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Förord 
Vi har i arbetet med denna uppsats fått massor av ny kunskap och nya 

erfarenheter som vi kommer att bära med oss resten av livet. Vi ser nu fram 

emot att själva bygga våra digitala identiteter och med all hjälp vi har fått 

från alla som har ställt upp på intervju är vi säkra på att vi kommer att lyckas. 
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Jimmy Gunnarsson, Sebastian Sabouné, Lina Järsö, Louise Haag, Lina 

Hultberg, Tove Martens, Jacob Westerlund och Ronnie Stjärnljus. 
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Googling their employees and job seekers are becoming more common and 

in that we live our lives more and more on the internet it becomes more 

important how we act and to think about what you publish on the internet. 

Each time you press a key, will leave a digital footprint behind and therefore 

it’s important to know how to deal with this. The purpose was to describe 

how a person strategically can proceed to build an identity on the internet to 

get benefits in the job seeking process in the media industry and to describe 

the importance of the digital identity in the recruitment process in a smaller 

town. We’ve used a qualitative approach and made eight interviews with 

recruiters from the media and also people who have built a digital identity. 

We’ve used Bauman’s theory about consumer society, Montoya’s eight laws 

of personal branding and also theories about profiling, and communications 

planning to analyze the material. We’ve found that a digital identity plays an 

important role in the professional context in the media industry and can 

sometimes be crucial if a person gets a job or not. The first thing to do when 

building a digital identity is to find your core value, set goals and define the 

target audience in order to adapt to this when you convey your message. It’s 

also important to choose the right channel to carry the message through. The 

digital identity also needs to be updated and maintained regularly. 
 
Key words 
Personal branding, digital identity, social media, internet, strategic 

communications, profiling, recruitment process
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1 INLEDNING 

I vårt första kapitel kommer du få en bakgrundsbeskrivning av det ämne vi valt att forska kring. Du får 

ta del av vårt problemområde och vi presenterar uppsatsens syfte och frågeställningar. Du får även 

reda på hur vi har avgränsat vår studie och vi förklarar grundläggande begrepp som används i 

uppsatsen. 

 

Bauman (2007) förklarar världen som ett konsumtionssamhälle där människor är varor och att 

de marknadsför sig själva i syfte att få uppmärksamhet och för att komma åt det sociala 

rummet. “De är på en och samma gång marknadsförare av varor och de varor som de 

marknadsför” (Bauman, 2007:13). Författaren menar på så vis att människan tvingas 

förvandla sig själv till en vara, det vill säga en produkt som kan fånga uppmärksamhet och 

stimulera efterfrågan och kunder. Idag lever vi våra liv alltmer på internet där vi gör oss 

tillgängliga för andra och delar med oss av våra liv genom bloggar, sociala medier och 

hemsidor. Vi blir därigenom som varor där “köparna” kan avgöra om vi är tillräckligt 

spännande och attraktiva att följa. 

 

Den 22 mars 2012 sändes Dokument inifrån-dokumentären ”Du är googlad” på SVT 

(tillgänglig: 2012-04-19). Dokumentären handlar om den allt större roll som våra digitala 

identiteter spelar i våra liv och hur man kan ta kontrollen över sina Google-träffar. För vare 

sig man vill det eller inte så är vi alla mer eller mindre sökbara på internet och det är upp till 

oss själva att ta kontrollen över vår digitala närvaro. Dokumentären avslöjar att det blir allt 

vanligare att man googlar sina anställda och arbetssökande och att mer än varannan chef 

googlar de som söker jobb på företaget. 

 

I en artikel skriver webb-strategen Owyang (Web strategi, tillgänglig: 2012-04-20) att man i 

den digitala världen kan förvänta sig att sina kunder, sin nya chef och rekryterare kommer att 

granska ens digitala fotavtryck. Han skriver också att en undersökning gjord av Microsoft 

visat att 70 procent av rekryterarna har avvisat kandidater på grund av vad de hade hittat på 

internet. Men enligt Owyang innebär inte studien bara dåliga nyheter då 85 procent sade att de 

påverkades av positiv online-information. Vidare menar han att med statistik som denna är det 

viktigt att man utvecklar en strategi. Varje gång man trycker på en tangent, lämnar man ett 

digitalt snigelspår och varje social interaktion man gör lämnar för evigt ett märke på nätet. 
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Hur kan man då forma bilden av sig själv på internet och hur kan man dra nytta av detta i en 

rekryteringsprocess? Med fokus på mediebranschen kommer denna uppsats att handla om just 

detta. Det här är en studie i medie- och kommunikationsvetenskap med ett tydligt fokus på 

strategisk kommunikation. Då fältet ligger väldigt nära och ibland överlappar med 

marknadsföring, kommer sådana teorier att användas, men ur ett kommunikationsperspektiv. 

