Examensarbete 15 hp – kandidatnivå
Medie- och kommunikationsvetenskap

Konsten att paketera sig själv
- Kommunikationsstrategier för personligt
varumärkesbyggande i sociala medier

Maria Abbestam och Ida Sköld
Handledare: Håkan Sandström
Examinator: Dino Viscovi
Termin: VT 2011
Kurskod: 2MK300

FÖRORD
Arbetet med denna uppsats har inneburit många intressanta insikter och nyvunnen kunskap
som vi kommer ha nytta av i framtiden. Vi vill inleda med att rikta ett stort tack till vår
handledare, Håkan Sandström för hans konstruktiva synpunkter och givande samtal. Vi vill
även tacka de personer som ställt upp och tagit sig tid till våra intervjuer. Ni har genom ert
engagemang visat på stor passion för branschen i allmänhet och sociala medier i synnerhet.
Utan era erfarenheter, kunskaper och reflektioner hade inte denna uppsats varit genomförbar.
Tack till,
Helen Alfvegren, Fredrik Lyreskog, Ida Nilsson, Johan Nilsson, Therese Reuterswärd, Erik
Sellström, Jerry Silfwer, Per Torberger, Sara Öhman samt till övriga intervjupersoner.

2

SAMMANFATTNING
Målet med denna uppsats var att undersöka vilka kommunikativa strategier personer inom
PR- och informationsbranschen arbetar efter för att bygga upp och stärka sina personliga
varumärken i sociala medier. Studiens huvudfråga lyder ”Vilka kommunikativa strategier
använder människor inom PR- och informationsbranschen för att stärka sitt personliga
varumärkesbyggande i sociala medier?”. Syftet med studien var tudelat, dels ville vi bidra
med djupare förståelse kring vad det finns för drivkrafter bakom personligt varumärkesbyggande i sociala medier och dels ville vi bidra med nya infallsvinklar och ett nytt empiriskt
material till den samhällsvetenskapliga forskningsfronten.
Studiens teoretiska ramverk utgår från varumärkesteori, Erving Goffmans teori om självpresentation samt Pierre Bourdieus teori om kapital och social positionering. Studien är
genomförd med kvalitativa metoder, för det första har vi tagit del av aktuell forskning på
områdena sociala medier och personligt varumärkesbyggande, vi har även gjort en
innehållslig kartläggning av tio digitala personliga varumärken samt genomfört intervjuer
med personerna bakom varumärkena. När vi i uppsatsen använder begreppet sociala medier
syftar vi enbart på bloggar och microbloggverktyget Twitter.
Resultatet för denna studie visar att respondenternas strategier för digitalt personligt
varumärkesbyggande skiljer sig åt, strategierna skiljer sig även beroende på socialt medium.
Somliga respondenter uppger att de genomgående arbetar strategiskt både på Twitter och med
sin blogg medan andra menar att de inte har några strategier alls. Oavsett hur stort utrymme
de strategiska baktankarna får går det att skönja likheter i samtliga respondenters
varumärkesbyggande. Utifrån dessa likheter har vi identifierat fem idealnormer och strategier
för personligt varumärkesbyggande för personer verksamma inom PR- och informationsbranschen: att tydligt identifiera sin yrkesidentitet och sina personliga egenskaper, att
utelämna privat och ofördelaktig information, att skriva om ett avgränsat ämnesområde, att
visa på aktualitet och kunskap inom branschen samt att nätverka med personer inom
branschen. Dessa har legat till grund när vi konstruerat följande tre idealtyper för
respondenternas varumärkesbyggande: reporter, kommentator och kåseriskribent.
Sammanfattningsvis har vi kunnat konstatera att personligt varumärkesbyggande i sociala
medier tillskrivs allt större värde inom PR- och informationsbranschen. Värdet ligger i
möjligheten att stärka sin position i förhållande till andra inom branschen, för att lyckas med
detta krävs en utmejslad strategi och kunskap om hur man på bästa sätt paketerar sig själv.

Nyckelord:
Personligt varumärkesbyggande, sociala medier, varumärkesstrategi och självpresentation.

3

Innehållsförteckning
1. INLEDNING ................................................................................................................................................... 5
1.1 MÅL OCH FRÅGESTÄLLNING ......................................................................................................................... 5
1.2 SYFTE ............................................................................................................................................................. 5
1.3 AVGRÄNSNINGAR ......................................................................................................................................... 6
2. TEORETISKT RAMVERK ................................................................................................................................. 7
2.1 TIDIGARE FORSKNING ................................................................................................................................... 7
2.1.1 SOCIALA MEDIER ................................................................................................................................... 7
2.1.2 PERSONLIGT VARUMÄRKESBYGGANDE ................................................................................................ 8
2.1.3 SAMMANFATTNING AV FORSKNINGSLÄGET ......................................................................................... 9
2.2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ............................................................................................................... 10
2.2.1 VARUMÄRKESTEORI OCH PERSONLIGT VARUMÄRKESBYGGADE ....................................................... 10
2.2.2 SJÄLVPRESENTATION ........................................................................................................................... 11
2.2.3 SOCIAL POSITIONERING....................................................................................................................... 13
3. METOD ....................................................................................................................................................... 15
3.1. KVALITATIV METOD .................................................................................................................................. 15
3.2 INTERVJUPROCESSEN................................................................................................................................. 15
3.3 INNEHÅLLSLIG KARTLÄGGNING .................................................................................................................. 16
3.4 URVAL OCH EMPIRI .................................................................................................................................... 16
3.5 METODKRITIK ............................................................................................................................................. 17
5. RESULTAT OCH ANALYS .............................................................................................................................. 19
5.1 STRATEGIER FÖR PERSONLIGT VARUMÄRKESBYGGANDE .......................................................................... 19
5.1.1 TWITTER – KANALEN FÖR NÄTVERKANDE .......................................................................................... 19
5.1.2 BLOGG – GRUNDPELAREN FÖR DIGITALT PERSONLIGT VARUMÄRKESBYGGANDE ............................ 23
5.2 SJÄLVPRESENTATION I SOCIALA MEDIER .................................................................................................... 27
5.2.1 TWITTER – EN MIX AV PERSONLIGT OCH PROFESSIONELLT ............................................................... 27
5.2.2 BLOGG – ETT VÄLPOLERAT SKYLTFÖNSTER MOT OMVÄRLDEN .......................................................... 28
5.3 DRIVKRAFTERNA BAKOM DIGITALT PERSONLIGT VARUMÄRKESBYGGANDE ............................................. 30
6. SLUTSATS OCH DISKUSSION ....................................................................................................................... 33
6.1 SLUTSATS .................................................................................................................................................... 33
6.1.1 IDEALTYPER FÖR PERSONLIGT VARUMÄRKESBYGGANDE ................................................................... 33
6.1.2 ETT HOMOGENT FÄLT MED SAMMA PREFERENSER OCH KAPITAL ..................................................... 34
6.2 SLUTDISKUSSION ........................................................................................................................................ 36
6.3 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING........................................................................................................... 37
8. REFERENSFÖRTECKNING ............................................................................................................................ 38
BILAGA 1: INTERVJUGUIDE ............................................................................................................................... 40
BILAGA 2: BEGREPPSFÖRKLARING .................................................................................................................... 42

4

1. INLEDNING
I detta inledande kapitel beskrivs uppsatsens mål, frågeställning och syfte. Vi presenterar
även studiens delfrågor för att avslutningsvis redogöra för de avgränsningar vi gjort.

1.1 MÅL OCH FRÅGESTÄLLNING
Den digitala revolutionen har satt sina spår i näst intill alla delar av det moderna västerländska
samhället. Idag är det svårt att tänka sig hur människor kommunicerade utan internet och
mobiltelefoni. En av de branscher där de nya digitala medierna har fått stor genomslagskraft
är PR- och informationsbranschen. Inom denna bransch går det att urskilja en ny trend som
får betydelse för såväl yrkeslivet som privatlivet, det personliga varumärkesbyggandet i
sociala medier 1 . Målet med vår uppsats är att undersöka vilka kommunikativa strategier
personer inom PR- och informationsbranschen arbetar efter för att bygga upp och stärka sina
personliga varumärken i sociala medier. Vår huvudsakliga frågeställning lyder:
Vilka kommunikativa strategier använder människor inom PR- och
informationsbranschen för att stärka sitt personliga varumärkesbyggande i
sociala medier?
Utifrån denna övergripande frågeställning har vi arbetat fram ett antal delfrågor som vi anser
är betydande för att få en ökad förståelse kring fenomenet:
1. Hur resonerar människor inom PR- och informationsbranschen kring personligt
varumärkesbyggande i sociala medier?
2. Hur skiljer sig strategierna för personligt varumärkesbyggande mellan olika sociala
medier?
3. Hur tar sig strategierna för personligt varumärkesbyggande uttryck i de sociala
medierna, det vill säga vad utmärker självpresentationen och hur väljer användarna ut
den information som de publicerar i presentationstext, bloggflöde och twitterflöde?
4. Vad finns det för drivkrafter bakom personligt varumärkesbyggande i sociala medier?

1.2 SYFTE
Syftet med vår uppsats är att fylla en kunskapslucka som vi funnit då vi studerat tidigare
forskning samt att bidra med en djupare förståelse kring vad personligt varumärkesbyggande i
sociala medier är ett uttryck för. Det finns en hel del forskning på fenomenet sociala medier
där fokus ligger på självpresentation, denna forskning kommer vi dra nytta av i vår uppsats.
Det har även bedrivits mycket forskning kring personligt varumärkesbyggande. Vad vi har
kunnat se är dock forskningen som kopplar samman dessa båda fenomen och studerar
personligt varumärkesbyggande i sociala medier med akademiska glasögon begränsad.
Mycket av den tidigare forskning som bedrivits utgår ifrån användandet av sociala medier i en
privat kontext, då vi studerar användandet utifrån ett professionellt sammanhang kan vi
1

Lauren I. Labrecque m.fl., Online Personal Branding (2010).
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genom vår uppsats bidra med nya infallsvinklar på området och därmed skapa en ökad
kunskap kring personligt varumärkesbyggande i sociala medier.

1.3 AVGRÄNSNINGAR
I uppsatsen avgränsar vi oss till att endast fokusera på personer som arbetar inom PR- och
informationsbranschen. Anledningen till att vi valde just denna bransch är dels att den är
intressant utifrån vårt eget perspektiv, då vi med största sannolikhet själva kommer att arbeta i
branschen efter examen, dels för att vi har ett antagande om att personer inom PR- och
informationsbranschen är mer aktiva inom sociala medier än människor i många andra
branscher. Vi utgår också ifrån att dessa personer är mer strategiska i sitt användande, mer
reflekterande över företeelsen samt mer medvetna om riskerna och möjligheterna med nya
kommunikativa medier än vad andra grupper är. Detta i och med att sociala medier och
varumärkesbyggande, i många fall, är en del i deras dagliga arbetsuppgifter.
Ytterligare ett led i att avgränsa vår uppsats var att välja ut specifika sociala medier att
undersöka. Vi beslutade oss för att fokusera enbart på Twitter och bloggar. Anledningen till
att vi gjorde detta val var för att Twitter är ett socialt medium som tillåter människor som inte
har någon relation i verkliga livet att nätverka med varandra. Till skillnad från andra sociala
medier blir man på Twitter inte vän med andra användare, istället kan vem som helst välja att
följa valfri twitteranvändare utan att något godkännande krävs. Detta såg vi som en
förutsättning för att nätverka med personer inom branschen och för att sprida sitt digitala
personliga varumärke. Att vi valde att fokusera på bloggar var för att det främst är via bloggar
som människor förmedlar sina kunskaper och bygger upp sina digitala personliga varumärken. Genom att kombinera dessa två sociala medier blir det möjligt för användarna att i
hög grad förmedla en önskad självpresentation till en stor grupp människor verksamma inom
samma bransch. Således anser vi att just dessa sociala medier är lämpliga att utgå ifrån i
denna uppsats.
Trots att begreppet sociala medier innefattar betydligt fler forum och webbplatser än de två
typer som vi behandlar i denna uppsats har vi valt att använda begreppet som samlingsnamn.
Detta innebär inte att vi vill generalisera våra resultat och se dem som allmängiltiga för
samtliga sociala medier.
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2. TEORETISKT RAMVERK
I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning på områdena sociala medier och personligt
varumärkesbyggande. Vi presenterar även uppsatsens bärande teoretiska utgångspunkter.

2.1 TIDIGARE FORSKNING
För att få en inblick i det rådande forskningsläget inom personligt varumärkesbyggande i
sociala medier har vi totalt granskat ett antal vetenskapliga artiklar som behandlat både
sociala medier och personligt varumärkesbyggande. Utifrån dessa har vi kunnat identifiera ett
antal teorier som är bärande inom området och som vi sedermera kommer att använda oss av i
denna uppsats. Majoriteten av forskningen är framtagen under 2009 och 2010 och utgår
nästan uteslutande från amerikanska förhållanden. Genom denna uppsats kommer vi att bidra
med resultat som utgår från svenska och skandinaviska förhållanden. Dessutom är sociala
medier ständigt föränderliga och den forskning som bedrivs blir snabbt inaktuell. Denna
studie utgår från de förhållanden som råder i de sociala medierna under det första halvåret
2011 och kan därmed ge en bild över hur användandet ser ut i nuläget. Vidare följer en
presentation av de slutsatser och teorier som presenterats i artiklarna och som har störst
relevans för vår uppsats.

