill säga att de presenterar sig utifrån en och samma fasad (Goffman 2014:28, 33). 

Begreppet applicerar vi på vårt material då vi tolkar fasaden som en kollektiv 

representation där rollerna individerna presenterar sig ifrån görs utifrån stereotypiska 

förväntningar inom sin bransch, det vill säga att individerna presenterar sig utifrån den 

redan upprättade fasaden som gör sig gällande inom branschen.  

 

Goffman gör sig relevant för att förklara hur och varför individer presenterar sig inom 

olika branscher och kan därmed bidra till nya tankar och ideér i vår studie samt hjälpa 

oss att med nya ögon se på vårt material. 

 

4 Metod och material 
I detta kapitel redogör vi för val av metod, det vill säga att vi ger en beskrivande 

framställning av de material som vi erhållit, bland annat för det undersökningsfält vi 

arbetat med och hur vi gått tillväga; insamling av LinkedIn profiler för respektive 

bransch, bearbetning av materialet och analys. Syftet med kapitlet är att redogöra för 

vårt genomförande av studien, för att på så sätt göra den så transparent som möjligt. 

4.1 Motivering av metodval 

I metodvalet har vi utgått ifrån vår frågeställning för att välja det mest lämpliga 

undersökningssättet som kommer hjälpa oss kunna besvara frågeställningen. Eftersom 
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vi i frågeställningen avsåg att besvara hur och varför individer framställer sig i 

profilerna på LinkedIn, ansåg vi att vi behövde undersöka just hur dessa profiler såg ut i 

verkligheten, det vill säga på självaste LinkedIn för att kunna besvara frågeställningen. 

Således valdes tio profiler från LinkedIn inom respektive bransch vilka användes som 

empiriskt material i studien. 

Då vår frågeställning berör en given kontext, LinkedIn, har vi som tidigare nämnt valt 

att göra en textanalys av olika användarprofiler som finns upprättade på sidan. Enligt 

Boréus (2011) används texter som verktyg till att forma föreställningar vi får om olika 

ting. Ofta har de något syfte, och i vår undersökning utgick vi från att texter var skrivna 

för att påverka föreställningar läsare får när de läser i profilen (Boréus 2011:132). 

Förförståelsen var att individerna som har en upprättad profil på LinkedIn utgår från att 

skapa en positiv inställning om sig själv. 

  

När man gör en textanalys är det viktigt att bestämma vilken genre texten tillhör. Detta 

för att kunna skapa sig en föreställning om vad den bakomliggande tanken till 

textframställningen faktiskt är. Genren annonser, vars syfte är att sälja eller 

marknadsföra en vara, ansåg vi vara lämplig till vår forskning då vi utgått ifrån att 

individen har samma syfte vid upprättandet av en profil på LinkedIn. Detta eftersom det 

numera är vanligare att arbetstagare formulerar sig på ett sätt i syfte att framställa sig 

som attraktiv för arbetsgivaren i jobbsökarprocessen, medan det i traditionella 

platsannonser är tvärtom, det vill säga att arbetsgivaren försöker locka arbetstagare via 

annonser. Genrekategorisering användes för att hjälpa till att sätta igång den analytiska 

processen men även till att utgöra en ram vid framställningen av de analytiska frågor vi 

avsåg ställa till texten (Boréus 2011:132–133). De analysfrågor vi använt oss av som 

guide genom analysen är; 

●   Vad är det som påstås uttryckligen? 

●   På vilka sätt försöker man övertyga läsaren? 

●   Vilka centrala ord och uttryck används i profilen? 

  

En särskild ansats som använts i textanalysen är den retoriska analysen av texter som 

syftar till att undersöka hur individen övertygar och framställer sig själv (Boréus 

2011:137). Detta tillvägagångssätt ansågs särskilt lämpligt för vår studie då det hjälpte 

oss få information om individen genom hur denne använt sig av specifika ord till att 

skapa och framställa en övertygande bild till sig själv. Utifrån detta valde vi att fokusera 
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på och analysera meningar som innehåller orden “jag”, “min” och “mina” eftersom 

individer antogs skriva “jag är bra på”, “min erfarenhet”, “mina bästa sidor” etc. De 

listade meningarna gjorde att vi kom att få en klarare bild av hur individerna presenterar 

sig själva. 

  

Detta steg i sorteringsarbetet påminner till stor del om initial kodning där man utgår från 

sin förförståelse och utgör första principen i sorteringen (Rennstam & Wästerfors 

2015:34–35). I den selektiva kodningen valde vi vilka meningar/ord som mest var 

framträdande i självpresentationen för att rama in större mängd data samt för att det gav 

oss en klarare bild utifrån det teoretiska perspektivet (Rennstam & Wästerfors 2015:35). 

Detta resulterade i att vi kunde skapa kategorier relativt vad materialet visat vilket ledde 

oss in i teoretiseringsstadiet. Således skapades teoretiska begrepp utifrån kategorier 

vilka i sin tur var konstruerade utifrån empirin. För att vidare kunna reducera materialet 

använde vi oss av den illustrativa principen; speglar texten/citatet det vi vill säga i 

relation till forskningsfrågan? På så sätt ramade vi in det viktiga och den övriga text 

som inte kunde kategoriseras sattes åt sidan tillsvidare (Rennstam & Wästerfors 

2015:112). 

  

I nästa steg användes de teoretiska begrepp vilka vi kategoriserade fram under 

sorteringsarbetet för att vidare med hjälp av dem skapa kategoriserade presentationer av 

varje yrkeskategori. Således fick vi fram hur en typisk framställning i varje 

yrkeskategori såg ut vilket vidare användes till analys. Vid detta tillfälle fick vi även ut 

de mest centrala uttrycken som var särskilt framträdande för respektive yrkeskategori.  

 

Efter att vi kategoriserat fram presentationerna och de centrala uttrycken var framtagna, 

började vi arbeta med resultatredovisningen. I detta steg började vi med att presentera 

respektive bransch var för sig och vad som utmärkte dem. När detta steg var gjort valde 

vi att fortsätta studien med en jämförande analys genom att jämföra branscherna med 

varandra. Genom detta analyssätt fick vi reda på vad som skiljde branscherna åt och vad 

de hade gemensamt men även vad som utmärkte sig extra för respektive bransch.  

 

4.2 Urval 

Urvalet gjorde vi enligt principen att samla så omfångsrik empiri som möjligt. Därmed 

hade vi lika många kvinnor som män i urvalet. Vidare såg vi till att få med både profiler 
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med och utan bild för att se om de kunde bidra med ytterligare variation i empirin. Dock 

hade vi ingen möjlighet att i studien göra en åldersavgränsning då LinkedIn är utformad 

på så sätt att ålder hos profilupprättaren hålls anonym. 