 

1.1 Tidigare forskning 

Under våren 2006 skrevs en magisteruppsats av Leike och Westergren i ämnet 

företagsekonomi som redogör för hur unga akademiker kan bygga ett personligt varumärke 

för att nå konkurrensfördelar under en anställningsprocess. Studiens teoretiska ramverk 

bygger på Kapferers identitetsprisma och beskriver hur urvalet i rekryteringsprocessen går till, 

identifierar det personliga varumärkets viktiga komponenter och ger förslag till unga 

akademiker hur man bygger upp ett fungerande personligt varumärke för att ge bättre 

förutsättningar att nå längre i anställningsprocessen. Författarna har studerat fenomenet 

personligt varumärke från rekryterarens synvinkel och skriver att genom att identifiera sina 

kärnvärden och kontinuerligt jobba med det personliga varumärket genom hela 

anställningsprocessen finns det stora konkurrensfördelar att vinna för unga akademiker. 

Vidare skriver författarna att avancemanget i anställningsprocessen dock till viss del beror på 

vem som får ens ansökningshandlingar. 

  

Under 2010 skrevs en kandidatuppsats av Bergdahl och Tydén i ämnet medie- och 

kommunikationsvetenskap som syftade till att i professionella kontexter granska det 

personliga varumärket i dagens samhälle och att ta reda på internets roll för att kommunicera 

det personliga varumärket. Metoden för uppsatsens insamling av material var kvalitativa 

intervjuer med sakkunniga inom området samt en enkätundersökning. Teorin i uppsatsen 

bygger på Baumans teori om konsumtionssamhället, Castells nätverkssamhälle och några 

generella varumärkesteorier. Bergdahl och Tydén (2010) kommer i sin studie fram till att ett 

varaktigt personligt varumärke bygger på äkthet, passion, unikhet, kunskap och trovärdighet. 

Författarna har uppmärksammat att det är viktigt att tänka på att en individ alltid är ett 

varumärke. Privatliv och jobb separeras inte lika mycket i dagens samhälle. Sociala medier 

och internet har skapat en mer personlig sfär där individen inte kan koppla bort yrkesrollen 

när jobbet är slut. De menar att internet generellt är ett effektivt verktyg för att kommunicera 

sitt personliga varumärke och gör det lätt för människor att ta reda på saker om varandra och 
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få en uppfattning om individers värderingar och ambitioner vilket är viktigt för att skapa ett 

starkt personligt varumärke. 

  

Under 2011 skrevs en annan kandidatuppsats i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap 

av Ekman. Uppsatsen studerar hur ungdomar använder sig av Facebook för att utveckla sitt 

personliga varumärke där analysen vilar på hur de använder sig av bilder och språk för att 

skapa och forma sin identitet. Fokusgruppsintervjuerna analyserades med hjälp av teorier om 

socialkonstruktionism, begreppet ideologi och kritisk diskursanalys och analyserna utgår även 

mycket från Giddens och Goffmans teorier. Ekman (2011) menar att det idag är otroligt 

viktigt att skapa sig ett personligt varumärke och till och med ett krav för att lyckas skilja sig 

från mängden. Vidare skriver författaren att individen har möjlighet att planera och 

kontrollera väldigt mycket i sitt virtuella framträdande och kan på så sätt välja hur denne vill 

bygga sitt personliga varumärke på Facebook och hur den vill bli uppfattad på internet genom 

sin profil, statusuppdateringar och bilder för att visa sig från sin bästa sida. 

 

1.2 Problemområde 

Vad vi kan se ifrån tidigare forskning är det än så länge ingen som har studerat fenomenet 

personligt varumärke i just mediebranschen och inte heller med fokus på hur man kan skapa 

en digital identitet på internet för att bli framgångsrik i rekryteringsprocessen. Vi vill ta ett 

helhetsgrepp om de plattformar som finns tillgängliga på internet som man kan använda för 

att skapa en digital identitet. Utifrån det vi har sett i tidigare forskning så är det inte heller 

någon som har tagit ett helhetsgrepp på fenomenet och beskrivit personligt varumärke eller 

digital identitet både från ett sändar- och mottagarperspektiv så som vi vill göra. Genom detta 

perspektiv och avstampet i teorier om bland annat kommunikationsplanering, profil, image 

och identitet kan vi bidra till att forskningsberget om personligt varumärke och digital 

identitet växer.  

 

Mediebranschen ser vi som extra intressant att studera eftersom det är en mycket eftertraktad 

bransch som är väldigt svår att slå sig in på och särskilt när man inte har någon erfarenhet av 

den. Många av jobben fås genom kontakter, men om man inte har dessa ser vi möjligheten att 

ändå synas och få uppmärksamhet genom att bygga en digital identitet och därigenom få sitt 

drömjobb. Vi vill därför undersöka hur man kan gå tillväga för att skapa sig en stark digital 

identitet för att kunna få drömjobbet i mediebranschen utan att ha det stora kontaktnätet från 
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början och utifrån mottagarnas perspektiv se hur stor betydelse det har i en 

rekryteringsprocess. För oss som medie- och kommunikationsstudenter är ämnet extra 

intressant då vi står inför just detta, att söka och få vårt första jobb i mediebranschen. Då vi 

studerat och bott i en liten stad som Kalmar där “alla känner alla”, och vi och säkert många 

andra inte drömmer om storstadslivet, ser vi det extra intressant att undersöka vilken 

betydelse den digitala identiteten har i en rekryteringsprocess i en mindre stad.  