2.1.1 SOCIALA MEDIER
Sociala medier är ett brett begrepp som innefattar många olika typer av medier. Det råder en
allmän debatt2 där begreppet ifrågasätts eftersom många menar att alla medier i någon mån är
sociala och att man därför inte kan sätta en etikett på specifika medier och forum och ge dem
benämningen sociala medier. När vi i vår uppsats talar om sociala medier utgår vi dels ifrån
den definition som Boyd och Ellison presenterar i sin artikel Social network sites: Definition,
history and scholarship3. I artikeln använder författarna begreppet sociala nätverkssidor och
definierar sådana på följande vis:
Sociala nätverkssidor är webbaserade tjänster som tillåter individer att:
1. Skapa en offentlig/semioffentlig profil inom ett bundet system
2. Identifiera en lista av andra användare med vilka de har en koppling till
3. Titta på och korsa listan av kontakter skapade av andra användare inom samma system
Detta är en definition som samtliga artikelförfattare mer eller mindre utgår ifrån. Den enskilt
viktigaste faktorn som författarna pekar ut för sociala nätverkssidor är den att vänner via ett
forum kan ta del av andra vänners kontakter och därigenom får möjlighet att nätverka med
nya människor. Definition gäller när vi talar om microbloggverktyget Twitter och stämmer
inte överens med de funktioner och användningsmönster som avser bloggar. Anledningen är
2
3

Dino Viscovi, föreläsning: Forskningsöversikt (2011).
Dana M. Boyd och Nicole B. Ellison, Social Network Sites (2008) s. 211.
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att bloggar inte har nätverkande som huvudändamål. Trots det uppfyller bloggar kriterierna
för att klassas som ett socialt medium. Detta då de till skillnad från statiska webbplatser är
interaktiva och tillåter besökare att lämna kommentarer och meddelanden via funktioner
såsom widgets4,5.
Ett annat vanligt förekommande studieobjekt i de artiklar vi har tagit del av är vad människor
använder sociala nätverkssidor till och vilken typ av interaktion som förekommer där.
Samtliga författare som studerat ämnet har kommit fram till att sociala nätverkssidor främst
används för att upprätthålla redan existerande relationer. Hogan och Quan-Haase skriver i sin
artikel Persistence and Change in Social Media att starka och intima relationer online
tenderar att vara starka och intima även offline 6 . De argumenterar för att människor som
kommunicerar mycket offline även gör så online, samt att huvudanledningen till att
människor är aktiva på sociala nätverkssidor är att de vill interagera med människor de redan
har någon typ av relation till.

2.1.2 PERSONLIGT VARUMÄRKESBYGGANDE
I den forskning som finns på området personligt varumärkesbyggande finner majoriteten av
författarna sitt stöd i Erving Goffmans teori om självpresentation7. Syftet i de flesta artiklarna
är att beskriva den identitetsskapande process som äger rum vid individers användande av
sociala medier. Författarna vill därigenom visa att självpresentation online handlar om urval
och hur människor väljer att presentera sig själva på ett så förmånligt sätt som möjligt.
I sociala medier tar sig Goffmans teori uttryck bland annat genom att användare av olika
forum väljer att presentera viss information om sig själva, publicera vissa typer av bilder,
interagera med utvalda personer samt uppdatera sin status med särskilt utvald information. I
dessa medier blir det beteende som äger rum i den främre regionen komplext eftersom
människor är vana vid att uppträda på ett visst sätt framför en viss publik och på ett annat sätt
inför en annan publik. I sociala medier publiceras all information för människor från olika
publiker och valet av vilken typ av information som användaren ska publicera för att
framställa sig själva inför samtliga publiker blir problematiskt.
Labrecque m.fl. undersöker i artikeln Online personal branding: Processes, Challenges, and
Implications 8 vilka strategier människor använder när de skapar digitala personliga
varumärken samt vad det finns för utmaningar i den processen. Författarna valde ut tolv
digitala personliga varumärken som granskades av ett antal utvalda personer samt en HRspecialist. Efter granskningen genomfördes intervjuer med de inblandade för att se ifall de
signaler de ville skicka ut genom sina digitala varumärken stämde överens med de intryck
som granskarna av varumärket upplevde.
4

Se bilaga 2 för begreppsförklaring.
Mutum i Niel Burns m.fl., Handbook of Research on Digital Media and Advertising (2010).
6
Bernie Hogan och Anabel Quan-Haase, Persistence and Change in Social Media (2010).
7
se avsnitt 2.2.2 för en teoribeskrivning.
8
Lauren I. Labrecque m.fl., Online Personal Branding (2010).
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Slutsatserna visar att individer som väljer att publicera information om sig själva på internet
oundvikligen också skapar en typ av digitalt varumärke. Författarna menar att denna
identitetsskapande process kan ske både implicit och explicit och att den inte är helt riskfri.
Argumenten för detta ligger i att vem som helst kan lägga upp både bilder och information om
en person utan att personen ifråga kan kontrollera vad som sprids. I artikeln diskuterar de hur
denna typ av publicering kan missgynna en individs personliga varumärke och hur
intervjupersonerna upplevde att de var tvungna att ta den risken för att kunna upprätthålla sitt
eget digitala varumärke. Ytterligare en slutsats är att det krävs att en individ kan få feedback
kring sitt personliga varumärke för att det ska kännas meningsfullt att upprätthålla det.
Avslutningsvis drar Labrecque och hans kollegor slutsatsen att det är nästintill omöjligt att
hantera olika onlineidentiteter eftersom det inte finns möjlighet att kontrollera den
information som sprids på internet.
I artikeln Marketization and the Recasting of the Professional Self: The Rhetoric and Ethics of
Personal Branding av Cheney m.fl. 9 analyserar författarna vad diskursen kring personligt
varumärkesbyggande får för konsekvenser för individer samt för de maktrelationer som finns
på arbetsmarknaden. De beskriver hur diskursen kring personligt varumärkesbyggande har
positionerat sig som en sociokulturell institution, vilka de viktigaste strategierna och
dragningskrafterna bakom denna diskurs är, vad det finns för kulturella fördelar och begränsningar med personligt varumärkesbyggande samt vad det finns för etiska konsekvenser och
begränsningar i denna process.
För att förklara varför fenomenet personligt varumärkesbyggande uppkommit presenterar
författarna en teori om att arbetsklimatet har blivit hårdare och mer instabilt 10. Detta förklarar
de genom att både marknaden och människorna har blivit mer rörliga i och med globaliseringen och den nya tekniken. De lyfter även upp den ekonomiska instabiliteten som en
förklaring till varför en anställning inte varar lika länge idag. De menar att uppkomsten av
personligt varumärkesbyggande är en konsekvens av detta och att det gäller att stärka sitt
personliga varumärke för att klara sig bra på dagens arbetsmarknad.

2.1.3 SAMMANFATTNING AV FORSKNINGSLÄGET
Det har bedrivits relativt mycket forskning på områdena sociala medier och personligt
varumärkesbyggande var för sig. Dock finns det begränsad kunskap om hur människor
resonerar kring det växande fenomenet digitalt personligt varumärkesbyggande i sociala
medier. Genom vår forskningsöversikt har vi kunnat konstatera att Erving Goffmans teori om
självpresentation är dominerande både vad det gäller strategier för personligt varumärkesbyggande och självpresentation i sociala medier. Goffmans teori kommer även vara bärande i
denna uppsats.

9

George Cheney m.fl., Marketization and the Recasting of the Professional Self (2005).
Ibid.
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2.2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
I detta avsnitt presenterar vi uppsatsens tre teoretiska utgångspunkter som består av klassisk
varumärkesteori, Goffmans teori kring självpresentation samt Bourdieus teori kring kapital
och sociala fält.

2.2.1 VARUMÄRKESTEORI OCH PERSONLIGT VARUMÄRKESBYGGADE
Det finns många likheter mellan ett företags varumärke och ett personligt varumärke. Frans
Melin är en erfaren forskare inom varumärkesstrategier och menar att ett starkt varumärke i
många fall är ett företags viktigaste tillgång11. Då personligt varumärkesbyggande, i och med
dagens digitaliserade samhälle, har fått allt större betydelse kan ett starkt personligt
varumärke spela en stor roll för en persons chanser på arbetsmarknaden. Ett varumärke kan
således utgöra den viktigaste tillgången även för enskilda individer 12 . På webbplatsen
www.personligavarumarken.com finns följande definition av vad ett personligt varumärke
innebär: ”Ett personligt varumärke avser de värderingar och kännetecken som kopplas till en
person och som bestämmer denne persons anseende och position i sin omvärld” 13.

På liknande sätt förklarar Melin hur ett varumärke har olika värden beroende på vems
perspektiv man utgår ifrån. Beroende på om det är lagstiftarens, märkesinnehavarens,
konsumentens eller konkurrentens synvinkel tillskrivs varumärket olika funktioner och får
således olika högt eller lågt värde14. På samma sätt som ett företag kan betraktas utifrån olika
aktörer kan även ett personligt varumärke få olika funktioner beroende på vem det är som
betraktar varumärket. Är det exempelvis en arbetsgivares perspektiv kan det personliga
varumärket ses som en potentiell arbetskraft och tillskrivas funktionen som ett CV. Om man
istället utgår ifrån en konkurrents perspektiv får det personliga varumärket andra funktioner
och tillskrivs således ett annat värde.
Det som karaktäriserar ett starkt varumärke är, enligt Melin, att det tillfredställer kundens
behov och önskningar, det ska även skapa ett mervärde som gör att kunden blir märkeslojal
och således väljer bort produkter från företagets konkurrenter. Förutom dessa kriterier ska ett
starkt varumärke även vara unikt och attraktivt för så många kunder som möjligt 15. Vidare
förklarar Melin att det tar tid att skapa ett starkt varumärke och att det är en process som
kräver ständiga investeringar i varumärkesbyggande kommunikation16.

11

Frans Melin, Varumärkesstrategi (1999).
Lauren I. Labrecque m.fl. (2010).
13
www.personligavarumarken.com (2011).
14
Melin (1999).
15
Ibid.
16
Ibid.
12
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En vanligt förekommande modell 17 när det gäller att bygga ett starkt varumärke består av
följande tre steg:
1. Varumärkesidentitet
2. Varumärkespositionering
3. Varumärkesutvärdering
Det första steget handlar om att definiera vilka värden man vill att ens varumärke ska
förknippas med. Steg två går ut på positionera sig på en önskvärd marknad där man anser sig
nå ut till sin målgrupp. Denna positioneringsprocess görs, enligt Labrecque, genom att
individen aktivt riktar sin kommunikation till målgruppen18. För att locka målgruppen är det
viktigt att framhäva sina positiva egenskaper samtidigt som man urskiljer sig från mängden.
Sista steget utgörs av att man utvärderar huruvida ens varumärkesidentitet har lett till den
önskade positionen på marknaden. Labrecque menar att denna utvärdering sker genom att
undersöka målgruppens reaktion och feedback på den förmedlade informationen 19 . Efter
utvärderingen genomförts kan personen avgöra om hon uppnått sin önskvärda varumärkesidentitet och positionering för att sedan arbeta för att antingen förstärka den förmedlade bilden
eller förändra den så att den överensstämmer med varumärkesidentiteten. När det gäller
personligt varumärkesbyggande utgörs varumärkesidentiteten av individens självpresentation.
I följande avsnitt kommer vi presentera Goffmans teori kring begreppet självpresentation.