Totala antalet profiler blev tio för varje branschkategori då vi ganska snart under 

sorteringsfasen upptäckte att en mättnad infann sig när ytterligare profiler inte längre 

genererade ny information. Mättnaden började visa sig någonstans efter drygt halva 

antalet profiler hos respektive bransch genom att de inte längre bidrog med ny 

information. Således uppfyllde vi med tio profiler per bransch vårt mål att samla in en 

omfångsrik empiri för att vi sedan ska kunna göra en slutsats som går att generalisera. 

Vilka som kom med i urvalet är inte slumpmässigt valda. Istället är de medvetet valda 

för att försäkra oss om att få en omfångsrik empiriskt material. Däremot, exakt vilka 

profiler som vi kunde välja bland var inget som vi helt kunde styra över då hemsidan 

LinkedIn genererar profiler enligt en för oss okänd princip. 

4.3 Etiska överväganden 

Att använda sig av netnografisk forskning i ett socialt sammanhang på internet innebär 

att man måste ta hänsyn till en del forskningsetiska aspekter. Dessa etiska aspekter 

syftar till att skydda individen och dennes integritet, det vill säga att det handlar om att 

respektera de individer som berörs av forskningen. Dock kan detta bli problematiskt i 

nätbaserade sammanhang. Detta eftersom den netnografiska forskningen präglas av att 

det empiriska materialet är lättillgängligt, vilket gör det enkelt att förutsätta att använda 

materialet som man vill av den anledning att det är publicerat på nätet (Ahrne & 

Svensson 2011:128). Eftersom netnografi är en utveckling av etnografi, där det råder 

tveksamheter om etnografer informerar respondenterna på ett riktigt sätt om sin 

forskning, är den netnografiska etiska aspekten en aning omdiskuterad och komplex. I 

och med att vi hanterade data som är publicerad av andra individer behövde vi ta hänsyn 

till informerat samtycke från användarna, därav valde vi att utgå och reflektera över 

några punkter som presenteras av Ahrne & Svensson (2011) vilka är; 

●   Att vissa användare uppfattar offentligt och tillgängligt material i 

nätgemenskaper som privat. 

●   Att vissa deltagare har ett sätt att skriva i nätgemenskaper som gör det enkelt att 

identifiera individen, vilket gör att pseudonym inte skyddar denne. Det som 

också måste tas hänsyn till är att vissa citat som används i forskningsrapporten 

enkelt kan sökas upp i sökmotorer. 
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●   Att det kan vara svårt att nå en egentlig kunskap om vilken ålder 

nätgemenskapens medlemmar har, vilket kan föranleda en juridisk problematik.   

(Ahrne & Svensson 2011:129) 

                                             

I de ovanstående punkterna framgår de problemområden som vi i en netnografisk 

forskningsmetod kan stöta på men med tanke på att vi i allt större grad ser hur skeenden 

online får konsekvenser offline, och tvärtom, förstår vi att de forskningsetiska 

ställningstagandena kräver ytterligare regler än enbart riktlinjer (Ahrne & Svensson 

2011:129). Vi som forskare har själva fått anpassa de etiska ställningstaganden och de 

lokala föreskrifter under vilket vårt forskningsprojekt i fråga lyder. Det vill säga att vi 

grundat alla etiska ställningstaganden i den nätgemenskapen vi studerat, vilket i vårt fall 

är LinkedIn. 

  

Då det på LinkedIns Privacy Policy, vilken avser att skydda användarnas personliga 

information, framgår att hemsidan visar användarnas ‘‘offentliga profil’’ som de själva 

gett samtycke till att vara tillgänglig för offentligheten, har vi valt att inte kräva 

informerat samtycke. Detta enligt nedanstående punkter som finns tillgängliga på sidan; 

‘‘All information du lägger upp i din profil och material du lägger upp på 

LinkedIn kan ses av andra.’’ 

‘‘Vi ger inte ut något av din icke-offentliga information (t.ex. e-postadress) 

till tredje parter utan ditt tillstånd, om inte lagen kräver det eller enligt avsnitt 

2.6. och 2.14. i denna policy.’’ 

‘‘Andra personer kan hitta informationen i din profil i LinkedIn via 

sökmotorer (du kan välja vilka delar av din offentliga profil som ska vara 

synlig i sökmotorer under inställningar) eller tjänster som Twitter som är 

kopplade till ditt konto på LinkedIn.’’ 

(LinkedIn, 2016) 

Med anledning till ovanstående punkter valde vi att anonymisera materialet, vilket 

betyder att vi så långt det var möjligt skrivit om materialet på ett sätt som gör att 

sökmotorer inte finner det ursprungliga materialet men som samtidigt behåller dess 

betydelser (Ahrne & Svensson 2011:130). Samtidigt har vi i vår metod gjort egna 

kategoriseringar utifrån egna uppfattningar och tolkningar, samt undvikit att använda 
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citat, vilket ytterligare gör det omöjligt för sökmotorer att finna de profiler som 

undersökts i arbetet. 

 

5 Presentation av resultat och analys 
I detta kapitel presenteras de uttryck och framställningstekniker som respektive bransch 

använder i sina självpresentationer på LinkedIn. De uttryck som presenteras har 

kategoriserats fram utifrån individernas egna uttryck som de använder sig av för att 

presentera sig själva i sina LinkedIn profiler. Utifrån de framkategoriserade uttrycken 

har vi vidare skapat en idealtypisk presentation för respektive yrke vilket ligger till 

grund för analys och tolkning.  

Resultat och analys för respektive bransch redovisas genom presentationen av den 

idealtypiska framställningen och de centrala uttryck följt av analys och tolkning av dem 

samma. Avslutningsvis görs en jämförande analys av samtliga branscher för att ta reda 

på vad som är utmärkande för respektive branschs sätt att framställa sig inom ramen 

LinkedIn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

18 

5.1 Montörernas framställning 

Nedan redovisas en presentation som är konstruerad med hjälp av framkategoriserade 

begrepp;  

Idag arbetar jag som montör där jag bygger och monterar produkter 

(‘‘gastubiner’’/‘‘företagets kylskåp’’). Som person är jag ambitiös, noggrann och 

analytisk. Jag är bra på att förändra och förbättra produkter. I mitt arbete vill jag 

syssla med logiska lösningar och kunna utvecklas mot att senare jobba med bland annat 

ledarskap och personal. 