1.3 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att beskriva hur en person strategiskt kan gå tillväga för att bygga 

sin identitet på internet för att få fördelar i sitt jobbsökande i mediebranschen. Syftet är även 

att beskriva betydelsen av den digitala identiteten i en rekryteringsprocess i en mindre stad. 

 

1.4 Frågeställningar 

● Hur bygger man och kommunicerar en digital identitet? 

● Vilken betydelse har den digitala identiteten vid en rekryteringsprocess för jobb i 

mediebranschen i en mindre stad? 

1.5 Avgränsningar 

Vi har avgränsat oss till att undersöka hur man kan skapa sin identitet på internet och har 

därför uteslutit alla andra kommunikationskanaler. Avgränsningar har också skett till att 

undersöka hur det ser ut i mediebranschen och har därför bortsett från alla andra branscher. Vi 

har också valt att avgränsa till att endast studera betydelsen av den digitala identiteten i en 

rekryteringsprocess och inga andra situationer. 

 

Vi har dessutom valt att avgränsa oss till att studera hur rekryteringsprocessen går till på 

medieföretag i en mindre stad, och utesluter därför andra städer än just Kalmar som vi har valt 

att studera. 
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1.6 Begreppsförklaringar 

1.6.1 Digital identitet 

När vi benämner begreppet digital identitet syftar vi på en människas närvaro på internet 

genom olika plattformar och sociala medier, såsom hemsidor, bloggar, Twitter, Facebook och 

liknande. 

1.6.2 Mediebranschen 

Mediebranschen ser vi som ett väldigt brett område som omsluter flera olika kreativa 

branscher. De kategorier av jobb som vi räknar in i mediebranschen är jobb som har att göra 

med PR, kommunikation, medieproduktion, reklam och marknadsföring. Vi räknar även in 

jobb som har att göra med tidning, tv, radio, fotografi, grafisk design och liknande. 

 

1.6.3 Mindre stad 

Med en mindre stad menar vi en stad med mindre än 50 000 invånare. 

1.6.4 Personligt varumärke 

Personal branding eller personligt varumärke som det kallas på svenska har stora likheter med 

retorikens ethos, enligt Werner Runebjörk (2006). Enklast vill författaren förklara begreppet 

som ett namn och de värden som förknippas med det. Hon skriver att ett starkt personligt 

varumärke kräver välkändhet i en viss målgrupp. “Du kan komma in i ett rum med en enda, 

för dig okänd person, och etablera ett starkt ethos. Ett starkt personligt varumärke däremot 

kräver att ett antal människor känner till dig, bortom denna specifika situation” (Werner 

Runebjörk, 2006:79). Författaren skriver att man bygger ett starkt varumärke genom att över 

en längre tid etablera ett starkt ethos i ett antal olika situationer. Om man i varje sådan 

situation etablerar ett konsekvent ethos, med samma kärnvärden förknippade till sitt namn, 

kommer man efter en tid vara känd som en person som representerar dessa värden, och då har 

man ett starkt personligt varumärke. Montoya (2002) beskriver det personliga varumärket 

som något som alla redan har. Detta finns inom familjen, i yrkeslivet och i andra sociala 

grupper. Det finns många som inte är medvetna om sitt personliga varumärke och vad som är 

viktigt här är att bli medveten om att detta personliga varumärke finns och att ta kontrollen 

över det och strategiskt arbeta med att göra det starkt.  Det personliga varumärket handlar om 

att ha kontroll över hur andra ska uppfatta en själv och hur man ska göra för att nå sina mål.  
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1.6.5 Facebook 

Facebook startades 2004 och är ett socialt nätverk där man kan lära känna nya människor och 

hålla kontakten med vänner. Varje användare har en personlig profil där man kan berätta om 

sig själv, lägga upp sina kontaktuppgifter, skriva statusuppdateringar och publicera bilder. 

Profilerna kopplas ihop till olika nätverk. Man kan välja att antingen bli vän med andra 

personer eller att prenumerera på någons inlägg. Idag är Facebook en av världens tio största 

webbplatser om man räknar till antalet användare (Ne.se, tillgänglig: 2012-05-04). 

1.6.6 Foursquare 

Foursquare är en platsbaserad socialt nätverkande webbplats för mobila enheter. Användarna 

kan “checka in” på platser och få kontakt med vänner. Varje incheckning belönar användaren 

med poäng och ibland “emblem”. Användaren kan välja att dela sin incheckning på Twitter 

och Facebook. Genom att använda applikationen kan man hålla koll på sina vänner, upptäcka 

nya saker i sin närhet och hålla koll på lokala rabatter och erbjudanden (Foursquare.com, 

tillgänglig: 2012-05-06). 

1.6.7 Instagram 

Instagram är en applikation som finns till både Iphone och android-telefoner där man tar 

bilder och lägger på filter på dem. Bilderna kan sedan delas till exempel till Twitter, Facebook 

och Tumblr. Man kan följa andras “foto-flöden”, gilla och kommentera bilderna (Instagr.am, 

tillgänglig: 2012-05-06). 