2.2.2 SJÄLVPRESENTATION
Precis som begreppet självpresentation antyder handlar det om hur vi människor väljer att
presentera oss själva. Den mest kända forskaren inom detta område är sociologen Erving
Goffman. I sin teori beskriver han människans vardagsliv ur ett dramaturgiskt perspektiv, som
en teater där vi spelar olika roller beroende på vilken scen vi befinner oss på samt vilka som
utgör vår publik20. Vidare menar han att vi, liksom skådespelare, klär oss i olika masker och
förmedlar en förskönad bild av oss själva snarare än en autentisk. Vi bygger alltså upp en
fasad som speglar hur vi vill uppfattas i olika situationer. Genom att göra detta kan vi påverka
hur vår publik uppfattar oss och därmed få en högre social ställning. Detta är inte helt enkelt
och innefattar, enligt Goffman, flera uppoffringar och framförallt en gedigen kunskap om hur
olika tecken och symboler påverkar människors syn på varandra.
Som en följd av detta skådespel förklarar Goffman att vi automatiskt vill kontrollera huruvida
den förmedlade bilden hos en individ stämmer överens med den faktiska identiteten hos
denne. För att göra denna kontroll menar han att vi granskar sådana faktorer och tecken som
är svåra att förvränga och som antyder att det är en falsk fasad som förmedlats. Ett exempel
på en sådan faktor är ålder. En persons uttalade ålder kan vara oförenligt med personens
utseende vilket kan leda till misstänksamhet hos publiken. Ifall en person avslöjas i något
avseende förklarar Goffman att den personens tillförlitlighet sjunker även i andra
17
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sammanhang. En person som ljugit om sin ålder kan alltså antas tala osanning även om sin
familjesituation och sina arbetsförhållanden. För att undvika att bli avslöjade förstärker vi viss
information och vissa egenskaper medan vi försvagar eller döljer andra. Genom att vi
medvetet och strategiskt framhäver oss som kunniga inom ett visst område minskar alltså
riskerna för att vi ska bli avslöjade som okunniga. Vidare förklarar Goffman att det finns en
paradox i att ju mer äkta en person framstår, ju större misstänksamhet riktar vi till att personen
verkligen besitter den roll som hon utger sig för att göra.
För att spinna vidare på teaterliknelsen med olika roller och masker menar Goffman att det
går att dela upp människans skådespel i en främre och en bakre region. Den främre regionen
är scenen, alltså den del där skådespelet äger rum framför en publik. Allt material i form av
möbler och annan rekvisita som finns i den främre regionen kallar Goffman för inramningen
och denna används av skådespelarna för att bygga upp och förstärka den önskade fasaden.
Kopplat till sociala medier skulle inramningen kunna utgöras av den layout i form av text,
bild och färg som används. En person kan alltså använda färg och form på exempelvis sin
blogg för att på ett strategiskt sätt förmedla en önskvärd fasad.
I den främre regionen sker framträdandet med utgångspunkt i de allmänt vedertagna normer
och värden som äger rum i den aktuella situationen. Vad som är eftersträvansvärt för att få ett
så äkta framträdande som möjligt är att leva upp till situationens idealnormer. För att kunna
göra det krävs det, enligt Goffman, att de handlingar som inte stämmer överens med de
rådande normerna ska undanhållas och att gjorda fel ska rättas till innan framträdandet inleds.
Vidare menar han att skådespelarna, genom att skilja på sin publik, kan få kontroll över den
främre regionen och på så sätt skapa en större tillförlitlighet hos publiken. Publikåtskillnad
innebär att en individ har olika publik beroende på vilken roll som spelas och dessa olika
roller är oftast oförenliga med varandra, således bör de olika publikerna inte sammankopplas.
Exempelvis är det inte lämpligt för en polis att på fritiden bryta mot den yrkesetik som råder
inom poliskåren. För att polisen ska behålla sin trovärdighet hos samhällets invånare bör hon
alltså inte visa detta rollbyte.
När det gäller att spela olika roller är det viktigt att känna till att detta rollbyte bör ske avskiljt
från publiken för att skådespelarens trovärdighet ska upprätthållas. För att underlätta rollbytet
sker det bakom scenens kulisser och det är denna del som Goffman valt att kalla de bakre
regionerna. Det är alltså här som skådespelarna fritt kan bryta mot alla de normer som de
förhållit sig till framför sin publik. För att förstå skillnaden mellan den främre och den bakre
regionen kan man studera det skådespel som äger rum på restauranger. Där intar personalen
en trevlig och tillmötesgående roll gentemot gästerna i den främre regionen, medan de så fort
de kommer in i köket eller utom deras synhåll, alltså intar den bakre regionen, släpper denna
fasad och visar deras ”rätta” jag. Som vi nämnde tidigare förstärks viss information medan
annan information försvagas under ett framträdande. Vad som händer i den bakre regionen är
att skådespelaren inte behöver hålla uppe den förskönade fasaden. Det som karakteriserar den
bakre regionen är den informella och avslappnade stämningen som således är en motsättning
mot de normer som skådespelarna rättar sig efter i den främre regionen.
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Oavsett när eller med vem en person interagerar med sänds ett flertal signaler ut. Goffman har
valt att dela upp dessa signaler i två grupper, de uttryck som en människa sänder ut samt de
utryck som överförs. Skillnaden är att vi i större utsträckning kan styra de signaler vi sänder ut
eftersom de består av den verbala delen av kommunikationen. När det gäller de uttryck som
överförs är de beroende på en individs icke-verbala kommunikation i form av exempelvis
ansiktsuttryck och klädval. I sociala medier är de uttryck som överförs bland annat kopplade
till text- och layoutmässiga aspekter. Vidare får textens innebörd utgöra de signaler som sänds
ut, alltså den ”verbala” kommunikationen.
En individs självpresentation utgör grunden för dennes personliga varumärke. Vi anser att
Goffmans teori kring självpresentation är lämplig att använda för att förstå vad som ligger
bakom en individs varumärkesbyggande. Således är ovanstående tankar kring självpresentation en av de teorier som utgör vår teoretiska utgångspunkt i denna uppsats. Vidare kommer
vi in på Pierre Bourdieus teori kring social positionering.

2.2.3 SOCIAL POSITIONERING
För att kunna positionera studiens respondenter och analysera om det rör sig om en homogen
grupp kommer vi i uppsatsen att använda oss av Pierre Bourdieus teori om kapital och social
position.
Grundtanken i denna teori är att social position skapas utifrån olika habitus och kapital.
Habitus är en uppsättning sociala regler och kunskaper som insocialiseras redan i uppväxten
och syftar till att förklara människors handlingsmönster i olika situationer. Habitus bestämmer
hur människor uppfattar verkligheten och förändras till viss del utefter den sociala kontext
hon befinner sig i. Habitus bestämmer också i viss mån vad människor har för möjligheter att
uträtta för något i sina liv21. Kapital innefattar de samlade tillgångar som en människa äger
inom ett specifikt område, Bourdieu har identifierat fyra olika typer av kapital: symboliskt
kapital, kulturellt kapital, socialt kapital och ekonomiskt kapital. Mängden kapital som en
människa besitter avgör vilken position hon får i det sociala rummet.
Det symboliska kapitalet tillskrivs bara betydelse i vissa kontexter och får sitt värde utifrån de
uppfattningar som råder i det specifika sammanhanget. Det kulturella kapitalet är en
förlängning av det symboliska kapitalet och består av ”den mängd av socialt erkända och
därmed värdefulla kunskaper och färdigheter som en person har i kulturellt avseende” 22 .
Dessa kunskaper och färdigheter innefattar de högre konstarterna såsom klassisk musik och
litteraturhistoria men omfattar inte kunskaper om exempelvis populärmusik och moderna
lagsporter. Det kulturella kapitalet är oftast kopplat till utbildningsnivå och relationen brukar
vara att ju högre utbildning desto högre kulturellt kapital. När vi i uppsatsen behandlar det
kulturella kapitalet tar vi inte hänsyn till den litterära och konstnärliga aspekten, utan
koncentrerar oss enbart på de kunskaper som förvärvats, dels genom utbildning men också
genom erfarenheter.
21
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Det ekonomiska kapitalet består av de ekonomiska tillgångar som en person äger. I andra
klassteorier är det just mängden ekonomiskt kapital som bestämmer den sociala positionen i
samhället eftersom det oftast är de ekonomiska tillgångarna som avgör hur mycket makt en
person tillskrivs. Enligt Bourdieu blir dock det ekonomiska kapitalet i princip betydelselöst
utan ett högt kulturellt kapital, däremot behöver inte ett högt kulturellt kapital innebära ett
högt ekonomiskt kapital och vice versa. För att positionera sig så förmånligt som möjligt i det
sociala rummet krävs dock högt kapital på båda områdena.
Det kapital som vi främst kommer att koncentrera oss kring i denna uppsats är det sociala
kapitalet. Denna form av kapital innefattar ”det nätverk av resursstarka vänner, bekanta och
förbindelser som man har, ett kapital som gärna växer om man lärt sig att »umgås» med rätt
folk”23. Det sociala kapitalet blir viktigt utifrån den sociala kontext en person befinner sig i.
Det sociala nätverk som är statusskapande för en viss individ behöver inte vara det för någon
annan. Generellt är de olika kapitalen något relativt som varierar och tillskrivs betydelse
utifrån de konkreta omständigheterna.
De olika kapitalen och en persons samlade habitus får betydelse först när man positionerar
dem i olika sociala fält. Inom de olika fälten råder en gemensam diskurs och alla medlemmar
kämpar för att uppnå samma sak, vilket skiljer sig beroende på fält. Bourdieu har konstruerat
en karta där mängden av det sammantagna kapitalet blir avgörande för hur en person
positionerar sig i det sociala rummet. På Bourdieus karta hamnar företagsledare inom industri
och handel samt universitetslärare högt upp, dessa innehar högt kapital såväl ekonomiskt som
kulturellt. De som hamnar längst ner utifrån den totala mängden kapital är lantarbetare och
grovarbetare.
Det vi främst är intresserade av är huruvida människor inom PR- och informationsbranschen
innehar likartade sociala kapital, alltså om de nätverkar med samma typer av människor. Vi
kommer även att titta på om de har ett likartat kulturellt kapital och om de i så fall kan
positionera sig nära varandra i det sociala rummet.
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3. METOD
Detta avsnitt utgör uppsatsens metodkapitel. Här kommer vi presentera och argumentera för
valet av metod som använts vid materialinsamlingen. Efter metodbeskrivningen kommer en
redogörelse över tillvägagångssättet. Kapitlet avslutas med metodkritik och en diskussion
kring undersökningens validitet och reliabilitet.

3.1. KVALITATIV METOD
Då vårt mål är att undersöka de strategier som finns bakom personligt varumärkesbyggande i
sociala medier är det de kvalitativa undersökningsmetoderna som lämpar sig bäst. Som Trost
påpekar är kvalitativa studier väl lämpade att använda när målet är att förstå varför människor
gör som de gör och vad de har för tankar bakom sitt handlingsmönster 24, vilket är något som
vi eftersträvar i denna uppsats. Vi har valt att göra en innehållslig kartläggning av tio digitala
personliga varumärken samt intervjuat personerna bakom. Utöver detta har vi, som vi nämnt
tidigare, även granskat relevant och aktuell forskning kring personligt varumärkesbyggande
och sociala medier. Genom att vi använt oss av flera olika metoder för materialinsamling, så
kallad metodtriangulering, har vi kunnat få fram data med större tillförlitlighet 25. Detta i och
med att flera olika insamlingsmetoder har påvisat liknande resultat.

3.2 INTERVJUPROCESSEN
För att undvika metodologisk spontanitet och för att få en så fokuserad empiri som möjligt
läste vi in oss på aktuell teori och intervjumetodik innan intervjutillfällena ägde rum. Detta
dels för att kunna utforma en bättre och mer genomtänkt intervjuguide med utgångspunkt i
uppsatsens forskningsfråga 26 . Men också för att öka chanserna för att empirin ska kunna
användas för att uppfylla uppsatsens syfte 27 . Vi genomförde intervjuer med öppna frågor
vilket var en fördel, både för att vi undvek en förhörsliknande intervjusituation men också för
att vi lättare kunde ställa lämpliga följdfrågor till respondenterna28.
De intervjuer som genomförts har skett ansikte mot ansikte, via telefon och mail samt genom
IP-telefonitjänsten Skype. Genomsnittslängden på intervjuerna var 40 minuter, vissa höll
endast på i 20 minuter medan andra varade i upp mot en timme. Totalt genomfördes tio
intervjuer, samtliga har transkriberats. Anledningen att vi inte träffade alla intervjupersonerna
var av praktiska skäl.
Några dagar innan intervjutillfällena förberedde vi respondenterna genom att skicka ut mail
där vi påminde dem om intervjuns syfte, de frågor vi skulle ta upp samt tydliggjorde
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valmöjligheten att vara anonym i uppsatsen. Genom att göra detta kunde de i lugn och ro
fundera kring frågorna, vilket troligtvis ledde till mer genomtänkta och således bättre svar.

3.3 INNEHÅLLSLIG KARTLÄGGNING
Innan vi genomförde intervjuerna utförde vi en kartläggning av varje respondents blogg och
twitterkonto, det vill säga av personens digitala varumärke. Anledningen var att vi ville få
tillgång till ett större empiriskt underlag samt att vi ville undersöka ifall individernas
intervjusvar stämde överens med hur de faktiskt agerade. De huvudområden vi utgick från i
kartläggningen var:
1. Vilka personliga egenskaper lyfter respondenterna fram?
2. Vilka innehållsliga teman har bloggarna?
3. Hur stor är graden av interaktion med läsarna?
Genom att besvara dessa frågor fick vi en bra förförståelse och inblick i de valda personliga
varumärkena. Något som dels bidrog till att vi kunde anpassa intervjufrågorna utefter varje
respondent men också att vi kunde se hur väl intervjusvaren stämde överens med hur det såg
ut i verkligheten. I resultatet har vi endast använt oss av de aspekter av kartläggningen som är
intressanta i förhållande till andra slutsatser, alltså det som överensstämmer eller motsäger sig
respondenternas uttalanden.

3.4 URVAL OCH EMPIRI
Det är svårt att veta exakt hur många som aktivt bygger sitt personliga varumärke i sociala
medier. Vad som däremot kan konstateras är att antalet personliga varumärken är långt
mycket fler än vad som kan analyseras i denna uppsats, vi har varit tvungna att göra ett urval.
Urvalet är slumpmässigt gjort och grundar sig på ifall personen arbetar inom PR- och
informationsbranschen och har ett digitalt personligt varumärke i form av en blogg och ett
twitterkonto.
Valet av respondenter har bland annat gjorts genom att vi sökt efter medlemmar på
nätverkssajten PR of Sweden, en webbplats där personer som arbetar inom PR- och
informationsbranschen samlas. Därigenom har vi kunnat gå vidare för att se utvalda personers
egna bloggar och twitterkonton. Vi har även tittat på användarnas följare 29 i mikrobloggverktygen Twitter och Bloggy. Genom att utgå ifrån kontaktnätet hos en person inom
branschen har vi alltså kunnat hitta en rad andra intressanta personer med egna digitala
personliga varumärken.
För att få ett representativt urval har vi eftersträvat jämställdhet mellan respondenterna. Totalt
tillfrågades 12 personer, av dessa var det tio som valde att ställa upp på intervju medan två av
dem inte gav något svar. Till slut resulterade antalet intervjupersoner i ett urval på fem
kvinnor och fem män i åldrarna 23 till 38 år. Respondenterna har liknande utbildnings29
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bakgrund men varierande yrkeslivserfarenhet, gemensamt för samtliga är att de i nuläget
arbetar inom PR- och informationsbranschen samt att de även på sin arbetsplats arbetar med
sociala medier.
Valet gjordes med utgångspunkt i uppsatsens omfång. Ett mindre antal intervjuer hade
minskat arbetets validitet och generaliserbarhet och troligtvis inte gett tillräckligt med
material för att kunna svara på vår forskningsfråga. Det fanns inte heller utrymme för att
genomföra ett större antal intervjuer och troligtvis hade inte detta tillfört några annorlunda
perspektiv då vi genom intervjusvaren uppnått teoretisk mättnad.
Empirin i denna uppsats består således av tio intervjuer med personer inom PR- och
informationsbranschen samt en innehållslig kartläggning av deras personliga varumärke i de
sociala medierna. En av våra respondenter önskade vara anonym i uppsatsen och har därför
tillskrivits pseudonymen ”Anna Andersson”.