 

Centrala uttryck bland montörer 

Jag är ambitiös, noggrann, analytisk, härlig humor 

Jag gör arbetar som montör, bygger, 

produktutveckling, monterar/montering 

‘‘gasturbiner’’ 

Mina starka sidor  förändra, förbättra 

Jag har   

Jag vill utvecklas, arbeta med logiska lösningar mot 

att senare jobba med bland annat ledarskap 

och personalfrågor eller sälj 

  

I montörernas självpresentationer på LinkedIn använder de i genomsnitt 150 ord i 

profilen. Deras presentation är av samtliga yrkeskategorier mest fåordig och innehåller 

korta och koncisa beskrivningar av bland annat deras arbetsuppgifter som exempelvis; 

jag monterar eller jag bygger, vilka är uttryck som explicit beskriver vad deras 

arbetsuppgift inom montöryrket innebär. Vid studerandet av deras profiler på LinkedIn 

användes beskrivande ord och flera tekniska förkortningar som förstås inom deras yrken 

likt ‘‘VVS’’ och ‘‘MTM’’, då industribranschen bland annat omfattar arbete som 

handlar om framställning eller montering av olika produkter. Dock ges det ingen 

generell förklaring till vad förkortningarna står för eller vad de innebär. Förutom att 

montörer använder få ord i sin framställning ger de likaså inget eller ett väldigt litet 

utrymme för uttryck av den egna personen. Det montörerna uttrycker i presentationen 
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fokuseras till att beskriva mer vad de gör i sitt arbete än vad de har för personliga 

egenskaper.  

 

Vissa profiler hade enbart presenterat deras nuvarande yrke utan att ge en mer utförlig 

beskrivning av vad de explicit innebär. Däremot presenterar de inte vad de tidigare 

arbetat med eller vad de har för erfarenheter som kan tänkas gynna deras framställning. 

Något som heller inte framgår i många av montörernas självpresentationer i deras 

profiler är vilken utbildning de har. Vissa montörer hade presenterat sin gymnasiala 

utbildning varav två av de profiler som undersöktes hade en akademisk utbildning inom 

personal och arbete och inte utbildning relevant för deras nuvarande yrke. Oftast var det 

också de som skrev explicit att de söker en tjänst inom personal- och 

rekryteringsbranschen. Det intressanta är att det var även de som i sin profil beskrev 

personliga egenskaper som exempelvis “jag är” ambitiös och har härlig humor. Då 

dessa uttryck inte finns hos montörer utan akademisk utbildning ser vi det i relation till 

deras sociala kategori som akademiker då sättet individer uttrycker sig på är styrt av den 

sociala normen (Goffman 2014:15).  

Vi kan konstatera att för att anses vara attraktiv inom yrket behöver en montör inte 

uppvisa några personliga färdigheter utan många gånger räcker det med att enbart 

presentera var man arbetar eller var man tidigare har arbetat samt vad ens arbetsuppgift 

var. Anledningen till att montörerna väljer att fokusera på att beskriva vad de gör i sitt 

arbete grundar sig i att yrkesnormen kräver att de presenterar sig på just det sättet för att 

vara attraktiv inom just montörbranschen.  
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5.2 Byggnadsingenjörernas framställning 

Nedan redovisas en presentation som är konstruerad med hjälp av framkategoriserade 

begrepp för byggnadsingenjörer; 

Jag är en examinerad byggnadsingenjör inom bygg och anläggning. Som person är jag 

engagerad och driven och sköter mitt arbete noggrant och effektivt. Det ytterligare 

positiva om mig är att jag har lätt för att samarbeta med andra. 

Jag har tidigare arbetat hos olika arbetsgivare som gett mig breda erfarenheter inom 

yrket, vilket gör mig exceptionellt lämpad för tillkomna arbetsuppgifter och utmaningar. 

Jag har även goda datorkunskaper inom olika datorprogram och framförallt AutoCAD. 

Inom mitt arbete vill jag gärna jobba med projektledning. 

 

Centrala uttryck bland byggnadsingenjörer 

Jag är  effektiv, driven, engagerad, noggrann, 

mångsidig, utbildad 

Jag gör leder projekt, ansvarar för 

Mina starka sidor datorkunskaper, samarbetsförmåga 

Jag har kunskaper, erfarenheter, arbetat på (explicit 

företag) 

Jag vill arbeta med (explicita uppgifter), utmanas 

 

Byggnadsingenjörerna använder i genomsnitt ungefär 400 ord för att göra en 

presentation på LinkedIn. Det som kännetecknar byggnadsingenjörernas presentationer  

är att de uttrycker sig explicit som utbildade med en examen på en viss nivå och inom 

ett visst område, exempelvis “examen inom infrastruktur”. Att byggnadsingenjörerna 

väljer att göra uttryck i sin framställning med att vara välutbildad och färdigexaminerad 

grundar sig i att yrket kräver att individen är färdigutbildad för att kalla sig 

byggnadsingenjör då titeln bygger på en yrkesexamen. Yrkesnormen kräver att 

byggnadsingenjörerna presenterar sig och intrycksstyr i sin framställning mot att 

uppfattas som; “Jag är personen vilken uppfyller de formella kraven och är kvalificerad 

att arbeta som byggnadsingenjör’’. Det som också framkommer i deras presentationer är 
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de ger uttryck för goda kunskaper inom datorprogram vilken ofta förekommer i 

byggnadsingenjörernas arbete, nämligen AutoCAD. Kanske inte så konstigt med tanke 

på att det är ett arbetsverktyg som används inom yrket. 

Byggnadsingenjörernas presentation präglas av uttryck vilka direkt kan relateras till 

yrket men även de av en mer generell karaktär, exempelvis driven, noggrann samt att 

man har god samarbetsförmåga, vilka kan vara önskvärda egenskaper även inom andra 

branscher. Som tidigare forskning visat är användningen av kulturellt laddade ord, likt 

uttrycken ovan, tecken på att de är införstådda i hur de ska uttrycka sig för att 

effektivisera sin självpresentation. 

Bland byggnadsingenjörer läggs det stort fokus på att presentera olika företag där 

individerna arbetat vid och inte minst vilka befattningar de hade då. Något de vidare 

presenterar i sina presentationer är förvärvade egenskaper vilka framställs som 

erfarenheter och används som strategier till att skapa en framställning som anses 

attraktiv inom yrket, likt; olika arbetsgivare har gett mig breda erfarenhet inom yrket, 

vilket gör mig exceptionellt lämpad för tillkomna arbetsuppgifter och utmaningar. 

Något som byggnadsingenjörerna gör för att utmärka sina kunskaper är att fylla i 

LinkedIns  “ruta” olika “kompetenser”. De kompetenser som vanligtvis förekom var; 

AutoCAD, Construction Management, ArchiCAD, Project Management och BIM. Dessa 

kompetenser som var inskrivna i profilerna och var även intygade av individens 

nuvarande eller tidigare arbetskollegor där de också skrivit in kommentarer med positiv 

bedömning inom kompetensområdet. 