1.6.8 Linkedin 

Linkedin är en webbplats där man kan hantera sitt privata och professionella nätverk där man 

kan återknyta kontakten med kollegor och gamla vänner. Man skapar en profil där man lägger 

upp ett slags digitalt CV där man anger vilken utbildning, vilka jobberfarenheter och 

kompetenser man har. Genom sitt kontaktnät kan man sedan hitta nya affärsmöjligheter eller 

nytt jobb och hålla sig uppdaterad på sin bransch (Linkedin.com, tillgänglig: 2012-05-06). 

1.6.9 Pinterest 

Pinterest är ett digitalt nätverk där man kan organisera och dela fina saker man hittar på 

internet. Folk använder de så kallade pinboards för att planera sina bröllop, inreda sina hem 

och organisera sina favoritrecept. Man kan också följa pinboards skapade av andra personer 
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för att upptäcka nya saker och få inspiration från folk som delar ens intressen (Pinterest.com, 

tillgänglig: 2012-05-06). 

1.6.10 Blogg 

Enligt Ne.se (tillgänglig: 2012-05-04) så är en blogg en personlig och öppen dagbok eller 

logg på internet. En typisk blogg består av regelbundna skriftliga inlägg med synpunkter och 

personligt hållna iakttagelser på dagsaktuella händelser, vanligtvis med länkar till relaterade 

artiklar, webbsidor och bloggar och även videoklipp och/eller bilder. 

 

1.6.11 Twitter 

Twitter är ett socialt nätverk som startades 2006 och består av mikrobloggar, vilket är små 

bloggar med väldigt korta inlägg. Varje inlägg får vara max 140 tecken långt och dessa inlägg 

kallas för “tweets”. En person som följer någon annans Twitter kallas för “följare” eller 

“follower” på engelska (Ne.se, tillgänglig: 2012-05-04). 
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2 METOD 

I metodkapitlet får du ta del av hur vår forskningsprocess har gått till och de val vi gjort under 

skrivandets gång. Vi diskuterar valen mellan deduktiv, induktiv och abduktiv ansats, kvantitativ och 

kvalitativ metod samt positivistiskt och hermeneutiskt förhållningssätt. Vi presenterar även urvalet, 

metodkritik och en diskussion kring uppsatsens hållbarhet och etik. 

2.1 Forskningsansats  

Vi påbörjade denna uppsats genom att gå igenom tidigare forskning och uppsatser som 

skapade oss ett intresse för ämnet. För det första skapade vi en frågeställning, sedan samlade 

vi in empiriskt material, som vi senare analyserade och i slutskedet drogs slutsatser. Detta 

innebär att vi använt oss utav en induktiv ansats (Hartman, 2001). Författaren skriver dock att 

det finns risk för forskaren, då man kan bli färgad av sina egna idéer och på så vis skapa en 

förutfattad mening om hypotesen och överföra detta till teorierna, så detta har vi varit noga 

med att undvika. Motsatsen till induktion är deduktiv ansats. Kvale (1997) berättar att det 

deduktiva arbetssättet innebär att man utgår från en befintlig teori och skapar hypoteser som 

prövas empiriskt. De svårigheter som kan uppstå i en deduktiv ansats är att man som forskare 

ibland riktar in sig i sin teori allt för mycket så att nya intressanta observationer och 

upptäckter inte uppmärksammas. Ryen (2004) berättar om en tredje ansats som kallas 

abduktion. En abduktiv arbetsmetod innebär att man utgår ifrån ett induktivt arbetssätt, det 

vill säga att insamla empiri, men övergår sedan till ett mer deduktivt synsätt, då fasta teorier 

fortfarande är av vikt. Här finns det dock en viss risk att man omedvetet färgas utav ens 

tidigare erfarenheter, vilket kan leda till att man gör en viss uteslutning (Davidson & Patel, 

2003).  

2.2 Metodansats 

Antingen arbetar man med en kvalitativ eller kvantitativ ansats. Vilket man väljer är upp till 

vad uppsatsen har för syfte att undersöka (Backman, 1998). Vidare säger Backman (1998) att 

i kvalitativa studier ligger intresset i att se hur en enskild individ tolkar och formar sin 

verklighet utifrån tidigare erfarenheter. Att arbeta med en kvantitativ ansats innebär att man 

söker statistiska metoder för att få information i siffror, till skillnad från kvalitativ ansats där 

textmaterial bearbetas. (Trost, 2005). Vi ansåg att den kvalitativa ansatsen var det som 

passade vårt syfte bäst. Enligt Denscombe (2009) bygger en kvalitativ forskning mestadels på 
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att teorierna och metoderna kommer att uppträda under forskningens gång, vilket är något 

som vi också kom att göra då vi, som tidigare berättat, har använt oss av en induktiv ansats.     

2.3 Vetenskapligt förhållningssätt 

Davidson och Patel (2003) beskriver vikten av att förstå sig på de olika förhållningssätten och 

menar att man för att kunna bedriva en framgångsrik och vetenskaplig studie så krävs det en 

god förståelse för positivistisk och hermeneutisk tradition. Författarna säger att det 

positivistiska förhållningssättet innebär att man testar en hypotes genom en observation, det 

vill säga enligt den deduktiva modellen. 