3.5 METODKRITIK
Som i alla studier finns det både för- och nackdelar, i det följande kommer vi argumentera för
vår uppsats metodologiska styrkor och svagheter och varför vi valt att göra som vi gjort. Till
att börja med är vi medvetna om att vår roll som uppsatsförfattare kan ha påverkat studiens
intersubjektivitet 30 . Vi är båda kvinnor i samma ålder och har i stor utsträckning samma
bakgrund och kunskaper. Dessa faktorer kan tillsammans med att vi båda är väl förtrogna med
digitala tekniker och sociala medier ha påverkat studiens resultat. Men då resultatet främst
grundar sig i respondenternas tankar och erfarenheter anser vi att studien fått liknande utfall
oavsett vem som genomfört den.
När det gäller intervjuer finns det alltid en risk i att bli subjektiv och okritisk till
respondenternas svar31. För att undvika detta var vi väl insatta i intervjupersonernas digitala
personliga varumärke innan intervjuerna ägde rum. Detta innebar således att vi var medvetna
om hur deras blogg- och twitteranvändande såg ut och om de uppgav att de agerade på ett sätt
som inte stämde överens med det vi kunnat urskilja kunde vi ifrågasätta respondenterna. Vi
vill även påpeka att vi har utgått ifrån hur de personliga varumärkena såg ut vid vår
granskning. Eftersom sociala medier ständigt förändras och uppdateras har vi inte kunnat ta
hänsyn till hur respondenternas användningsmönster har utvecklats och förändrats under
uppsatsförfattandets sista veckor. En av våra respondenter har sedan studiens inledande fas i
princip lagt ner sin blogg, en annan har i stor mån ändrat riktnig på sitt personliga
varumärkesbyggande. Då detta har skett under studiens gång och inte är någonting som vi
kunnat förutspå måste resultaten ses utifrån hur deras digitala personliga varumärken såg ut vi
de olika studietillfällena.
Den kritik som skulle kunna rikta sig till vårt tillvägagångssätt är att vi använt oss av fyra
olika sorters intervjutyper (ansikte mot ansikte, telefon, mail och Skype). Detta innebär att
den kontext intervjuerna ägt rum i sett olika ut för de olika respondenterna, vilket kan ha
30
31

Trost (2010).
Ibid.

17

påverkat studiens reliabilitet 32 . Trots detta anser vi att det inte har inneburit någon direkt
försämring av resultatet då vi, oberoende av intervjuform, fått svar där vi kunnat skönja
liknande mönster och strategier hos samtliga respondenter. Vi anser även att vi fått lika
uttömmande svar oavsett kommunikationskanal. För att öka reliabiliteten har vi, i möjligaste
mån, valt att spela in intervjuerna. Vid de tillfällen inspelning inte var möjligt har en av oss
antecknat medan den andra skött intervjun. Genom att göra detta har transkriberingen
underlättats och förbättrats avsevärt.
I de intervjuer som genomfördes ansikte mot ansikte och via Skype kunde vi se intervjupersonen vilket innebar att även de icke-verbala signalerna lästes av. Något som medförde fler
tolkningsmöjligheter och i sin tur större validitet på svaren. I telefonintervjuerna hade vi inte
möjlighet att se personen, däremot kunde vi tolka röstläge och andra verbala signaler. I
mailkonversationerna hade vi varken möjligt att uppfatta personers röstläge eller kroppsspråk,
men fördelen var att respondenten själv kunde välja när intervjufrågorna skulle besvaras.
Detta innebar förhoppningsvis att intervjusvaren författades ostört och med eftertänksamhet.
Trots nackdelen i form av obefintlig tolkning av det ickeverbala språket kan mailintervjuernas
validitet således vägas upp av att svaren kan bli mer genomtänkta och exakta än vid
exempelvis en telefonintervju.
Ytterligare kritik skulle kunna vara att respondenterna fått ta del av intervjufrågorna innan
intervjuerna ägde rum. Detta kan ha inneburit att de fabricerat svaren utefter vad de tror vi vill
höra samt att de haft tid på sig att tänka ut en strategi för deras varumärkesbyggande.
Samtidigt som detta kan ses som en nackdel kan det ha inneburit att svaren blivit mer
genomtänkta och därmed fått ökad relevans, något som vi ansåg övervägde eventuell
svarsfabricering. Även här har den innehållsliga kartläggningen kunnat användas för att
understödja intervjusvaren.
En möjlig brist i vårt urval är att majoriteten av respondenterna är bosatta och yrkesverksamma i Stockholm. Detta kan ha inneburit att vi fått en snedvriden bild av hur personer
inom PR- och informationsbranschen arbetar för att stärka sina digitala personliga
varumärken. Möjligen är det så att de arbetsförhållanden som råder i Stockholm påverkar
människorna som arbetar där och att detta inneburit att de har annorlunda strategier för sitt
personliga varumärkesbyggande än personer som är verksamma på andra platser i Sverige.
Men då större delen av den yrkeskår som arbetar inom PR och information finns i Stockholm
anser vi ändå att vårt urval är representativt och att uppsatsens resultat kan spegla de
kommunikationsstrategier som råder inom branschen i stort.
Dessa faktorer kan sammantaget ha påverkat uppsatsens resultat och trots att studien har vissa
nackdelar anser vi att fördelarna överväger de aspekter som eventuellt försämrat studiens
validitet och reliabilitet.
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5. RESULTAT OCH ANALYS
Det här kapitlet utgör studiens resultat- och analysdel och grundar sig huvudsakligen i de tio
intervjuer som vi genomfört. Vi redogör även för resultatet från den innehållsliga
kartläggningen av respondenternas varumärken och analyserar sedan det empiriska
materialet utifrån studiens tre teorier. Vi har valt att dela upp kapitlet utefter våra delfrågor
vilket resulterat i en disposition bestående av följande tre delar: Strategier för personligt
varumärkesbyggande, Självpresentation i sociala medier samt Drivkrafterna bakom digitalt
personligt varumärkesbyggande.

5.1 STRATEGIER FÖR PERSONLIGT VARUMÄRKESBYGGANDE
En generell trend som vi har kunnat utläsa från våra intervjusvar är att strategierna för digitalt
personligt varumärkesbyggande skiljer sig beroende på socialt medium. Twitter betraktas i
huvudsak som en kanal för nätverkande och social interaktion medan bloggen i första hand
fungerar som grundpelaren i respondenternas varumärkesbyggande samt som ett publiceringsverktyg för ett avgränsat ämnesområde. Till att börja med kommer vi att presentera de
strategier respondenterna har för sin Twitter och sedan vilka strategier de har för sin blogg.

5.1.1 TWITTER – KANALEN FÖR NÄTVERKANDE
En av de funktioner som respondenterna uppgav som betydande för närvaron på Twitter var
att nätverka med andra människor och skapa nya relationer, framförallt på det professionella
planet men även på det privata. Vad vi kunnat se i vår kartläggning stämmer denna bild väl
överens med hur de verkligen agerar. Detta blir bland annat tydligt genom hur många
twitteranvändare som respondenterna följer och hur många som följer dem. Det blir också
synligt när man tittar på hur de interagerar och använder funktionerna mentions, retweets och
hashtags 33 . När vi har tittat på respondenternas twitterflöden består de till största del av
interaktion med andra och de är noga med att besvara tilltal och eventuella frågor.
Interaktionen på Twitter är viktig för att bygga upp ett intresse hos sina följare. En
twitteranvändare kan visserligen vara intressant enbart genom vad hon skriver i sina tweets
men genom att föra en dialog med sina följare och genom att delta i allmänna diskussioner
genom hashtags kan användaren dels visa på att hon behärskar kanalen men också bli
uppmärksammad av fler twitteranvändare. Genom de olika funktioner som finns på Twitter
kan användarna till viss del även definiera vilka värden de vill bli förknippade med. När vi har
studerat respondenternas twitterflöden har vi kunnat se att de arbetar strategiskt, exempel på
detta går att finna när man tittar på hur de använder funktionen hashtag. Några vanligt
förekommande hashtags är sociala medier, entreprenörskap, kommunikation, Facebook med
flera. Utifrån klassisk varumärkesteori går denna strategiska process att betraktas som ett steg
i att positionera sitt varumärke 34 . Genom att använda termer och begrepp som är vanligt
33
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förekommande inom branschen visar användarna på vilket område de själva är intresserade av
och behärskar samtidigt som de skapar uppmärksamhet kring det egna varumärket. Att
använda hashtags gör det även möjligt att komma i kontakt med andra användare som är
intresserade av samma ämnen.
Trots att flera av respondenterna följer flera tusen andra twitteranvändare uppger de
nätverkande som en viktig aspekt av närvaron. Vem respondenterna väljer att följa är i viss
mån ett strategiskt urval och majoriteten uppgav att de följer personer som har betydande
roller inom branschen. Dels beror detta urval på att man vill bli synlig och eventuellt
uppmärksammad av dessa viktiga personer men det är också ett redskap för
omvärldsbevakning, då dessa personer sprider mycket branschnyheter genom Twitter.
Det är mycket som är vitsen med Twitter, i huvudsak handlar det om att
kommunicera med nya människor som man inte hade pratat med annars […] I takt
med att mitt varumärke växt har jag kunnat nischa mig lite mer och hittat mer
branschmänniskor och fått mer värde av det helt enkelt, det blir högre relevans när
man kan nischa sig. Jag använder det delvis för att få nytta av det i mitt yrkesliv
men också rent vänskapligt, jag har träffat många nya vänner genom Twitter som
jag träffar regelbundet nu. (Fredrik)

I relation till tidigare forskning blir respondenternas svar om nätverkande med nya människor
motsägelsefulla. Hogan m.fl. uppgav upprätthållande av redan existerande relationer som den
viktigaste anledningen till närvaron på sociala nätverkssidor35, vilket respondenterna alltså
inte instämmer i. En möjlig förklaring till denna motsägelse går att finna i Pierre Bourdieus
teori om socialt kapital 36 . Han menar att det sociala kapitalet växer om man ”lär” sig att
umgås med rätt folk. I våra intervjuer framgick det att respondenterna till viss mån nätverkar
med en strategisk baktanke och att de väljer att följa och kommunicera med sådana personer
som är framstående inom branschen eller med andra personer som på något sätt kan gynna
deras personliga varumärkesbyggande. Gripsrud påpekar att olika kapital, enligt Bourdieus
teori, tillskrivs olika betydelse beroende på de specifika omständigheterna37. För det digitala
personliga varumärkesbyggandet förefaller det vara så att det sociala kapitalet är det kapital
som tillskrivs störst värde. En möjlig anledning till detta kan vara, som en av respondenterna
uttryckte det, att branschen bygger på ”luftslott”. Ju mer man syns i de sociala medierna och
ju fler betydelsefulla personer man har en synlig koppling till desto mer status tillskrivs man
själv av andra.
På frågan om varför respondenterna började twittra uppgav de att det berodde på nyfikenhet,
att de såg det som en möjlighet till nätverkande, som ett verktyg för omvärldsbevakning samt
som ett sätt att utöka sin webbnärvaro. De såg även Twitter som ett sätt att förstärka sitt
bloggande och många länkar till sin blogg via Twitter. ”Nybloggat” är ett twitterinlägg som
regelbundet dyker upp i flödena och som, enligt respondenterna, leder till högre bloggtrafik.
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Förutom att länka till sin egen blogg via Twitter länkar de flitigt till andra personer, företag,
filmklipp och företeelser som de finner intressanta. En av respondenterna uppgav länkning
som det viktigaste av allt för den digitala närvaron. Förhoppningen är att länkningen ska
gynna en själv och att man eventuellt får en länkning tillbaka, en så kallad retweet. Andra
menade att de inte hade några strategier alls för hur de länkade utan att de länkade till sådant
som de tyckte var roligt eller intressant.
Den viktiga länkningen kan ses som en del i respondenternas varumärkespositionering, då de
via Twitter lättare kan rikta sin kommunikation till en önskvärd målgrupp. Genom att göra
detta menar Labrecque att varumärken enklare får en önskvärd status och bättre position38,
detta gäller såväl företags varumärken som personliga varumärken. I de fall då respondenterna
uppgav att deras länkning inte var strategisk har vi, genom vår innehållsliga kartläggning,
trots allt kunnat se att den kan betraktas som genomtänkt. Vi tror att detta kan ha att göra med
att respondenterna, i och med deras arbete, är så väl införstådda med varumärkesstrategier att
de i somliga fall inte reflekterar över att de själva använder dem i sitt twittrande. Vidare kan
uttalandet om att de enbart länkar till sådant de anser är roligt eller intressant i sig ses som
motsägelsefullt då de samtidigt säger att de inte gör det med någon strategisk baktanke.
Motsägelsen ligger i att de uppger att de vill hålla sitt twitterkonto på en professionell nivå
och således rör de roliga och intressanta länkarna branschrelaterade ämnen.
Respondenterna menade att de använder Twitter både som en professionell och som en
personlig kanal. De vill visa sin personlighet men undviker att sprida privat information
eftersom Twitter är en öppen kanal och informationen kan läsas av alla. När vi gått igenom
twitterflödena har vi kunnat se att graden av professionell information gentemot graden av
personlig information skiljer sig stort mellan respondenterna. Hälften av dem håller sig i
princip enbart till professionell information, något som också stämmer överens med vad de sa
i intervjuerna. Vissa av respondenterna publicerar personlig information trots att de i
intervjuerna uppgav att de enbart använder Twitter som en professionell kanal.
Respondenterna lever dock i stort upp till vad de påstod i intervjuerna och har en mix av
personlig och professionell information.
Jag har ingen särskild strategi bakom. Nu tar jag inte så allvarligt på det som jag
kanske borde göra. Från början var det att jag skulle vara personlig men ändå
twittra smarta saker som var intressanta [...] Min blogg ska vara seriösa grejer
och Twitter är lite mer blandat, jag vill kunna skriva lite skit också. (Sara)