För att framställa sig som en attraktiv byggnadsingenjör är det viktigt att individen 

presenterar sin examina och explicit vilket område inom byggingenjörsbranschen de har 

examen inom.  Genom byggnadsingenjörernas presentationer på LinkedIn kan vi se att 

yrket har en ganska stark yrkesnorm där det, som det i analysen framgår, finns tre 

egenskaper som framhävs i samtliga presentationerna och ses mest eftersträvansvärda, 

nämligen, att vara effektiv, leda projekt, och behärska datorprogrammet AutoCAD.  
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5.3 Undersköterskornas framställning 

Nedan redovisas en presentation som är en egen konstruktion utifrån framkategoriserade 

begrepp;   

Jag är en serviceinriktad person som är lugn, omtänksam och social. I mitt arbete 

bemöter jag olika sorters människor som behöver hjälp i vardagen. Genom mina 

tidigare erfarenheter inom vården har jag fått kunskaper om att hantera människor på 

ett bra sätt. Som medarbetare är jag en lojal och flexibel person med en hög 

arbetsmoral. Jag är öppen för att lära mig nya saker och gillar nya utmaningar. 

 

Centrala uttryck bland undersköterskor 

Jag är  lugn, omtänksam, serviceinriktad, social, 

lojal, flexibel 

Jag gör bemöter, hjälper 

Mina starka sidor människohantering 

Jag har  arbetsmoral 

Jag vill lära nytt, utmanas 

 

Undersköterskorna använder i genomsnitt 316 ord när de framställer sig i presentationen 

av sig själva på LinkedIn. Presentationen är präglad av säregna uttryck vilka ses 

förekomma inom vård och omsorgsbranschen. Exempelvis omtänksam, serviceinriktad, 

bemöter, hjälper etc. Oberoende om de presenterar information om sig som person eller 

vad de gjort eller gör i sina arbeten, kan man se att de använder uttryck vilka 

förekommer inom branschen de befinner sig i. Därmed är uttrycken  vilka de använder i 

sin presentation uttryck för vad som inom branschen anses vara en exemplarisk 

undersköterska. Uttrycken används således för att styra intrycket mot att uppfattas som 

just sådan. Att samtliga undersköterskor använder likadana uttryck och att de är av 

relationellt typ, härleds till normen inom deras yrke från vilken uttrycken härstammar 

och beskriver egentligen deras arbetssituation. 

  

Förutom att yrkesnormen styr uttrycken till att de ser ut på detta sättet har ramen också 

en stor roll i vilka uttryck man väljer att använda. Eftersom LinkedIn kräver att man 
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fyller i särskild information och påtalar även vem som troligen kommer läsa den, styr 

även den på det sättet vad uttrycken ska fokuseras till och således resulterar i att 

individen mer eller mindre uttrycker sin professionella kompetens (Goffman 2014:207). 

  

Något som vi också upptäckte i analysarbetet av undersköterskornas LinkedIn profiler 

var att alla besitter utbildning relevant för deras arbete. Däremot är det ingen som 

belyser detta i sin självpresentation i profilen, utan uttrycker istället att de är 

undersköterska samt vad de gjort eller gör i arbetet. Eftersom yrket undersköterska är en 

yrkestitel och kräver en yrkesrelaterad utbildning förutsätts det att du som 

undersköterska besitter en utbildning, då detta är något som krävs för det specifika yrket 

och bara då kan kallas för undersköterska. 

  

Den personlighet som måste uttryckas av undersköterskorna för att anses som attraktiv 

för yrket och för att passa in i yrkesnormen är att uttrycka sig som villig att ta hand om 

andra människor men även flexibel inför arbetsuppgiften samt att framställa sig som 

lojal mot arbetsgivaren. 
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5.4 Public Relations framställning 

Nedan visas en presentation som är konstruerad med hjälp av framkategoriserade 

begrepp; 

Jag är en nyfiken och driven person som har erfarenheter inom skapande och 

utveckling av varumärken. Jag har varit med och startat en PR-byrå men även arbetat 

med kvalitetssäkring. Jag har bakgrund inom ‘‘film/TV-serier, medierelationer, 

konsultarbete, projektledning, marknadsföring, journalistik, events, blogginlägg, 

pressreleaser, strateg, textproduktion, omvärldsanalys  och krönikör’’. 

Några av mina tidigare arbetsgivare har varit XXX. 

 

Mitt personliga mål är att utvecklas som person och göra positiva förändringar. Min 

filosofi är ‘‘Jag är störst bäst och vackrast’’. 

 

Centrala uttryck bland public relations 

Jag är  nyfiken, driven, 

Jag gör bygger, startar, stärker, skapar varumärken, 

kvalitetssäkring utvecklar 

Mina starka sidor allmänbildning 

Jag har  Erfarenheter: film/TV-serier, 

medierelationer, konsult, projektledning, 

marknadsföring, VD, journalist, events, 

blogginlägg, pressreleaser, strateg, 

textproduktion, omvärldsanalys, krönikör. 

‘‘Jobbat med de största återförsäljarna…’’ 

Jag vill utvecklas, göra positiva förändringar 

 

I Public Relations självpresentationer på LinkedIn används i genomsnitt 582 ord. De 

profiler som undersökts inom PR-branschen har varit textrika med tydliga beskrivningar 

om både vilka arbetsuppgifter de haft och vad de inneburit samt en generell beskrivning 

om PR-yrkets innebörd. Exempelvis beskriver de sig i relation till arbetet som; erfarna, 

drivna och nyfikna, vilka är värdeladdade ord och används för att effektivisera positiva 
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egenskaper. Det centrala i PRs framställning är att de använder säregna uttryck vilka 

ofta inbegriper en effektivisering av dem samma, likt; “jag har jobbat med de största 

återförsäljarna…”. Hos individer inom PR yrket har vi upptäckt en tendens till att våga 

uttrycka sig med ord vilka ses mer som extrema eller till och med oprofessionella, som 

exempelvis “jag ser mig själv som missbrukare i arbetet”. 

I undersökningen framkommer det att individer som arbetar inom PR-branschen oftast 

framställer sin självpresentation på LinkedIn likt en reklamannons där de själva är varan 

eller produkten de säljer, exempelvis genom att använda förskönande uttryck i sina 

beskrivningar. De beskriver även sin livsfilosofi vilken de lever efter och lyfter fram 

citat liknande; ‘‘Don´t raise your voice, improve your argument - Desmond Tutu”. De 

profiler som undersökts har alla även akademiska utbildningar relevanta för deras yrken, 

där mer än hälften av individerna studerat på en fristående skola. 