 

Då vi använt oss utav kvalitativa undersökningar och har arbetat induktivt så förhåller vi oss 

inte till positivisterna, utan mer till det hermeneutiska förhållningssättet. Att arbeta med ett 

hermeneutiskt förhållningssätt menas med att man söker kunskap om människors 

föreställningar om världen (Hartman, 2001). Syftet med en studie med hermeneutiskt 

förhållningssätt är att uttrycka en teori som ger förståelse för hur en angiven grupp människor 

förstår verkligheten (Hartman, 2001). Då vi i vår studie tog reda på hur en viss grupp 

människor uppfattade en del av en verklighet så ansåg vi att den hermeneutiska traditionen 

var det bästa förhållningssättet för oss att använda oss utav.  

2.4 Val av metod 

Det empiriska material vi eftersökte var hur man kan bygga och kommunicera en digital 

identitet och betydelsen av den digitala identiteten vid en rekryteringsprocess i 

mediebranschen i en mindre stad. För att få fram denna information och få en så heltäckande 

och representativ bild som möjligt ansåg vi att kvalitativa intervjuer var det bästa alternativet. 

Att genomföra kvalitativa intervjuer, innebär att få en förståelse för intervjupersonens 

specifika situationer i dennes livsvärld och relationen till dessa, skriver Backman (1998). I 

kvalitativa intervjuer ligger intresset i att se hur en enskild individ tolkar och formar sin 

verklighet utifrån tidigare erfarenheter. En kvalitativ intervju avser också att ta emot otolkade 

skildringar, som intervjuaren sedan ska uttolka. Då vi eftersökte just detta var det relevant för 

vår del att använda kvalitativa intervjuer. 

 

Vi genomförde tre telefonintervjuer och fem personliga intervjuer. Innan intervjuerna 

utformade vi intervjuguider (se bilagor) för att veta vad det var vi ville få ut av intervjuerna. 
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Vi genomförde semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att vi ställde frågor kring vissa 

bestämda teman som utformades utifrån våra frågeställningar och lät respondenterna prata 

ganska fritt kring dessa (Ekström och Larsson, 2010). För att få med allt som sades spelade vi 

in intervjuerna med en diktafon och transkriberade dem snabbt efter att intervjuerna hade 

genomförts. Efter transkribering sökte vi efter mönster i respondenternas svar och valde ut de 

citat som var mest talande och intressanta för våra frågeställningar. Senare under skrivandet 

av resultat och analysarbetet har vi utgått från de teman som våra intervjuer kretsade kring 

och vi har därmed använt oss av, som Ekström och Larsson (2010) förklarar, tematisering. 

 

I vår teoretiska referensram har vi använt vissa teorier som oftast appliceras på organisationer. 

Dessa teorier har vi applicerat på den enskilda människan och för att underlätta för läsaren har 

vi därför valt att skriva människan inom parentes eller på annat sätt gjort det tydligt att teorin 

även är tillämpbar på en person. 

2.5 Urval 

Vi har använt oss utav ett variationsurval i valet av intervjupersoner. Detta innebär att man 

sätter samman en intervjugrupp där personerna representerar en bredd inom fenomenet 

(Ekström och Larsson, 2010). Detta för att vi ville få en så bred bild av fenomenet som 

möjligt. Eftersom vårt syfte är tudelat - dels vilken betydelse den digitala identiteten har vid 

en rekryteringsprocess i mediebranschen i en mindre stad och dels hur man kan bygga och 

kommunicera en digital identitet, blev det tre typer av intervjupersoner vi sökte. Det totala 

antalet intervjuer som gjordes blev åtta stycken. För att få reda på betydelsen av den digitala 

identiteten letade vi efter personer på medieföretag som har hand om rekrytering. För att få en 

bredd bland intervjupersonerna valde vi personer från olika typer av medieföretag. Eftersom 

vi strävade efter att ha så många personliga intervjuer som möjligt och var avgränsade till att 

undersöka hur det ser ut i en mindre stad, så sökte vi efter företag i Kalmar eftersom det var 

där vi bodde under vår studietid och även för att det finns väldigt många medieföretag där. Vi 

sökte främst efter större företag eftersom vi trodde att de sysslade mycket med rekrytering. Vi 

kontaktade företagen och bad dem rekommendera den de trodde skulle vara bäst lämpad att 

svara på våra frågor för att kunna få så bra svar som möjligt. 
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● Simon Sandberg jobbar som utbildningsadministratör och partneransvarig på 

MediaAnalys som sysslar med digital marknadsföring och sökmotoroptimering. 

Sandberg har under sina år på MediaAnalys varit delaktig i de rekryteringsprocesser 

som företaget genomgått. 

● Ronnie Stjärnljus har jobbat som personalchef på lokaltidningen Barometern i tio år 

och är den som har ansvaret vid rekrytering av ny personal.  

● Louise Haag jobbar som nyhetschef på Sveriges radio P4 Kalmar. Det är Haag 

tillsammans med kanalchefen som har hand om rekryteringen till nyhetssidan på 

företaget. 

● Jacob Westerlund är VD och projektledare på Wilson Creative som är en reklambyrå 

som jobbar mycket digitalt. Westerlund sköter alla rekryteringar själv på företaget. 