Att somliga av respondenterna publicerar personlig information trots att de i intervjuerna
uppgav att de inte gör det är med stor sannolikhet en konsekvens av att de inte har någon
strikt utarbetad strategi för sitt twitteranvändande. Att publicera information på detta sätt kan
få konsekvenser för hur andra människor och twittrare uppfattar användaren. De respondenter
som uppgav att de enbart använder Twitter som en professionell kanal får enklare att förmedla
en enhetlig bild då de endast publicerar information som behöver vara kompatibel med sin
egen yrkesperson. Denna strategi kan vara fördelaktig i det digitala personliga varumärkes-
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byggandet eftersom det framförallt går ut på att manifestera sin yrkesperson och att nätverka
med andra personer inom branschen.
Respondenterna uppgav att det i många fall är svårt att sätta en definitiv gräns mellan
personligt och privat. De uppger att de gärna är personliga i sina åsikter och reflektioner
medan de undviker att publicera privat information om exempelvis vänner och familj. När de
skriver en tweet går de mycket på sin magkänsla. Ett vanligt förekommande svar var att
respondenten tänker på läsaren och enbart skriver sådant som kan vara intressant för denne,
hit hör oftast inte privat information.
Ja, jag har ju ingen strategi bakom mitt twitteranvändande förutom själva
närvaron. Mitt användande är väldigt personligt och spontant. […] Nu försöker
jag ändå få någon mix av, vad ska man säga, branschrelaterade länktips blandat
med anekdoter från min vardag. Men jag försöker att inte vara för strategisk
heller, det ska ju ändå vara genuint.(Fredrik)

Vad vi kunnat se har ungefär hälften av respondenterna inte någon specifik uttalad strategi för
sitt användande av Twitter. De skriver det som faller dem in och inläggen är oftast spontana
och inte alltför genomtänkta. En av respondenterna påpekar vikten av att inte verka för
strategisk då läsarna kan genomskåda den fasaden. Hon gör följande liknelse:
Det är lite som att sälja en lägenhet, om den är alltför stylad genomskådar
köparna fasaden. Det är ungefär samma sak när man bygger varumärken i sociala
medier, man får inte framställa sig som allvetande och man måste läcka igenom sin
personlighet för att inte bli genomskådad och ifrågasatt av läsarna. (Ida)

Resonemangen om vilken information respondenterna väljer att publicera respektive inte
väljer att publicera går att koppla ihop med Goffmans teori kring självpresentation. Utifrån
denna teori går Twitter att jämföras med en scen där användarna väljer att framställa sig själva
utefter den publik som finns i forumet. Då våra respondenters publik främst utgörs av
personer inom PR- och informationsbranschen karaktäriseras framträdandet av vissa
idealnormer39. Publiken förväntar sig inte att de som de följer ska publicera privat information
och situationens rådande idealnormer kräver således en viss grad av professionalism. Våra
respondenter förhåller sig olika strikt till dessa idealnormer, somliga publicerar enbart
yrkesrelaterad information medan andra har en mer avslappnad inställning. Dock är den
genomgående strategin att inte sprida sådant som rör deras privatliv. Detta då den typen av
information anses höra den bakre regionen till.
Goffman förklarar i sin teori att vi riktar misstänksamhet mot personer som framställer sig
själva på ett alltför fördelaktigt sätt 40 . Denna risk har även flera av våra respondenter
identifierat och de är noga med att deras tweets ska framstå som spontana trots deras
strategiska baktanke. De är således måna om att deras uppbyggda fasad ska framstå som
genuin. Skulle det uppdagas att någon har förskönat sin fasad till den grad att den inte längre
är sanningsenlig menar Goffman att personen ofta förlorar sitt anseende även i andra
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sammanhang och att det är svårt att bygga upp samma förtroende igen 41. Det viktigaste för att
bibehålla sin fasad är att förmedla ett trovärdigt intryck, något som samtliga respondenter
uppger att de strävar efter. En del av detta är att framställa sig själv som yrkesperson och att
beskriva sina arbetsuppgifter och intressen.
Det bästa med Twitter är nog möjligheten att hitta likasinnade människor och
skapa en första anspråkslös kontakt utan att det blir påträngande för någon.
(Jerry)

Respondenterna såg twittrandet som en förlängning på sitt bloggande och varumärkesbyggande. Därmed publicerar de mest information som är relaterat till branschen men ändå
med en personlig touch. Avslutningsvis såg de Twitter som en social kanal där de primärt
finns för att nätverka. Något som också understöds genom vår kartläggning av respondenternas varumärken.

5.1.2 BLOGG – GRUNDPELAREN FÖR DIGITALT PERSONLIGT
VARUMÄRKESBYGGANDE
När vi frågade våra respondenter varför de valt att börja blogga fick vi vitt skilda svar. Några
gjorde det för att få skriva av sig och få utlopp för en överskottsenergi, andra hade mer
strategiska baktankar om att kunna bli uppmärksammade och få jobb genom bloggen.
Ytterligare anledningar var att de tilläts experimentera både med själva texten men också med
mediet i sig och att de därmed kunde utveckla sina färdigheter. Vad vi har kunnat se har
bloggarna, oavsett utgångspunkt, utvecklats åt ett relativt likartat håll och fungerar numera
som grundpelaren i respondenternas digitala personliga varumärke. Övergripande framgick
det att respondenterna hade mer gedigna strategier för sina bloggar än för sitt twitteranvändande och att de lade mycket tid på både research och författande av varje blogginlägg.
Genom kartläggningen av respondenternas varumärken fick vi intrycket av att inläggen var
väl genomarbetade och att såväl ämnesval som textformuleringar höll en hög nivå.
Bloggen är väl kanske ovanligt genomtänkt och väldigt hardcore varumärkesbyggande. Jag är ju väldigt kräsen med urval, det är ju ytterst sällan och bara i
undantagsfall som jag kört ut något som varit personligt. Jag försöker få den lite
mer som en nättidning istället för en blogg, den ska vara värdeskapande och
intressant för branschmänniskor. (Fredrik)

Respondenterna uppgav att det, för läsarnas skull, var viktigt att specificera sin blogg utifrån
ett visst ämne. Samtliga bloggar fokuserar på PR och kommunikation och respondenterna
håller sig mer eller mindre inom ramen för dessa ämnesområden. Bloggen fungerar som en
kanal för det professionella jaget och de skriver om sådant som är intressant för människor
inom branschen. Genom att titta på de ämneskategorier respondenterna har på sina bloggar
framgår det tydligt att de har relevans inom branschen, samtliga bloggar kretsar inläggen
kring PR, kommunikation och sociala medier.
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Att skriva om branschrelaterade ämnen hjälper respondenterna att positionera sig själva i
förhållande till andra bloggar på marknaden. Melin skriver att det som karaktäriserar ett starkt
varumärke och gör kunden lojal är att det tillfredsställer kundens behov och önskningar42. När
det gäller personligt varumärkesbyggande i sociala medier handlar det bland annat om att
skriva med tanke på en läsare och att ha förutbestämda ämneskategorier att förhålla sig till.
Ytterligare ett steg i att bevara sina läsare och stärka sitt varumärke gentemot andra inom
branschen är att vara först med att publicera de senaste branschnyheterna. I och med att
många av våra respondenters bloggar fungerar som informationskällor gäller det att visa på
aktualitet. Vi har sett att flera av respondenterna tipsar om varandras bloggar och därmed har
de troligen ett antal gemensamma läsare. Då det är få som vill ta del av samma nyhet flera
gånger uppstår det en slags kapplöpning om vem som är först med att publicera det senaste.
Om bloggaren vill skriva om något som redan publicerats av någon annan inom branschen
gäller det antingen att skriva sitt eget inlägg med en annan vinkel eller att länka till den blogg
där man själv tog del av nyheten.
När det gäller att länka till andra personer eller bloggar uppger de flesta att de inte länkar
strategiskt utan att de länkar till sådant som är intressant. Om länkningen ger upphov till ökad
uppmärksamhet till den egna bloggen betraktas det som ett plus. Det är dock en strategi i sig
att länka till sådant som är intressant eftersom det intressanta, precis som på Twitter, i princip
i samtliga fall är relaterat till branschen. Många av respondenterna länkar till en annan sida i
nästan varje inlägg, oftast är det en länk till källan där de hämtat informationen eller så är det
en naturlig uppföljning av det de själva har skrivit om. Flera av respondenterna har publicerat
inlägg som enbart består av länkar och en kort sammanfattning av en artikel eller en annan
persons blogginlägg. Om någon annan säger något intressant vill de att det ska uppmärksammas. En av respondenterna menar till och med att det inte spelar någon roll om det
handlar om en konkurrent.
Ibland länkar jag till saker som jag vet att andra människor tycker är intressanta
eller som är aktuellt men som inte har lika stort värde för mig. Det gör jag mycket
på grund av att jag vet att de här personerna är intresserade och att jag vet att de
skulle få ut mycket av innehållet. (Johan)

Denna generösa inställning delas dock inte av alla men samtliga har läsaren i fokus och
skriver inte enbart för sin egen skull. Respondenterna vill dels sprida kunskap om ämnet men
även visa på att de själva är väl insatta. Genom att ha en blogg visar de både på sina tekniska
kunskaper samt att de är duktiga skribenter med analytisk förmåga. Många skriver på ett
journalistiskt sätt och disponerar sina inlägg tematiskt som om de vore nyhetsartiklar. Det är
också tydligt att de skriver på ett visst stilistiskt sätt för att attrahera sin målgrupp, de
använder branschbegrepp och termer som är vanligt förekommande när man talar om PR,
information och sociala medier, exempelvis storytelling och viral marknadsföring. En av
respondenterna har till och med som mål att hans blogg ska uppfattas som en nättidning.
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Respondenterna uppgav att de strävar efter interaktion och diskussion med sina läsare. För att
uppnå detta säger de att de ofta skriver ut frågor i inläggen och att de är noga med att svara på
kommentarer.
Ibland orkar jag inte med för mycket kommentarer, oftast har jag bara ett behov av
att skriva av mig litegrann. Det handlar mycket om mitt egna behov av att uttrycka
en tanke. Ibland är det jobbigt med för mycket kommentarer, det händer att jag inte
riktigt orkar följa upp kommentarerna. Eftersom jag inte själv styr vart
diskussionen går kan det bli helt nya diskussioner mot vad det var från början. Som
bloggare kan man känna ”fan jag orkar inte”, fast det är ju ett lyxproblem. (Anna)

I vår innehållsliga kartläggning har vi kunnat se att det blir högre grad av interaktion i de
inlägg där de skriver ut frågor till läsarna än i de inlägg där riktade frågor saknas. Här kan
respondenterna agera högst strategiskt, vill de förkunna en viss sak med huvudsyfte att visa på
sin egen åsikt skriver de helt enkelt inte ut någon fråga i texten. Om de däremot vill höra
andras åsikter kring ämnet för att exempelvis själv få insikt och förståelse kring ett visst
fenomen kan de skriva ut en rak fråga och hoppas på att det ger upphov till diskussion.
Trots att respondenterna strävar efter att uppnå interaktion med sina läsare och uppmuntrar
kommentarer är de noga med att poängtera att det ska ske på deras premisser och att
kommentarerna ska vara ämnesrelaterade.
Bloggen är lite mitt vardagsrum på webben. Där gäller mina regler. Om någon
beter sig ohyfsat i kommentarsfältet så säger jag ifrån. Alla är välkomna förbi, men
jag har hellre få smartskallar än en massa troll och plattnackar. (Jerry)

Ytterligare ett led i strävan efter interaktion är att bjuda in gästbloggare som får skriva om
specifika områden där de är mer insatta i ämnet än bloggaren själv. Att bjuda in gästbloggare
är även ett sätt att öka bloggens relevans samt att få upp bloggstatistiken. Detta genom att
även gästbloggarens läsare med stor sannolikhet kommer att ta del av inlägget.
Förhoppningen är då att dessa läsare ska få upp intresset för respondentens blogg och fortsätta
läsa den.
Respondenterna arbetar med sociala medier även på sina arbetsplatser och är därmed väl
förtrogna med olika sökmotorsoptimeringsverktyg. De är medvetna om besöksstatistiken på
sina bloggar, vissa arbetar strategiskt med hjälp av exempelvis statistikverktyget Google
analytics för att komma högt upp i sökmotorerna, medan andra uppgav att de inte alls
arbetade aktivt med att sökoptimera sina inlägg.
Ja, det är klart att jag är medveten om statistiken. Jag skulle inte skriva om ingen
ville läsa, i så fall hade jag bara kunnat ha en personlig dagbok istället. Däremot
jobbar jag inte aktivt med sökoptimering men jag länkar mina blogginlägg via
Twitter. Annars tänker jag generellt att trafik till rätt saker är viktigare än trafik
överlag. (Per)