Något som sticker ut och som upptäcks ganska snabbt i profilerna inom PR branschen 

är att individerna återfinns inom flertal olika områden inom arbetslivet. Erfarenheter 

vilka presenteras är; medierelationer, projektledning, marknadsföring, events, 

textproduktion och omvärldsanalys. Några tidigare befattningar som också lyfts fram är 

även jobb som journalist, strateg och krönikör. Däremot är de även noga med att 

presentera, inte enbart jobbrelaterade erfarenheter utan även livserfarenheter, 

exempelvis att de har rest mycket samt att de har internationella kontakter. Det som 

också framkommer i deras presentation är att de även presenterar intyg på projekt som 

de både skapat och drivit samt utmärkelser i form av diplom för dessa. 

Vidare fokuserar de på att utmärka sina kunskaper ytterligare genom att fylla i 

LinkedIns rad olika “kompetenser”. De kompetenser som vanligtvis förekom var; 

Public Relations, Marketing Communications, Social Media och Strategic 

Communications. Dessa kompetenser som var inskrivna i profilerna var även intygade 

av individens nuvarande eller tidigare arbetskollegor där de också skrivit in 

kommentarer med positiv bedömning inom kompetensområdet. Ovanstående fenomen 

ses som en strategi hos PR yrket och används till att effektivisera deras framställning. 

PRs yrkesnorm kräver att man presenterar en bild av sig själv som en person med ett 

stort socialtnätverk, en bred kunskapsbank samt någon som åtnjuter publicitet och som 

är initiativrik. Utifrån uttrycken vilka PR individer använder syns en tendens till att 
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uppvisa en individualistisk framställning, något som görs genom att använda säregna 

uttryck, likt; jag är som missbrukare i mitt arbete, jag lever enligt viss filosofi eller att 

de skriver sin profil på engelska. 

 

5.5 Jämförande analys av samtliga branscher 

 

 Montörer Byggnadsingenjörer Undersköterskor Public Relations 

Antal ord (ca) 150 400 300 600 

Jag är ambitiös, noggrann, 

analytisk 

effektiv, driven, 

engagerad, noggrann 

mångsidig, utbildad 

lugn, omtänksam, 

serviceinriktad, 

social, lojal, 

flexibel 

nyfiken, driven,  

Jag gör arbetar som montör, 

bygger, 

produktutveckling, 

monterar/montering  

leder arbete, ansvarar 

för 

bemöter, hjälper bygger, startar, stärker 

samt skapar 

varumärken, 

kvalitetssäkring, 

utvecklar 

Jag är bra på förändra, förbättra, 

förfina 

datorkunskaper, 

samarbetsförmåga 

människohanterin

g 

Allmänbildning 

Jag vill utvecklas, arbeta 

med logiska 

lösningar  

arbeta med, utmanas lära nytt, utmanas utvecklas, göra 

positiva förändringar 

Jag har  kunskaper, 

erfarenheter, arbetat 

på (explicita företag) 

arbetsmoral Medierelationer, 

konsult, 

projektledning, 

marknadsföring, VD, 

journalist, events, 

pressreleaser, strateg, 

textproduktion, 

omvärldsanalys. 

‘‘Jobbat med de 

största 

återförsäljarna…’’ 
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I ovanstående tabell redovisas en sammanställning av de nyckeluttryck vilka respektive 

yrkeskategori använder i sina presentationer på LinkedIn. Dessa uttryck utgör även de 

uttryck vilka individer använder för att styra intrycken mot att uppfattas som attraktiv 

inom sin bransch. När respektive yrkeskategori presenterar hurdana de är som personer 

och deras egenskaper upptäckte vi i analysarbetet att det finns både likheter och 

skillnader. Det gemensamma som finns mellan branscherna är att samtliga använder 

förstärkande uttryck i sina presentationer men att skillnaden finns beroende på vilken 

bransch de verkar inom och därav ser olika ut. Som det i ovanstående tabell går att tolka 

ska en montör vara ambitiös och noggrann, byggnadsingenjör utbildad och effektiv, 

undersköterska omtänksam och serviceinriktad samt att PR ska vara nyfiken och driven. 

Vilka egenskaper som gör sig gällande för en attraktiv framställning för hur man “är” 

ser således olika ut och är beroende som tidigare nämnt av vilken bransch man arbetar 

inom. Enligt Goffman är ovan nämnda uttryck som individer använder inom respektive 

bransch ett verktyg som används till att övertyga betraktaren att man lever upp till den 

idealiserade bilden/normen som finns inom den egna branschen om vad som anses vara 

attraktiva egenskaper (Goffman 2014:39, 217). Dessa uttryck utgör således verktyg med 

vilkens hjälp individen gör sin intrycksstyrning. 

 

Vidare ser man liknande fenomen dyka upp när yrkeskategorierna ska presentera vad de 

är bra på. Även då individen har möjlighet att här fritt presentera egenskaper vilka inte 

nödvändigtvis behöver vara direkt yrkesrelaterade, väljer de trots detta att presentera 

egenskaper specifika för sitt yrke. Exempelvis skriver montörerna att de är bra på att 

förbättra, byggnadsingenjörerna skriver att de är bra på datorkunskaper, 

undersköterskorna skriver att de är bra på människohantering och public relations 

skriver att de är bra på allmänbildning. De fyra olika egenskaperna som respektive 

yrkeskategori väljer att uttrycka är även de egenskaper vilka anses vara 

eftersträvansvärda inom det specifika yrket. Egentligen är det inte konstigt att en 

undersköterska intrycksstyr för att bli uppfattad som någon som är bra på 

människohantering och inte exempelvis AutoCAD då det är människor de arbetar med 

och inte datorprogram. Utöver att undersköterskornas uttryck är säregna och inte heller 

så enkla att applicera inom andra branscher är det även den bransch där yrkesnormen är 

som starkast. Det framgår tydligt i analysen att nästan samtliga undersköterskor vilka 

ingår i undersökningen är överens om att det viktigaste en undersköterska behöver 

uttrycka för att framstå som attraktiv, är att vara bra på människohantering och att vara 
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serviceinriktad. Vi kan således härleda normens styrka till det höga antalet 

undersköterskor där samtliga säger sig besitta samma egenskap. 

 

Fortsättningsvis genom analysen ser vi samma mönster träda fram då 

branschkategorierna presenterar vad de gör i sitt yrke, nämligen att de även här skiljer 

sig åt och använder olika uttryck. Men att det skiljer sig åt i denna kategori är kanske 

inte så konstigt då individerna faktiskt arbetar med helt skilda arbetsuppgifter relativt 

den bransch de tillhör.  