 

För att få svar på hur man kan bygga och kommunicera sin digitala identitet valde vi att 

kontakta både personer som har byggt en digital identitet och personer som är kunniga inom 

området. När vi skulle hitta personer som hade byggt upp en digital identitet googlade vi oss 

fram till tre personer som vi ansåg hade byggt upp en stark digital identitet, baserat på det vi 

tidigare läst om personligt varumärke och digital identitet. 

 

● Jon Ottosson har en magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap och 

jobbar som webbredaktör på Eniro med inriktning på sociala medier.  

● Fredrik Lyreskog jobbar som webbstrateg på en kommunikationsbyrå och har jobbat 

inom medie- och kommunikationsbranschen i snart sju år. 

● Olle Svensson har jobbat som planner inom reklam och kommunikation i fem år. Han 

jobbar just nu på ett ställe som heter Tre kronor media och reklam. 

● Lina Hultberg och Tove Martens jobbar på designbyrån Hultbergmartens och vi 

träffade dem när de höll i en workshop som handlade om hur man kan bygga sitt 

personliga varumärke och eftersom de var så kunniga, beslutade vi oss för att kontakta 

dem för att intervjua dem djupare om hur man kan bygga sin digitala identitet. 

2.6 Hållbarhet 

Begreppet reliabilitet får i en kvalitativ studie en annan innebörd än i en kvantitativ studie. I 

kvalitativa studier pratar man istället oftast om giltighet och tillförlitlighet. Detta innebär att 

man verkligen studerar det man angivit och avsett att undersöka och att man säkerställer att 
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man bearbetar materialet på ett forskningsmässigt korrekt sätt (Ekström och Larsson, 2010). 

En viktig kvalitetsfaktor handlar om hur fylligt eller tätt intervjumaterialet är. För att veta om 

intervjumaterialet är tillräckligt omfattande finns en tumregel om att man slutar sitt 

intervjuarbete när det inte framkommer något nytt i intervjuerna, skriver Ekström och Larsson 

(2010). Då de flesta av våra respondenter svarade liknande på våra frågor och det på slutet 

inte framkom så mycket nytt anser vi att vårt insamlade material är mättat och tillräckligt för 

att vara tillförlitligt. Vidare skriver författarna att giltigheten avgörs också av att man har 

intervjuat rätt personer så att man får korrekt och fullflödig information för att kunna uppfylla 

sitt syfte. Vi valde intervjupersoner som har goda kunskaper inom vårt forskningsområde, för 

att på så sätt förstärka giltigheten. Innan vi tog kontakt med personerna vi ville intervjua 

undersökte vi om de skulle kunna svara på våra frågor och om de hade de kunskaper vi sökte. 

Eftersom vår uppsats handlar om digital identitet sökte vi helt enkelt på internet efter personer 

och skapade oss en uppfattning om hur de har jobbat med sin digitala identitet innan vi tog 

kontakt med dem. För att ytterligare öka vår studies hållbarhet spelades alla intervjuer in och 

transkriberades snabbt efter att intervjun avslutades. Kvale (1997) skriver att man når 

ytterligare stärkt validitet om man låter respondenten läsa igenom materialet för att på så sätt 

se ifall man som forskare tolkat den intervjuade rätt och detta har vi därför gjort.  

2.7 Generaliserbarhet 

Ekström och Larsson (2010) skriver att generalisering i kvalitativa studier är ett omdiskuterat 

ämne. Författarna skriver att om ett antal fall uppvisar gemensamma drag inom flera eller alla 

frågeområden så finns förutsättningar för att kunna uttala sig mer allmänt eftersom de mönster 

som framträder i fallen kan göra anspråk på att även gälla i andra sammanhang. Vidare 

skriver de att hur kategoriskt eller nyanserat man uttalar sig beror på forskarens analys- och 

bedömningsförmåga. Det är svårare att uttala sig i allmänna ordalag när man bara har 

intervjuat några få personer än om det rör sig om fler respondenter. Detta har vi tänkt på när 

vi har funderat på i vilken utsträckning vi kan generalisera i denna studie. Då studien är 

relativt liten med ganska få intervjuer tror vi inte att vi kan dra några generella slutsatser som 

gäller för alla, det vi däremot anser att vi kan göra är att peka på trender i mediebranschen. 

2.8 Etik 

Det huvudsakliga kravet för att bedriva en forskning är att det ska inriktas på väsentliga 

frågeställningar och att den håller en god kvalitet. Vi har under forskningen följt etiska 
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överväganden enligt forskningsetiska principer (tillgänglig: 2012-04-24) som bygger på fyra 

huvudfrågor gällande information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Vi har vid varje 

intervju förberett deltagarna på att det är frivilligt att delta, och har även delgett dem med vad 

vår uppgift går ut på och vår forsknings syfte. Detta stämmer väl överens med 

informationskravet. Vi har också sett till att deltagarna i vår undersökning samtycker, och de 

har haft möjlighet till att avbryta sitt deltagande om detta hade varit deras önskan, vilket de 

dock inte gjorde. Detta gör att vi uppfyllt det andra kravet i de forskningsetiska principerna 

(tillgänglig: 2012-04-24).  