Genom ett varumärkesteoretiskt synsätt går besöksstatistiken att ses som en indikator på hur
starkt det personliga varumärket är. Som Melin påpekar utmärks ett starkt varumärke bland
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annat av att det ska vara attraktivt för så många kunder som möjligt 43. Alltså kan antalet unika
besökare på bloggen ge en fingervisning på hur tilltalande och intressant det personliga
varumärket uppfattas inom branschen. Dock kan man genom föregående citat se att
respondenterna inte stirrar sig blinda på besöksstatistiken utan att de betraktar besök från
”rätt” personer och till ”rätt” inlägg som mer värdefullt. Det är betydligt svårare att mäta om
det är ”rätt” sorts besökare som tar del av inläggen. Detta kan i princip endast göras genom att
besökaren lämnar digitala fotspår i form av antingen en kommentar eller genom att de börjar
prenumerera på bloggflödet. Vid en ny prenumeration blir bloggaren uppmärksammad,
antingen via mail eller genom en widget, det framgår även vilken mailadress eller bloggadress
prenumerationen går till. Således kan respondenterna avgöra om de nått ut till ”rätt” person
eller inte.
Trots att det finns skillnader mellan strategierna för Twitter och blogg är medierna inte
avskilda, de lever i symbios med varandra. Detta ser man bland annat genom att många har
sitt twitterflöde på bloggen och att de länkar till sin blogg via Twitter. Av denna anledning är
respondenterna noga med att den layout och de profilbilder som de använder ska höra
samman i de två kanalerna.
Jag tycker att det är jätteviktigt att förmedla en enhetlig bild, jag tänker på det
både i färgval och profilbildsval. Om jag hade varit ett företag hade jag sett till att
ha min logotype och mina färger överallt så därför vill jag också göra det även när
jag marknadsför mitt personliga varumärke. (Therese)

Vikten av att förmedla en enhetlig bild har en stark koppling till klassisk varumärkesteori där
färgval och layout är väsentliga aspekter av varumärkesidentiteten. Melin menar att dessa
attribut är av stor betydelse när det gäller att urskilja sig från andra och skapa unika
igenkänningsfaktorer hos målgruppen44. Vi har dock, både genom våra kartläggningar och
intervjuer, sett att inramningen inte tillskrivs lika stor betydelse för det personliga varumärket.
Vad det gäller profilbild använder majoriteten av respondenterna samma bild både på Twitter
och på sin blogg, däremot är de inte lika noga med att ha samma färger och layout i de båda
kanalerna. Troligtvis beror denna skillnad på att ett företags logotyp och en persons profilbild
inte är av samma dignitet. En logotyp är förhållandevis beständig medan en persons utseende
förändras över tid vilket medför att ett personligt varumärke måste uppdateras i takt med
personen bakom det. Det ska också tilläggas att de respondenter som har olika profilbilder på
sin blogg och sin Twitter ändå har relativt likartade bilder och det går tydligt att se att det är
samma person på de båda profilbilderna. Skillnaden ligger främst i att bilden på Twitter har
en mer avslappnad framtoning medan profilbilden på bloggen enbart är av yrkesmässig
karaktär. Att använda bilder där utseendet är så olikt att det inte går att identifiera personen
som den samme på de båda bilderna betraktas, enligt respondenterna, som olämpligt och
ostrategiskt just på grund av att de båda kanalerna kopplas så starkt samman.
Respondenterna uppgav att de använder bloggen som en professionell kanal. De skriver
nästan enbart om branschrelaterade ämnen och ser det som ett medium genom vilket de kan
43
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marknadsföra sig själva. Inläggen är ofta noga genomarbetade och respondenterna lägger flera
timmar i veckan på att författa inlägg och besvara kommentarer för att upprätthålla aktualitet
på bloggen. De har till viss del fokus på läsaren och vill uppmuntra till dialog samtidigt som
de själva vill styra vart diskussionerna ska landa.

5.2 SJÄLVPRESENTATION I SOCIALA MEDIER
Det är inte bara strategierna för Twitter och blogg som skiljer sig åt, även hur respondenterna
väljer att presentera sig själva i de båda kanalerna ter sig olika. På Twitter har respondenterna
en mer personlig framtoning medan de på sina bloggar nästan undantagslöst vill framhäva sig
som professionella yrkespersoner.

5.2.1 TWITTER – EN MIX AV PERSONLIGT OCH PROFESSIONELLT
På Twitter finns en begränsning i att inga texter får vara mer än 140 tecken, detta gäller för
såväl tweets som för den personliga presentationstexten. Begränsningen innebär att
användarna måste presentera sig själva på ett koncist sätt och att det inte finns utrymme för
några längre utsvävningar. De flesta av respondenterna väljer att använda dessa 140 tecken till
att presentera sig själva enbart på ett professionellt plan. Några av dem har valt att göra en
mix av professionell och personlig information, där de utöver sina nuvarande arbetsuppgifter
tar upp egna fritidsintressen som exempelvis träning och jakt.
Genom att respondenterna lyfter fram essensen av vad de anser är tongivande för sin
yrkesperson förmedlar de vilken typ av kapital de innehar. Då de i många fall har liknande
utbildningsbakgrund och besitter samma typer av kunskaper, alltså samma typ av habitus och
således även samma typ av kulturellt kapital, befinner de sig nära varandra i det sociala
rummet45. I respondenternas presentationstexter framgår det att de är verksamma inom PRoch informationsbranschen och därför kan de genom sitt kulturella kapital lättare knyta sig till
varandra i det sociala rummet.
Trots att de flesta presentationstexterna enbart innehåller professionell information finns det i
samtliga twitterflöden inslag av personliga åsikter och anekdoter från respondenternas
vardagsliv. De är medvetna om att vad de skriver på Twitter påverkar deras personliga
varumärke, samtidigt lägger de inte särskilt mycket vikt vid att planera sina tweets.
Jag vill skriva sådant som jag själv hade vilja läsa, saker som jag tycker är
intressanta, oavsett om det är en länk eller retweets eller vad det än är. Jag
funderar sällan på vad jag ska skriva, planerar inte utan tänker snarare att ”det
här var intressant!”. (Anna)

De flesta ser Twitter som en diskussionskanal där de tillåter sig själva att vara mer personliga,
vilket innebär att de strategiska baktankarna inte får något övertag. Trots att de vill förmedla
en professionell bild är det inte det som är styrande för twittrandet. Många tweets har ingen
koppling alls till ett professionellt sammanhang och respondenterna menar att Twitter
fungerar mer som en ”mingelkanal”. De lägger inte särskilt stor vikt vid att förmedla en
45
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enhetlig bild i sina tweets i förhållande till den korta självpresentation de har på profilsidan.
Vissa menar att de inte ens har en strävan efter att förmedla en enhetlig bild då de vill visa
flera sidor av sig själva.
Goffman menar att aktörerna, i många fall, måste skilja helt på sina olika roller och publiker
för att upprätthålla sin trovärdighet46. På Twitter går det inte att göra denna publikåtskillnad
och användarna kan inte uppnå samma kontroll över den främre regionen som vid interaktion
i det verkliga livet. Som en följd av detta tvingas de att skapa en fasad som accepteras av
samtliga publiker och som inte kolliderar med den roll individen har utanför de sociala
medierna. Hogan påpekar i sin artikel att det är en problematik som råder i de sociala
medierna vilken han benämner dual-fronts 47 , något som innebär att flera främre regioner
samspelar med varandra och att självpresentationen måste ta en form som samtliga publiker
kan känna igen aktören i. För att råda bot på denna problematik har en av våra respondenter
valt att använda sig av två olika twitterkonton, ett för privat bruk och ett som enbart är avsedd
för professionella sammanhang. Andra respondenter har gjort uppdelningen att Twitter utgör
kanalen för professionellt nätverkande medan de överlåter den privata interaktionen till
Facebook. Vidare har vi sett att användarna av Twitter i flera fall intar den avslappnade och
informella stämning som den bakre regionen karaktäriseras av48. Däremot utgör inte Twitter
en renodlad bakre region, men publiken tillåts ändå i viss mån skymta vad som pågår i
kulisserna.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att självpresentationen på Twitter blir relativt
begränsad eftersom användarna enbart har ett limiterat antal tecken att beskriva sig själva på.
Twitterflödena blir en förlängning av självpresentationen då det är de sammantaga intrycken
som tillsammans bildar användarnas digitala personliga varumärke. Vad som är utmärkande
för Twitter är den mix som råder mellan personlig och professionell information samt att
samtliga respondenter i huvudsak ser det som en kanal för nätverkande och diskussioner.

5.2.2 BLOGG – ETT VÄLPOLERAT SKYLTFÖNSTER MOT OMVÄRLDEN
Till skillnad från Twitter ses bloggen som den primära kanalen för respondenternas digitala
personliga varumärkesbyggande. Trots detta har Twitter en betydande roll då det nätverkande
som sker där får stor betydelse för bloggstatistiken. Detta eftersom många av respondentens
följare blir uppmärksammade på och kan ta del av nya blogginlägg via de länkar som
publiceras på Twitter.
Respondenterna strävar efter att framhäva sig själva som yrkespersoner på sina bloggar, vilket
också är tydligt i deras självpresentationer. De personliga presentationstexterna på respektive
blogg skiljer sig visserligen avsevärt åt, men samtliga betonar sina yrkesmässiga egenskaper
såsom driven, engagerad och kreativ. Även den nuvarande arbetsplatsen och de aktuella
arbetsuppgifterna får en framträdande roll, presentationstexten liknar i flera avseenden ett
traditionellt CV.
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Det som är charmen med sociala medier är att du kan skapa värde för dig själv
oavsett om du lägger 5 minuter eller 10 timmar. Det blir mer och mer viktigt att på
något sätt kunna visa vem du är. Man kan blogga i väldigt många olika syften, till
exempel att bara göra någon form av levande CV, det är väldigt enkelt. (Johan)

I vår kartläggning har vi kunnat se att respondenterna levandegör sitt digitala CV genom att
komplettera den statiska självpresentationen med ett bloggflöde där de understödjer sina
påstådda kunskaper och egenskaper. Förutom att skriva om aktuella händelser inom
branschen är det ett antal av respondenterna som lägger upp information om projekt de arbetar
med och i vissa fall även resultaten av dessa projekt. Vidare är det flera som kontinuerligt
lägger upp tips och olika guider, exempelvis kring sociala medier. Genom att göra detta visar
respondenterna vilka kunskaper de själva har och bygger på så sätt upp en trovärdighet hos
läsarna. Bloggen är alltså det forum där respondenterna ventilerar sina tankar kring dagens
medieklimat samtidigt som de visar på vad de själva har att erbjuda.
Bloggen är där jag ”bor” mitt ”vardagsrum”, det är där jag manifesterar mig
själv och mitt erbjudande. (Erik)

Trots att respondenterna vill förmedla ett kunnigt intryck så uttrycker några av dem att de är
noga med att inte framhäva sig själva som experter. De menar att titeln sociala medieexpert är
en titel som väldigt få förtjänar, detta då det som stämmer idag inte nödvändigtvis stämmer
imorgon. En av respondenterna har dock medvetet titulerat sig själv som expert och motiverar
det med att hon vill vara den man ringer till när man behöver ett uttalande om sociala medier.
Samtidigt uppger hon att detta inte är helt oproblematiskt då det inte uppskattas i ”janteSverige” och att hon i sin presentationstext på Twitter valt att skriva det på engelska för att
tona ner begreppets klang.
Även om ett starkt digitalt personligt varumärke har många fördelar har några av respondenterna fått uppleva baksidan med det. Framförallt handlar det om att det är en tidskrävande
process och att några av dem känner en press på att ständigt leva upp till den nivå som deras
personliga varumärke nått upp till. En av respondenterna uppgav dessutom att människor vill
sätta henne på prov och testa om hon verkligen besitter de kunskaper som hon utger sig för att
göra. I ett annat fall gick den negativa responsen så långt att någon valde att publicera en ”hattråd” på ett forum där en av respondenterna kritiserades för att vara alltför klämkäck,
pretentiös och överdriven. Hon upplevde dock inte dessa påståenden som osanna och förstod
till viss del den upplevda irritationen. Detta då hon menar att den självpresentation som hon
förmedlar på bloggen inte ger en helt autentisk spegling av hennes personlighet. Respondenten säger att hon är mer ödmjuk i verkligheten än vad hon är på internet, men menar
samtidigt att hon är stolt över att ha statuerats som ett ”anti-janteexempel”. Samtliga
respondenter uppger att det alltigenom är deras positiva egenskaper som de framhäver i de
sociala medierna.
Att respondenterna enbart väljer att lyfta fram sina positiva egenskaper är något som stämmer
väl överens med Goffmans teori om att vi människor förmedlar en förskönad bild av oss
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själva snarare än en autentisk49. Dock ter sig självpresentationen annorlunda i respondenternas
bloggar då de handlar om specifika branschämnen och inte enbart syftar till att lyfta fram
personen bakom bloggen. De presentationstexter som förekommer lyfter visserligen fram
personliga egenskaper som starkt kan kopplas till respondenternas yrkesidentitet. Dessa
egenskaper får de sedan bevisa att de besitter genom blogginläggen.
Det sammantagna intryck som respondenterna förmedlar i de båda kanalerna utgör vad
Goffman kallar inramningen. Vilken innefattar allt material som är synligt i den främre
regionen 50 . För respondenternas del består inramningen av allt från färger och layout till
teman och ämneskategorier. I vår kartläggning av varumärkena har vi kunnat se att layouten
och de bilder som används tyder på att det är ett professionellt intryck som respondenterna vill
förmedla. Hälften använder blått som accentfärg vilket kan tolkas som att de vill förmedla ett
auktoritärt intryck. Andra färger som förekommer är rött, grönt och orange, även de är färger
som sänder ut starka signaler och skapar uppmärksamhet51. Goffman menar att aktörer väljer
ut sin rekvisita för att skapa mening åt sin självpresentation, i sociala medier handlar det om
att skapa visuella intryck som stämmer överens med den önskvärda varumärkesidentiteten52.
Dessa visuella intryck innefattar bland annat färger. Dock har vi genom intervjuerna kunnat
konstatera att respondenterna anser att det textuella innehållet, alltså de uttryck som sänds ut,
är av större betydelse än layouten, alltså de uttryck som överförs.
Sammanfattningsvis är den största skillnaden mellan hur respondenterna presenterar sig själva
på sin blogg gentemot sin Twitter att bloggen ses som en renodlat professionell kanal. Det är
inte bara presentationstexten som är professionell, oftast andas hela bloggen professionalism
och det är sällan som personliga ämnen får något utrymme. Som en respondent uttryckte det:
”Bloggen är rent och skärt personligt varumärkesbyggande”.