 

Med hjälp av Goffmans teori och begrepp om ram kan vi se att LinkedIn utgör en ram 

som även den påverkar individens framställning. Detta genom att den styr individen till 

att uttrycka sig utifrån en fasad som marknadsförare av sig själv. LinkedIn tvingar på så 

sätt individen till att fylla i information om sig själv, sina erfarenheter och kompetens, 

vilka senare används av individen som argument till att göra en så attraktiv 

framställning som möjligt (Goffman 2014:207). När individerna för respektive bransch 

presenterar sig på LinkedIn väljer de att uttrycka sig utifrån deras yrkesroll, exempelvis 

som byggnadsingenjör eller undersköterska. Däremot gör de som tidigare nämnt 

självaste framträdandet utifrån fasaden som säljare eller marknadsförare av sig själv då 

LinkedIn på förhand gör individen medveten om att dennes presentation kommer att 

läsas bland andra, av potentiell framtida arbetsgivare och att man då borde vara noga 

med vilken information man väljer att presentera. 

 

Utifrån Goffmans teori om normer kan vi se att framställningen görs och påverkas av 

den ideala bilden, det vill säga att framträdandet socialiseras och omformas för att 

stämma överens med de förväntningar och den jargong som finns inom yrket. Med 

andra ord menas att framställningen sker genom ett organiserat uttryck för sin yrkesroll, 

exempelvis att vara analytisk, noggrann, omtänksam eller att man leder arbete, tar hand 

om, monterar, skapar varumärken etc. Uttrycken är således de som kommer användas 

för att presentera den yrkesroll och den bransch man ingår i samt den jargong som just 

det yrket har (Goffman 2014:30, 39). Vidare kan tillföras att individen använder dessa 

uttryck inte enbart som en presentation av yrkesrollen utan som verktyg med vilkas 

hjälp man försöker övertyga betraktaren att man klarar av det som förväntas av en inom 

det egna yrket (Goffman 2014:217) 
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En skillnad man kan se mellan yrkeskategorierna är vilka ord som används när man 

framställer sig själv. Inom byggnadsbranschen samt PR branschen använder man 

uttryck av en mer generell karaktär medan montörer samt undersköterskor använder 

uttryck mer specifika för deras bransch. Vidare finns en skillnad i antalet ord som 

används i framställningen. I detta fall har byggnadsingenjörerna 400 ord och PR 600 

ord i sina framställningar och skiljer sig i jämförelse med montörerna vilka använder 

150 ord och undersköterskorna vilka använder 300 ord. Analysen visar att 

presentationer innehållande fler ord även innehåller flera uttryck genom vilka 

intrycksstyrningen görs. Vidare ser vi att användning av större antal ord förefaller vara 

vanligare hos individer med akademisk bakgrund, det vill säga individer med ett större 

kulturellt kapital vilka inte enbart använder mer text i sina presentationer utan även 

vågar uttrycka en något mer individualistisk jargong. Detta syns särskilt tydligt när vi 

jämför ytterligheterna i undersökningen, nämligen Public Relation branschen vilka har 

högst antal, 600 ord, samt är akademiker och montörer vilka har lägsta antalet, 150 ord, 

och inte har någon akademisk bakgrund. Inom Public Relation branschen till skillnad 

från montörbranschen anses det attraktivt att presentera lite mer av den personliga 

informationen samt beskriva detaljerat att man är berest och vilka äventyr man varit 

med om eller att använda uttryck vilka vi inte stött på hos någon annan bransch i 

studien, nämligen att använda uttrycken likt missbrukare eller skriva citat enligt vilkens 

filosofi man lever. Medan inom montörbranschen räcker det med att enbart beskriva var 

man arbetat och vad ens arbetsuppgift var vilket skulle räcka för att anses vara attraktiv 

inom branschen. Vidare gör vi den tolkning att branscher vilka kräver en akademisk 

utbildning även har en norm att individer ska använda fler ord än branscher vilka inte 

kräver den samma. 

 

Även då det finns skillnad i hur man presenterar sig inom olika yrken och vad som 

anses vara en attraktiv framställning har olika branscher en sak gemensamt, nämligen 

att hur deras framställning ser ut  och vilka uttryck som används styrs av den yrkesnorm 

som finns inom respektive bransch. Yrkesnormen ligger till grund för vad individerna 

anser vara en attraktiv presentation för deras yrken och individerna kommer således att 

uttrycka sig med hjälp av olika uttryck och intryckstyra mot att uppfattas som just 

sådan. Vidare kan vi utifrån Goffman konstatera att uttrycken vilka kategoriserats fram 

och med vilkas hjälp individerna intrycksstyr inom respektive bransch används inte för 



  
 

30 

att “förverkliga” branschernas normer utan mer “att få till stånd ett övertygande intryck 

av att man förverkligar de normerna” (Goffman 2014:217). 

 

5.6 Norm analys 

Under analysarbetet har vi kunnat identifiera varför individer framställer sig på ett visst 

sätt i en given bransch. När vi analyserade uttrycken som varje branschkategori 

använder har vi kommit fram till att de är en spegling av normen som finns inom yrket. 

Som tidigare nämnts utgör normen regler för individers beteende och går att ses som en 

spegling av värdena i en kultur. Både normer och värderingar är två fenomen som 

tillsammans påverkar och formar hur individer inom olika kulturer beter sig i givna 

situationer och miljöer. Det påverkar presentationerna genom att varje branschkategori 

framställer sig utifrån yrkesnormen samt struktureras utifrån LinkedIn’s mall för 

upprättandet av profilen.  

  

Uttrycken som används i framställningen representerar en idealiserad bild av hur man 

förväntas vara i respektive bransch. Begreppet kultur handlar ofta om intresset för de 

saker som är inlärda av samhället och inte nedärvda. Med det menas att individer inte 

föds till den person de är utan formas efter den sociala omgivningen och därefter 

påverkas beteendet. Beteendet blir idealiserat, vilket betyder att framträdandet som 

individen gör blir socialiserat och formas för att passa in i samhället och leva upp till de 

förväntningar som ställs på dem. Vidare handlar det om att individen i sitt framträdande 

måste dölja alla handlingar som avviker från idealnormen som finns i samhället. Vi kan 

se att det framträdande individen försöker ge ett intryck av är att vara fulländad för de 

kvalifikationer som finns för rollen. Således använder individer uttryck och gör en 

framställning med vilkens hjälp de intrycksstyr mot att uppfattas leva upp till den 

yrkesnormen som finns inom branschen. Detta gör att uttrycken men även 

framställningen skiljer sig åt mellan de olika branscherna, men liknar dem som finns 

inom samma bransch. Hur ser då normen ut i de undersökta branscherna? 

  

Ser man till montörernas framställning upptäcks ganska snart att det inte ställs några 

större krav för att leva upp till yrkesnormen som montör. Det vi kunnat konstatera 

gällande normen för montörsbranschen är att det inte spelar någon roll vem du är som 

person eller vad du gjort utanför arbetet så länge man kan utföra sin arbetsuppgift. Vi 

upptäckte detta genom att montörerna väljer att lägga ett stort fokus på att presentera 
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vad de gjort eller gör i sitt arbete utan att ge några utvecklade beskrivningar, som 

exempelvis ‘‘monterar/montering gasturbiner’’ eller ‘‘produktutveckling’’. 