 

Vi ställde intervjupersonerna också frågan om de ville vara anonyma, vilket alla meddelade 

att de inte behövde. Med detta innebär det att vi inte anonymiserade intervjupersonerna då de 

godkände att namnges, men att vi ändå tog hänsyn till konfidentialitetskravet. Genom att inte 

anonymisera våra respondenter medför en höjd hållbarhet då man själv kan gå ut på nätet och 

se de digitala identiteter vi skriver om och få ett ansikte på personerna. Eftersom vår studie 

inte på något sätt behandlar känsliga eller väldigt personliga ämnen ansåg vi att det inte fanns 

någon anledning att anonymisera. Det insamlade materialet vi fått fram ifrån våra 

intervjupersoner har enbart använts till vår forsknings syfte och detta gör att vi uppfyller 

nyttjandekravet. 

 

2.9 Metodkritik 

Under tiden vi skrivit denna uppsats har vi ändrat vårt syfte och vår frågeställning en gång. 

Från början var vår frågeställning: Hur kan en nyutexaminerad media management-student på 

bästa sätt profilera sin identitet för att få sitt drömjobb? Men efter att ha gjort intervjuer insåg 

vi att vi var tvungna att precisera frågeställningen ännu mer och valde istället att fokusera på 

hur man kan skapa en digital identitet. Vi ställde dock frågor i de intervjuerna som är 

relevanta för vår nuvarande frågeställning med enda skillnaden att vi använde begreppet 

personligt varumärke istället för digital identitet. Under de sex intervjuerna vi genomförde 

med gamla media management-studenter var det endast en av dem som jobbade aktivt med 

sitt personliga varumärke på internet och denna person var Olle Svensson, och därför valde vi 

att behålla hans svar. 

 

Vi hade kunnat göra en ny intervju med Svensson, men anledningen till att vi inte gjorde detta 

var att vi ansåg att vi redan hade fått de svar vi ville ha och även på grund av den tidsbrist vi 
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fick. Detta kan såklart kritiseras då vi inte vet vad vi hade kunnat få för svar om vi hade ställt 

de nya frågorna med begreppet digital identitet och kan nu i efterhand känna att vi hade agerat 

annorlunda nu och försökt hitta tiden till att göra en ny intervju. Vi hade kunnat plocka bort 

Svenssons intervju helt från undersökningen precis som vi gjorde med de andra intervjuer vi 

gjorde i början. Men detta ville vi inte göra då vi ändå såg att hans svar tillförde något till 

undersökningen och gav bra svar på våra frågor och om vi hade tagit bort honom från 

undersökningen hade vi känt att vi fått ett omättat material och uppsatsens hållbarhet hade 

blivit lägre. Att vi ändrade syfte men ändå behöll Svenssons svar har vi naturligtvis meddelat 

honom om och fått godkännande, så att vi fortfarande tar hänsyn till informationskravet i de 

forskningsetiska regler som vi beskriver i kapitel 2.8.  

 

Vi är medvetna om att vi hade kunnat få mer bredd på svaren om vi hade kunnat intervjua 

personer från många olika typer av medieföretag. Vi anser dock att vi har en bra bredd bland 

de intervjuade personerna då vi har både tidnings-, marknadsförings- och radioföretag 

representerade. 

 

Genom att vi bara har studerat en mindre stad, kan vi inte dra några generella slutsatser som 

gäller för alla mindre städer. Om vi hade intervjuat företag från flera olika städer hade vi 

kunnat generalisera i större grad. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel kommer du att få ta del av vår teoretiska utgångspunkt som vi senare i analysen 

kommer att koppla samman med det insamlade materialet.  Vi skriver om Baumans 

konsumtionssamhälle och kommunikationsplanering. Vi har även valt att lyfta fram modellen med 

profil, identitet och image och även profilering och Montoyas åtta lagar om att bygga ett personligt 

varumärke. 

 

3.1 Baumans konsumtionssamhälle 

Konsumtionssamhället bygger på att människor marknadsför sig själva som varor, menar 

Bauman (2007). Som exempel på denna förvandling från person till produkt, kan man ta den 

som sker vid arbetssökande och rekrytering. “Arbetskraften måste å sin sida vara i förträffligt 

skick, kunna dra till sig potentiella köpares blickar, vinna deras godkännande och få dem att 

köpa vad de ser. (...) De arbetssökande måste vara friska och välnärda, vana vid ett 

disciplinerat beteende och i besittning av de färdigheter som krävs för rutinerna i de jobb de 

söker.” (Bauman, 2007:15) Författaren skriver vidare att arbetsmarknaden bara är en av 

många varumarknader där varorna är enskilda människor. Han skriver att marknadspriset på 

arbetskraft bara är ett av många marknadspriser som måste observeras, uppmärksammas och 

beräknas i individens livssträvanden. Men på alla marknader är det samma regler som binder. 