5.3 DRIVKRAFTERNA BAKOM DIGITALT PERSONLIGT
VARUMÄRKESBYGGANDE
När vi frågade respondenterna om vad det är som har väckt deras behov av att synas i de
sociala medierna fick vi varierade svar. Nyfikenhet, att marknadsföra sig själv samt att man
vill bidra med ett värde till andra och uppfattas som en informationskälla var några av de svar
vi fick. Att utöka sitt professionella nätverk och att branschen kräver webbnärvaro uppgavs
också som viktiga aspekter. I grunden handlar det om att bli uppmärksammad av människor
inom branschen.
Man kan väl säga att så länge man har någonting att bevisa så har man ju ett
behov av att synas, att man är bra på någonting, särskilt när man är ung [...] Och
jag vet ju att jag kan mycket inom många områden så man måste ju hela tiden
bevisa det på något vis. Så det är ju grunden i den sociala närvaron. (Fredrik)
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Några av respondenterna menar att ett starkt digitalt personligt varumärke handlar lika mycket
om att driva kunder till sin arbetsgivare som att marknadsföra sig själv. En av respondenterna
uppgav bland annat att han genom sin blogg har drivit många nya kunder till företaget där han
jobbar. En annan respondent motsätter sig till viss del detta och menar att det finns en risk
med ett alltför starkt personligt varumärke. Han säger att det krävs en ganska självsäker byrå
för att anställa en person med ett starkt personligt varumärke och att detta inte är helt lätt.
Förutom att dra kunder till arbetsgivaren har samtliga respondenter fått jobberbjudanden via
sina digitala personliga varumärken.
Eftersom jag jobbar med sociala medier så är det här världens största guldstjärna.
Den här branschen bygger även på luftslott så ju mer som syns desto bättre. Folk
blir impade av antal följare till exempel medan det inte spelar så stor roll för mig
egentligen. Jag ligger väldigt bra till på arbetsmarknaden på grund av min digitala
närvaro och har fått jobb via ett blogginlägg som spreds på Twitter.(Helen)

Då respondenterna menar att PR- och informationsbranschen har kommit långt med
användningen av sociala medier ser de det som en självklarhet att själva vara aktiva. Det
handlar inte bara om att visa upp sina kunskaper på området utan även om att bygga upp en
trovärdighet hos sin arbetsgivares kunder. En del av detta är att visa att man är uppdaterad och
följer nya trender på området. Flertalet av respondenterna uppgav exempelvis att de övergick
från det svenska microbloggverktyget Bloggy till Twitter när de insåg att Twitter var en
snabbt växande kanal med större potential än Bloggy.
Jag tror inte att man vill anlita en rådgivare som själv inte jobbar med sociala
medier, det blir inte trovärdigt[… ]Jag tycker att internet är skitkul och vill jobba
med det! Vill man jobba med internet så måste man synas där.(Anna)

Precis som Melin förklarar karaktäriseras ett starkt varumärke av att det tillfredsställer
kundens behov och önskningar53. En väsentlig del av detta är att skapa trovärdighet. I sociala
medier handlar det om att skriva om sådana ämnen som intresserar den egna målgruppen och
att göra detta på ett professionellt sätt. Som vi nämnt tidigare är varumärkesutvärdering en
viktig del i att bygga ett starkt varumärke. Ett sätt att utvärdera sitt personliga varumärke i
sociala medier är att analysera den feedback som läsarna gett genom kommentarer på tweets
och blogginlägg. Genom responsen får respondenterna antydningar på vilken varumärkesidentitet och således varumärkespositionering de har.
Den kanske tydligaste indikatorn på om det personliga varumärket är attraktivt är genom den
feedback som består av jobberbjudanden. Respondenterna uppgav att de på olika sätt fått ett
antal jobberbjudanden som en följd av att de varit aktiva i de sociala medierna. Några har
öppet skrivit på Twitter och på sin blogg att de söker jobb, vilket gett upphov till ett flertal
erbjudanden. Andra säger att de tack vare sitt nätverk i de sociala medierna kommit i kontakt
med människor inom branschen som i förlängningen inneburit erbjudande om jobb.
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Då några av respondenterna uppgav möjligheten till jobberbjudanden som den huvudsakliga
drivkraften bakom sitt personliga varumärkesbyggande har de, efter att de fått anställning,
varit tvungna att omvärdera sitt syfte kring sin webbnärvaro. För en av respondenterna fick
det som följd att han tog en paus från sitt aktiva varumärkesbyggande. För många andra har
de snarare inneburit att syftet övergått till att försöka förstärka sin position inom branschen
och att deras personliga varumärke istället kan generera kunder till den nuvarande arbetsgivaren.
Flera av respondenterna har identifierat vissa risker med det personliga varumärkesbyggandet.
Exempelvis kan det handla om att det inte går att ha kontroll över all information som sprids
på internet och att man lättare kan missuppfattas då läsarna inte har möjlighet att tolka
kroppsspråk och röstläge. Trots riskerna är respondenterna eniga om att fördelarna med
personligt varumärkesbyggande överväger nackdelarna.
Jag ser inga nackdelar alls i att ha ett starkt personligt varumärke. Men man måste
ju ständigt vara aktiv och fylla sitt varumärke med någonting, alltså visa upp sina
skills och berätta ”det här kan jag, det här är jag bra på och det här tycker jag är
kul” så det är ju ett ständigt arbete, men jag kan inte se något negativt i det så.
Det är ju roligt förståss, annars skulle jag ju inte pyssla med det. (Fredrik)

Även om det finns vissa skillnader i respondenternas drivkrafter bakom det digitala personliga
varumärkesbyggandet är det övergripande motivet att skapa sig ett namn inom branschen.
Även vilka strategier som finns bakom skiljer sig åt men samtliga identifierar nätverkande
som en väsentlig faktor.
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION
Detta kapitel innehåller en redogörelse över hur vi uppfyllt studiens mål och syfte. Vi
besvarar våra frågeställningar och för en diskussion kring resultatet. Vi förklarar även hur
studien bidrar till det aktuella forskningsområdet. Avslutningsvis ger vi förslag på fortsatt
forskning och fördjupning på ämnet.

6.1 SLUTSATS
Genom respektive intervju har vi kunnat konstatera att respondenternas strategier för digitalt
personligt varumärkesbyggande skiljer sig åt, strategierna skiljer sig även beroende på socialt
medium. Somliga uppger att de genomgående arbetar strategiskt både på Twitter och med sin
blogg medan andra menar att de inte har några strategier alls. Oavsett hur stort utrymme de
strategiska baktankarna får går det att skönja likheter i samtliga respondenters digitala
varumärkesbyggande. Utöver detta kan vi se att personligt varumärkesbyggande har många
likheter med klassisk varumärkesbyggnad. Grunderna för ett starkt varumärke, varumärkesidentifiering, varumärkespositionering och varumärkesutvärdering, är de samma oavsett om
det rör sig om ett företag eller om en person.

6.1.1 IDEALTYPER FÖR PERSONLIGT VARUMÄRKESBYGGANDE
I denna studie har vi kunnat identifiera följande idealnormer och strategier för personligt
varumärkesbyggande för personer verksamma inom PR- och informationsbranschen:
1.
2.
3.
4.
5.

Att tydligt identifiera sin yrkesidentitet och sina personliga egenskaper
Att utelämna privat och ofördelaktig information
Att skriva om ett avgränsat ämnesområde
Att visa på aktualitet och kunskap inom branschen
Att nätverka med personer inom branschen

Utifrån dessa strategier har vi valt att konstruera tre idealtyper för digitalt personligt
varumärkesbyggande inom PR- och informationsbranschen. Idealtyperna utgår ifrån följande
tre roller: reporter, kommentator och kåseriskribent. Anledningen till att vi konstruerat
idealtyperna utifrån just dessa roller är att respondenterna i sitt personliga varumärkesbyggande till stor del arbetar journalistiskt. De omvärldsbevakar branschen, bedriver research
och författar ämnesrelaterade inlägg till en specifik målgrupp. Precis som för journalister är
det ämnet och inte personen bakom texterna som ska få den framträdande rollen. Men ändå är
den bakomliggande strategin, till skillnad från journalisternas altruistiska roll, att
respondenterna ska marknadsföra sig själva. Det som skiljer idealtyperna åt är vilket
förhållningssätt de har till informationen de sprider. Kategoriseringen grundar sig i vilken typ
av blogg- och twitterinlägg som varit mest återkommande och ingen av respondenterna håller
sig renodlat till en specifik roll.
Reporterns uppgift är att på ett så objektivt sätt som möjligt omvärldsbevaka och återge
branschnyheter. De respondenter som intar reporterrollen publicerar mestadels inlägg om
aktuella företeelser och händelser. De publicerar även guider för hur man bör arbeta med
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exempelvis sociala medier och sökmotorsoptimering. På deras bloggar förekommer också
intervjuer med framstående människor inom branschen. De respondenter som intar
reporterrollen vill fungera som informationskällor på området och publicerar i mångt och
mycket inlägg som liknar artiklar som går att återfinna i branschtidningar.
När det gäller kommentatorn är den främsta uppgiften att ge kommentarer och komma med
synpunkter på olika företeelser inom branschen. Kommentatorn behöver inte vara objektiv i
samma grad som reporten utan ska mer fungera som en sakkunnig som reflekterar över
aktuella händelser. De respondenter som återfinns under journalistrollen kommentator har
”korta kommentarer” som återkommande tema på sina bloggar. I dessa inlägg har de själva
valt ut ett antal länkar som de sedan skrivit en kort reflektion kring. De vill fungera som
experter och någon som man vänder sig till när man vill ha ett uttalande angående branschnyheter.
Den sista idealtypen vi konstruerat är kåseriskribenten. Dennes förhållningssätt till texten är
av mer informell karaktär, här får personliga åsikter och upplevelser stort utrymme och
skribenten är inte i lika stor utsträckning ute efter att fungera som expert. De respondenter
som återfinns under denna kategori har återkommande inlägg där de berättar om sina egna
upplevelser och tankar kring nya fenomen inom branschen. Kåseriskribenten tar i vissa fall
på sig rollen som recensent och utvärderar då de nya fenomen som behandlas på bloggen.
Genom att vi utifrån respondenternas varumärkesstrategier konstruerat ovanstående idealtyper
för personligt varumärkesbyggande inom PR- och informationsbranschen har vi kunnat bidra
med ny kunskap till forskningsfronten och på så sätt uppfyllt studiens mål och syfte. Vidare
kommer vi föra en diskussion, med utgångspunkt i Bourdieus kapitalteoretiska perspektiv,
kring huruvida respondenterna utgör ett homogent fält och kan placeras på samma plats i det
sociala rummet.