Presentation av den egna personen utesluts helt och istället presenterar montörerna de 

egenskaper som är relaterade till yrket, exempelvis noggrann, ambitiös och har logiskt 

tänkande. Vi konstaterar att det ges lite eller inget utrymme för framställning av den 

egna personen eller av individuella erfarenheter vilka inte är relaterade till yrket. Därav 

tolkar vi det som att montörer under socialisationsprocessen inom yrket har fått lära sig 

att som montör inte behöva uttrycka egenskaper utöver erfarenhet inom branschen för 

att förverkliga yrkesnormen. Varken att vara socialt kompetent, kunna samarbeta med 

andra eller att behöva vara nytänkande krävs för att förverkliga normen inom 

montörsbranschen.  

  

Yrkesnormen hos undersköterskor ser något annorlunda ut jämfört med montörer. 

Förutom att normen kräver en presentation av tidigare erfarenheter inom branschen likt 

montörer, ställs det enligt normen högre krav på den sociala kompetensen, exempelvis 

att vara omtänksam och serviceinriktad, kunna ta hand om människor samt vara lojal 

mot arbetsgivaren. Att vara duktig på de sociala relationer är en avgörande 

förutsättning som en undersköterska måste leva upp till för att anses uppfylla normen 

vilken finns i branschen. Detta är en central egenskap i yrkesnormen som de till och 

med intrycksstyr mot genom presentation av sina fritidsintressen, nämligen; “gillar att 

spendera fritiden med att umgås med familj och vänner”. Genom att göra denna 

presentation förstärker undersköterskorna sin framställning av en person som 

förverkligar den normativa egenskapen. Vidare förväntas enligt normen en 

undersköterska vara flexibel, med det menas kunna hantera olika typer av uppkomna 

situationer inom yrket. Undersköterskornas yrkesnorm kräver dock inte att de sticker ut 

med egenskaper vilka inte är branschrelaterade utan istället ställs det krav på att de ska 

kunna utföra sitt jobb, hantera olika sorters människor samt vara hjälpsam och flexibel 

inför de situationer som skulle kunna uppstå inom arbetet. Görs en presentation på detta 

sätt förverkligas yrkesnormen som undersköterska. 

  

Normen inom byggnadsingenjörsbranschen kräver en akademisk examen med en 

specifik inriktning. En önskvärd egenskap inom branschen är att ha erfarenheter från 

tidigare arbetsgivare, helst erkända sådana som exempelvis Skanska AB, och därmed 

framställa sig vara den som uppfyller den normen. Andra normativa egenskaper som 
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krävs inom yrket är att kunna samarbeta, vara noggrann och driven inom arbetet samt 

ha specifika datorkunskaper. Vi drar därmed slutsatsen av att normen som 

byggnadsingenjör är att vara en ansvarsfull och målmedveten person som kan leverera 

resultat på samtliga plan inom arbetet. Yrkesnormen inom branschen kräver att du som 

byggnadsingenjör sticker ut genom att ha drivit stora projekt och det gärna inom stora 

byggföretag. Detta är det viktigaste kunskapen du behöver för att anses vara attraktiv 

inom branschen. 

  

En bransch vilkens norm skiljer sig mest åt bland de undersökta är Public Relations. För 

att anses vara attraktiv inom Public Relation branschen kräver yrkesnormen att man 

sticker ut ifrån mängden. Detta har vi konstaterat eftersom deras presentationer inte är 

så lika varandra inom deras sociala kategori. Tvärtom använder många egna strategier 

för att förverkliga normen med att vara individualistisk. Detta görs på väldigt olika sätt, 

någon presenterar sig på engelska, någon lyfter fram globala kontakter och någon 

beskriver sig i tredje person. Förutom att behöva sticka ut och vara individualistisk gör 

vi en tolkning att det som normen också kräver är att du ska vara påhittig och kreativ 

inom yrket. Inte minst blir det märkbart när individerna använder strategier för att 

uttrycka sin person som exempelvis att skriva livscitat eller att presentera sig som 

arbetsnarkoman “junkie“. Vidare krävs det att du har ett stort nätverk och är duktig på 

att kommunicera. Yrkesnormen inom Public Relation till skillnad från andra branscher 

kräver en person som vågar träda utanför ramen och vara annorlunda, medan övriga 

undersökta branscher särskilt montör och undersköterske branschen följt av 

byggnadsingenjörer, kräver en person som tvärtom helst ska befinna sig inom ramen 

och inte särskilja sig från andra inom samma bransch. 

 

Varför Public Relations avviker från regeln att likna andra inom samma bransch kan 

förklaras med styrkan i yrkesnormen. Till skillnad från exempelvis undersköterskor där 

samtliga på ett eller annat sätt uttrycker samma sak; en personlighet som vet hur man 

handskas med människor, finns det en stor variation i vilken personlighet som uttrycks 

bland individer i Public Relation branschen. Fenomenet förklaras med att 

undersköterskor har en stark yrkesnorm då alla är överens om vilken personlighet som 

behöver uttryckas medan Public Relations har en svagare yrkesnorm och är därmed mer 

fria i vilken personlighet de kan uttrycka. Yrkesnormen bland undersköterskor men 

även montörer är stark och styr vad de inom respektive yrke ska kunna, hur beteendet 
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ska vara eller åtminstone vad man behöver framställa sig vara för att vara attraktiv inom 

branschen. Detsamma gäller byggnadsingenjörenas yrkesnorm förutom att i deras 

presentation finns fler ord. Vår förklaring till detta är byggnadsingenjörernas kulturella 

kapital. Då byggnadsingenjörsbranschen likt Public Relations befinner sig inom 

branscher som oftast kräver en akademisk utbildning måste de också här visa att de 

förverkligar den sociala normen som finns hos akademiker; nämligen att kunna 

presentera sig mer utförligt till skillnad från branscher vilka inte kräver akademisk 

utbildning. 

  

Utifrån ovanstående analys på branscherna har vi kunnat konstatera att 

framställningarna är baserade på branschkulturer och dess norm för hur en presentation 

inom ramen LinkedIn ska se ut. Men varför väljer branscherna att framhäva vissa 

egenskaper och inte andra? Som vi nämnt ovan presenterar exempelvis inte montörerna 

att de är socialt kompetenta, undersköterskorna presenterar inte att de kan en mängd 

olika tekniska saker, byggnadsingenjörerna presenterar inte personliga saker och lika så 

gör inte PR detta, varför inte? Går vi tillbaka till begreppet kultur så handlade det som 

sagt ofta om intresset för de saker som är inlärda av samhället och inte nedärvda, det vill 

säga att individerna lär sig och formas av den sociala omgivningen om hur de ska bete 

sig, vad som ska ses som eftersträvansvärt eller inte och så vidare.  