6.1.2 ETT HOMOGENT FÄLT MED SAMMA PREFERENSER OCH KAPITAL
Ett grundläggande attribut vid personligt varumärkesbyggande är trovärdighet, något som
våra respondenter skapar genom de idealnormer som vi identifierat i ovanstående punktlista.
Trovärdighet är också något som Goffman anser vara avgörande för en lyckad
självpresentation och ett lyckat framträdande. En del i att skapa detta är att skilja på den
främre och den bakre regionen54. Twitter karaktäriseras i viss mån av de normer som råder i
den bakre regionen, här tillåter respondenterna sig själva att vara mer avslappnade och ha en
mer informell ton. Bloggen betraktas mer som en renodlat professionell kanal och går därmed
att beskriva utifrån de stadgar som råder i den främre regionen. Respondenterna försöker, trots
skillnader i tilltal och ton, att upprätthålla samma roll i de båda kanalerna och gör detta genom
att hålla sig på en professionell nivå.
För att behålla sin ställning och upprätthålla de roller som respondenterna tillskriver sig
själva, exempelvis expert och kunnig på området, krävs det att de genom sina blogginlägg
visar att de är uppdaterade på branschrelaterade ämnen. Genom att betrakta detta ur ett
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kapitalteoretiskt perspektiv går det att dra parallellen att människor, för att bibehålla sina
positioner i det sociala rummet, måste påvisa att de besitter ett specifikt kulturellt kapital55.
I den snabbt föränderliga PR- och informationsbranschen har vi kunnat se att det kulturella
kapitalet inte enbart ligger i individernas utbildningsbakgrund utan även måste förvärvas och
visas upp genom att de kontinuerligt påvisar sin aktualitet på området. I våra intervjuer har det
framgått att skillnaden i utbildningsbakgrund är stor, en av våra respondenter har ingen
eftergymnasial utbildning alls medan en annan har två olika universitetsexamina. De
vanligaste utbildningarna är inom medie- och kommunikationsvetenskap och ekonomi. Trots
utbildningsskillnaderna har samtliga respondenter lyckats skapa en karriär genom sitt digitala
personliga varumärke. Något som styrker vår tes om att det kulturella kapitalet inom denna
bransch inte enbart grundar sig på utbildning utan snarare ökar i takt med branscherfarenhet
och ämnesaktualitet.
Enligt Goffman krävs det, för att kunna få en högre social ställning, kunskap om hur olika
tecken och symboler influerar människor56. I och med att PR- och informationsarbete till stor
del grundar sig i att påverka människor i en viss riktning och i att skapa starka varumärken har
respondenterna, då de i många fall arbetar med just dessa frågor, kunskaper i hur de ska gå till
väga för att få uppmärksamhet hos en specifik målgrupp. De vet vilka tecken och symboler de
ska använda sig av och utgör därmed en privilegierad grupp för digitalt personligt
varumärkesbyggande.
Genom att respondenterna skriver om branschrelaterade ämnen lockar de till sig sin målgrupp
och fungerar därmed som informationskällor för människor som är intresserade av PR och
information. Tack vare att de har liknande kulturellt kapital och till viss del samma
förkunskaper och preferenser kan de på enklare sätt nätverka med likasinnade människor.
Detta får som följd att deras sociala kapital stärks, vilket i sin tur leder till att de positionerar
sig nära varandra även i det sociala rummet. På så vis kan de enklare uppnå det de vill med
sitt personliga varumärkesbyggande, nämligen att stärka sin position på marknaden och skapa
ett eftertraktat rykte inom den hårt konkurrensutsatta branschen. Att samtliga respondenter,
tack vare sin webbnärvaro, har utvidgat sitt professionella nätverk och fått jobberbjudanden
påvisar styrkan i ett digitalt personligt varumärke.
Sammanfattningsvis utmynnar respondenternas intervjusvar, vår innehållsliga kartläggning
samt de reflektioner vi har gjort utifrån litteraturen i att respondenternas personliga
varumärkesbyggande främst syftar till att stärka den egna positionen inom PR- och
informationsbranschen. Detta görs framförallt genom att på ett strategiskt sätt nätverka med
andra människor som är aktiva inom branschen. För att locka dessa personer till
respondenternas bloggar och twitterflöden skriver de om relevanta ämnen för branschen och
visar därmed upp sina kunskaper på området. Självpresentationen i de sociala medierna blir
som ett skyltfönster där personerna framställer sig själva och sina kvalitéer på ett så
förmånligt sätt som möjligt. I och med deras välpolerade fasad lockar de till sig sin målgrupp
och stärker på så sätt sin varumärkesidentitet.
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6.2 SLUTDISKUSSION
För att avsluta denna uppsats kommer vi föra en diskussion kring vad personligt
varumärkesbyggande i sociala medier är ett uttryck för samt vad det får för konsekvenser, dels
på individnivå men även för PR- och informationsbranschen i stort. Till att börja med har vi
kunnat se att sociala medier är ett arbetsverktyg som ger möjlighet att experimentera både
med de olika medierna i sig, såsom Twitter och blogg, men också med text och bild. Flera
respondenter har sett detta som en fördel då denna experimentella del sällan lämpar sig för de
kunder som de arbetar med genom deras arbetsgivare. Vidare menar de att de genom sitt
användande av sociala medier får utlopp för sin passion och sitt intresse för PR och
kommunikation i allmänhet och sociala medier i synnerhet.
Att hålla sig uppdaterade på de senaste händelserna inom branschen och förmedla sina
reflektioner, analyser och upplevelser kring dessa ser de som en viktig del i att bygga upp ett
förtroende hos sina läsare. Flera av respondenterna poängterar värdet av att visa att man kan
hantera de nya medierna och att man är uppdaterad inom branschen för att skapa trovärdighet,
som en av respondenterna uttryckte det ”Jag tror inte att man vill anlita en rådgivare som
själv inte jobbar med sociala medier, det blir inte trovärdigt”. Vidare är sociala medier ett
mycket fördelaktigt sätt att sprida sitt varumärke genom, framförallt i och med den snabba
spridningen men också tack vare att de ekonomiska kostnaderna är förhållandevis låga.
När det gäller de konsekvenser som ovanstående aspekter av personligt varumärkesbyggande
leder till anser vi att de påverkar både arbetsgivare, kunder och branschen men framförallt
individen i sig. För arbetsgivare innebär ett personligt varumärke i sociala medier att de lättare
kan se potentialen och kompetensen hos en individ vid rekrytering. Då det personliga
varumärket blir som ett levande CV kan arbetsgivaren snabbt se den potentielle arbetstagarens
kunskaper och aktualitet på området. På samma sätt kan ett starkt personligt varumärke bidra
till tryggare kunder i och med att de slipper köpa ”grisen i säcken”. Att anlita en konsult eller
rådgivare som genom sitt personliga varumärke kan påvisa sina kunskaper ger kunden ett
slags kvitto eller en garanti för att det är en kompetent person som hon har att göra med.
Vidare menar vi att ett starkt personligt varumärke innebär stora möjligheter för opinionsbildning och varumärkespåverkan. Dels genom det stora kontaktnät som finns kring ett starkt
personligt varumärke i sociala medier och den snabba spridningen som detta innebär men
också på grund av att informationen får större ”äkthetskänsla” när den kommer från någon
med ett inifrånperspektiv. Genom att människor som arbetar inom branschen sprider nyheter
om de senaste trenderna får informationen en annan typ av vinkel än om den skulle ha
kommit från en journalist. Det blir en typ av ”inside information” som sprids till läsarna. Med
detta sagt menar vi inte att de personliga varumärkena utgör något hot mot branschtidningarna
utan att de snarare fungerar som komplement och kan bidra med praktisk information och tips
kring hur de nya trenderna kan hanteras.
Sammanfattningsvis har vi kunnat se att det digitala personliga varumärkesbyggandet kan
leda till att arbete och fritid flyter ihop för de personer som ligger bakom varumärket. Det
handlar om en mycket tidskrävande process som kräver ständig uppdatering. En blogg som
inte håller aktualitet innebär att läsarna snabbt tappar intresse och det personliga varumärket
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förlorar således värde. Denna konsekvens har respondenterna valt att hantera på olika sätt. En
respondent kände en så stor press på sig att leva upp till den nivå som hans varumärke nått
upp till att han valde att ta en paus från sitt aktiva varumärkesbyggande. Andra upplevde inte
alls det som ett problem att yrkeslivet och privatlivet flyter samman, en respondent förklarade
att det var en naturlig del av det personliga varumärkesbyggandet i sociala medier.
Vi vill avsluta vår diskussion med att konstatera att personligt varumärkesbyggande i sociala
medier är ett fenomen som tillskrivits allt större värde inom PR- och informationsbranschen.
Värdet ligger i att en individ har möjlighet att stärka sin position i förhållande till andra. För
att lyckas med det digitala personliga varumärkesbyggandet krävs att individen har en
utmejslad strategi och kunskap om hur man paketerar sig själv på ett så fördelaktigt sätt som
möjligt. Trots att vi har sett att strategierna hos respondenterna skiljer sig åt och har olika grad
av professionalism präglas de av de fem idealnormer som vi identifierat och som utgör
grunden för samtliga respondenters varumärkesbyggande.

6.3 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING
Den här studien visar främst vilka strategier som förekommer för digitalt personligt
varumärke inom PR- och informationsbranschen. Vi har inte kunnat fördjupa oss i alla de
potentiella och intressanta aspekter och forskningsfrågor som vi upptäckt och vill härmed ge
förslag på vidare forskning inom området. För det första anser vi att det hade varit intressant
att undersöka det personliga varumärket ur ett arbetsgivarperspektiv, det vill säga hur intresset
för digitala personliga varumärken ser ut hos arbetsgivare. Detta perspektiv är intressant ur
två vinklar, för det första hur intresset ser ut vid en rekryteringsprocess, det vill säga om
arbetsgivaren tittar på den arbetssökandes varumärke. För det andra hur mycket en
arbetsgivare intresserar sig för den information som sprids genom de anställdas digitala
personliga varumärke, alltså vilket värde de tillskriver varumärkena.
Vårt andra förslag på vidare forskning rör digitalt personligt varumärke ur ett riskperspektiv.
Då sociala medier innebär att information sprids väldigt snabbt och att vem som helst kan
publicera information om andra individer är ett digitalt personligt varumärke sårbart. Trots
detta har de personer vi intervjuat inte uttryckt någon vidare riskperception och ser inte några
direkta hot med att bygga ett personligt varumärke i sociala medier. Att studera hur detta
kommer sig och hur eventuella risker hanteras anser vi vara ett intressant område att arbeta
vidare med.
Avslutningsvis anser vi att en jämförande studie där fokus ligger på Stuart Halls teori kring
kodning och avkodning hade varit intressant. Respondenterna i vår studie uppgav att de
trodde att deras personliga varumärke uppfattades så som de själva avsåg, något som är
motsägelsefullt gentemot tidigare forskning. Dock utgår de artiklar som vi tagit del av, som
rör avkodningsprocessen, enbart från Facebook och med anledning av detta anser vi att det
hade varit givande att undersöka även det digitala personliga varumärkesbyggandet som sker
genom Twitter och bloggar utifrån Halls teori.
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Bilaga 1: Intervjuguide
Bakgrundsfrågor
1. Hur gammal är du?
2. Vad har du för utbildningsbakgrund?
3. Vad har du för yrkeslivserfarenhet?
4. Vad har du för arbetsuppgifter på din nuvarande arbetsplats?

Användningsmönster
5. Hur länge har du varit aktiv på Twitter?
6. Varför valde du att börja twittra?
7. Hur länge sedan startade du din blogg/hemsida?
8. Varför valde du att starta en egen hemsida?
9. Hur mycket tid lägger du i genomsnitt på din blogg/hemsida/Twitter?
10. Vad har du fått för respons på din blogg/hemsida/Twitter? (jobberbjudanden?)

Strategier bakom personligt varumärkesbyggande
11. Vad innebär ett personligt varumärke för dig?
12. Vad har du för tankar/strategi bakom ditt Twitteranvändande? Är dina tweets spontana eller
genomtänkta?
13. Hur väljer du ut vem du ska följa på Twitter? Har du någon tanke bakom ditt val? Är det
någon/några som du väljer att inte följa och i så fall av vilken anledning?
14. Vad har du för tankar/strategier bakom din blogg/hemsida?
15. På vilket sätt skiljer sig dina strategier bakom ditt twitteranvändande och din hemsida åt?
16. Är tanken med din blogg/hemsida att du enbart ska skicka ut information eller vill du
interagera och kommunicera med dina läsare? Skiljer sig detta tankesätt åt mellan blogg/hemsida
och Twitter?
17. Tänker du på att förmedla en enhetlig bild i de olika sociala medierna? (t.ex. med
färger/bilder/inlägg etc.)
18. Vad för sorts information väljer du att inte publicera både via ditt twitterkonto och via din
hemsida?
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19. Publicerar du personlig information och var går gränsen mellan personligt och privat för dig?
20. Vad har du för tankar bakom att länka till personer och andra bloggar i både Twitter och din
blogg/hemsida?
21. Är du medveten om besöksstatistiken på din blogg/hemsida? Arbetar du aktivt/strategiskt för
att locka fler besökare till din sida? Tänker du på att sökmotorsoptimera?
22. Hur tänker du när du publicerar bilder? Tänker du på att de ska relatera till det du skriver?
23. Upplever du att ditt användande av sociala medier (alltså ditt personliga varumärkesbyggande)
stärker din position på arbetsmarknaden? I så fall på vilket sätt? Hur har du märkt av detta?
24. Vad är det som har väckt ditt behov av att synas i de sociala medierna?
25. Vilken bild vill du förmedla av dig själv i de sociala medierna?
26. Hur tror du att du uppfattas?
27. Har du fått några kommentarer/ någon respons som tyder på att du uppfattas på något annat
sätt än du vill?
28. Har du frågat någon hur de uppfattar ditt personliga varumärke i de sociala medierna?
29. Vad har du för mål (vad är det du vill uppnå) med att använda sociala medier för att
marknadsföra dig själv?
30. Är det något du vill tillägga eller undrar över?
Tack så mycket för din medverkan!
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Bilaga 2: Begreppsförklaring
Nedan följer en begreppsförklaring som avser blogg- och twitteranvändande.
Tweet
De korta microblogginlägg på max 140 tecken som användaren publicerar på sin Twitter.
Retweet
När en användare återpublicerar ett inlägg som skrivits av en annan användare.
Hashtag
För att kategorisera sitt inlägg använder Twittraren symbolen #, genom att använda symbolen
markerar Twittraren ett visst ord och gör det klickbart och sökbart. Hashtagsymbolen medför
att tweeten samlas i en gemensam kategori och när en användare klickar på det hashtaggade
ordet dyker ett flöde med andra tweets som blivit hashtagade under samma ord upp.
Mention
Om en användare vill nämna en annan Twittrare i en tweet använder hon symbolen @.
Symbolen används både för att skicka meddelanden till en specifik användare och för att
nämna en viss person i andra syften.
Följare (Followers)
De Twitteranvändare som följer en annan användare. Till skillnad från andra sociala nätverk
behöver användarna på Twitter inte acceptera en vänförfrågan, istället följer man Twittrare
som man tycker verkar vara intressanta.
Widgets
”En Widget är ett grafiskt föremål, exempelvis en tryckknapp eller ett textinmatningsfält, som
kan visas i ett fönster i ett grafiskt användargränssnitt på en dator”57.
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