  

Varför individer framhäver vissa egenskaper i en viss bransch och inom andra inte beror 

på socialisationsprocessen inom respektive yrke. Denna process handlar om att nya 

medlemmar lär sig livsstilen som tillhör den sociala gruppen i den bransch de ingår i 

och lever samt beter sig därefter. En kultur kan omfatta både abstrakta och obegripliga 

aspekter som värderingar, uppfattningar och ideér som senare bidrar till innehållet i 

kulturen. Innehållet i en kultur innefattar vidare även konkreta och påtagliga aspekter 

som de objekt, symboler eller den teknologin som representerar innehållet. Processen 

utgör en överföring av kulturen från en tid till en annan och från en generation till en 

annan. Detta påverkar den nya branschmedlemmen genom att hen gradvis blir medveten 

om de kunskaper och färdigheter som finns i branschkulturen där hen blev medlem och 

börjar bete samt uttrycka sig därefter för att passa in. Med andra ord kan det förklaras 

som en ‘‘kulturell programmering’’ där medlemmen tar in allt som hen utsätts för. 

Processen får individer att lära sig yrkesroller, det vill säga de socialt definierade 

förväntningarna som en individ i ett visst yrke uppfyller, exempelvis som montör, 
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undersköterska, byggnadsingenjör eller PR. Rollerna för respektive bransch inbegriper 

en rad uppsättningar beteenden som individerna i respektive yrke ska utföra och 

påverkas inte av sina personliga åsikter eller uppfattningar i kontexten. Individer inom 

olika branscher lever alltså i föreskrivna sociala roller som styr individerna i deras 

handlande och gör att de utför rollerna så som de definieras. Individerna är inte passiva i 

den meningen utan de lär sig genom den kontinuerliga samspelsprocessen och 

presenterar samt beter sig därefter. Därav kan man förstå varför branschkategorierna 

framhäver vissa egenskaper och andra inte i sina LinkedIn presentationer. Det går att 

tala om ett slags kollektivt medvetande inom respektive bransch där de delar 

uppfattningar, sätt att se på saker och ting, värderingar och regler, livsstilar och 

sedvänjor, vilket gör att de inte väljer att bryta idealnormen för hur man ska bete sig 

inom yrket och därmed omedvetet skapar en presentation som mer eller mindre ser ut 

som de andra inom samma bransch.  

 

 

6 Diskussion och slutsats 
I detta avslutande avsnitt redovisar vi slutsatsen för vad vi kommit fram till i vår studie 

där vi huvudsakligen undersökt hur branschkategorierna; Public Relation, 

byggnadsingenjörer, montörer och undersköterskor framställer sig på LinkedIn och 

varför de ser ut på ett visst sätt. Resultatet visar att när individen presenterar sig på 

LinkedIn gör de samtidigt en framställning av sig själva vilken kan likställas med 

individen som en “vara” på arbetsmarknaden där syftet är att presentera sig i så bra ljus 

som möjligt. 

 

Med hjälp av Goffman (2014) har vi kunnat dra slutsatsen om att individen använder sig 

av ledtrådar från de normer och värderingar som gör sig gällande i dennes yrke och 

framställer sig utifrån dessa i form av ett organiserat uttryck som representerar en 

idealiserad bild om vad som ses attraktivt inom yrket. Den ‘‘give expression’’ som 

individerna gör är därav medvetna uttryck som ofta är verbala symboler vilka omsätts 

till ord i presentationen och är betingade av normer, värderingar och förväntningar som 

finns inom det givna yrket. Således är uttrycken som respektive yrkeskategori använder 

i sin framställning på LinkedIn präglade av termer som finns och används specifikt 

inom de olika yrkena. Uttrycken är således ett resultat av en tradition inom deras sociala 

yrkeskategori vilken kräver den formen av uttryck (Goffman 2014:30, 39) (Goffman 

2014:11-12). Vår studie visar även att individerna i respektive bransch använder sig av 
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en institutionaliserad fasad, det vill säga att alla individer inom samma bransch mer 

eller mindre uttrycker sig på samma sätt och utgör då en kollektiv representation 

(Goffman 2014:30).  

 

Slutsatsen i denna studie visar likt den tidigare forskningen (Bareket-Bojmel et. al. 

2016; Hearn 2008; McCorkle et. al. 2003) att individer använder sig av strategier till att 

framställa sig på bästa sätt för att vidare öka sina chanser att anses som attraktiv inom 

sin bransch. Användning av specifika ord som innovativ, flexibel och anpassningsbar 

till miljön menar Hern (2008) kan användas som strategi till att effektivisera 

självmarknadsföringen. Det som vår studie uppvisar till skillnad från tidigare forskning 

är dock att det trots viss förekomst av just dessa eller liknande uttryck i presentationerna 

i regel är mer utformade av ord specifika för deras yrke.  

 

Vidare belyser tidigare forskning (Fogde 2010; Rampesrad 2008) vikten av att utforma 

personliga presentationer genom att framhäva sitt ”autentiska” jag för att bygga ett 

starkt varumärke på arbetsmarknaden. Vår studie visar dock på en mer ren presentation 

av erfarenheterna individerna i de olika branschkategorierna besitter än en strategisk 

marknadsförande självpresentation. Det vill säga att resultatet visat en avsaknad av 

”jag” autentiska presentationer utan tvärtemot bekräftar att presentationer vilka 

individer framställer är istället ett uttryck för en socialjargong vilken bestäms av 

yrkesnormen som existerar i varje givet yrke och är därmed “yrkes” autentisk. 

 

 

6.1 Förslag på fortsatt forskning 

Vår studie har visat med vilka uttryck individer intrycksstyr inom byggnadsbranschen, 

vård och omsorgsbranschen, industribranschen och Public Relations branschen samt 

visat på vad som påverkar varför de väljer att framställa sig just på det sättet inom 

respektive bransch. Dock kan vi konstatera att ytterligare forskning hade varit intressant 

att genomföra för att få en ännu djupare förståelse kring varför man presenterar sig på 

ett visst sätt inom en bransch. Därmed anses intervjustudier med snarlikt syfte som 

komplement till textanalys kunna generera en mer djupgående tolkning för att kunna 

besvara frågan varför. En aspekt som hade varit intressant att ta hänsyn till och 

undersöka är; om individen väljer att titta på andras profiler som inspiration när de ska 

upprätta sin egna LinkedIn profil och vilken påverkan det har på presentationen.  
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