Bauman (2007) skriver om konsumtionsmarknaden där varorna bjuds ut till försäljning. Den 

potentiella köparen på denna konsumtionsmarknad vill ha ett löfte om att konsumtionen ska 

tillfredsställa hans eller hennes begär. Priset som den potentiella köparen är beredd att betala 

kommer att bero på hur trovärdigt detta löfte är och hur intensiva dessa begär är. Köparen 

måste sedan jämföra, granska, förstå och bedöma varans relevans. Mötet mellan den 

potentiella köparen och föremålen för dess potentiella konsumtion blir de väsentligaste 

delarna i den speciella världen av mellanmänskliga relationer som kallas för 

“konsumtionssamhället” (Bauman, 2007). Han talar om vikten av att synas och särskilja sig 

från andra. “Konsumenternas uppgift, och det motiv som framförallt driver dem till att ägna 

sig åt ständig konsumtion, blir därför att höja sig från denna grå och matta osynlighet och 

intighet, skilja sig från den massa av obestämda föremål som „flyter … med samma specifika 

vikt‟ och därmed fånga (de blaserade!) konsumenternas blickar.” (Bauman, 2007:20)  
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Vidare skriver författaren att osynlighet i informationsåldern är liktydigt med död. Identiteten 

är ingenting man föds med, utan är ett pågående projekt som förvärvas och det är en daglig 

kamp att hålla fast vid den. Detta skriver även Giddens (2009) om. Han menar att 

självidentiteten inte är något som bara är givet som ett resultat av kontinuiteten i individens 

handlingssystem, utan är något som rutinmässigt måste skapas och bevaras genom individens 

reflexiva handlingar. Drömmen är, skriver Bauman (2007), att förvandlas till en 

uppmärksammad, uppseendeväckande och eftertraktad vara, en vara som skiljer sig från andra 

varor, en omtalad vara, en vara som är omöjlig att bortse från, att håna eller avfärda. 

3.2 Profil, identitet och image 

3.2.1 Profil 

Begreppet profil står för den bild som organisationen (eller människan) önskar ha av sig själv 

hos sin publik och sin omvärld. Larsson (2001) skriver att några forskare ser profilen som en 

beskrivning av vad organisationen (eller människan) i största allmänhet är. Detta stärks också 

utav Robild (2007) som också menar att profilen är det man väljer att berätta om sig själv och 

hur man vill vara. Vidare förklarar författaren att det handlar både om inre och yttre signaler. 

Han menar att det kan handla om hur man klär sig, eftersom ens personlighet tolkas utifrån 

hur man ser ut och är därför mycket viktigt för hur det personliga varumärket uppfattas. Det 

handlar också om hur man agerar i mötet med andra, vilka känslor ens person väcker och 

vilka värderingar ens sätt att vara utstrålar. “Genom att titta närmare på varumärkesbyggande 

när det handlar om att sälja varor och tjänster skapar vi förståelse för vilka mekanismer som 

styr bilden av en produkt, tjänst - men också en person.” (Robild, 2007:15-16) 

3.2.2 Identitet 

Det normala alternativet till profil är, enligt Larsson (2001), identitet som består av många 

faktorer. Larsson (2001) skriver att identitet formas av en organisations historia, filosofi och 

trossatser, av dess tekniska karaktär, personal, ägarform och ledarpersonligheter och av dess 

kultursyn, etik och strategier. Han skriver att identiteten uttrycker en tillhörighet att man är lik 

någon och tillhör samma kategori. Identiteten består av den djupare helhetsbild som företaget 

eller personen har av sig själv, i förhållande till andra organisationer eller människor. 

“Profilen står för den bild som organisationer tydligt uttrycker av typ arkitektur, logotyper, 

design och presentationsmaterial. Identiteten handlar däremot om hur organisationens 

medlemmar som kollektiv uppfattar och uttrycker sin karaktär genom sin självkännedom.” 

(Larsson, 2001:98) Robild (2007) beskriver identiteten likt Larsson (2001) att det handlar om 
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vem man är innerst inne och vilka värderingar man står för och är en av grundpelarna i det 

personliga varumärket. Genom att blicka inåt kan man hitta fram till en tydligare och mer 

medveten identitet. 

 

Jenkins (2008) talar också om identitet och menar att det är den mänskliga förmågan - rotad i 

språket - att veta vem som är vem, och därmed också vad som är vad. Detta involverar att veta 

vem man är, vilka andra är, att de vet vem man är, att man vet vem andra tror att man är och 

så vidare. Det är en process - identifiering - inte “en sak”. Det är inget som någon kan ha, det 

är något som man gör. Giddens (2007) skriver att personen måste kontinuerligt integrera 

händelser som inträffar i den yttre världen och sortera in dem i den fortsatta historien om 

jaget. Vidare berättar han att för att kunna ha en känsla av vem man är måste man ha en 

uppfattning om hur man har blivit den man är och vart man är på väg. 

 

3.2.3 Image 

Larsson (2001) förklarar att image handlar om den bild som en organisation (eller människa) 

har hos publiken/allmänheten. Han skriver att begreppet kan definieras som nettoresultatet av 

samspelet mellan alla de uppfattningar, erfarenheter, intryck och kunskaper som människor 

har av ett företag eller en person. Image kan också förklaras som det avtryck företagets kultur 

gör på sin omgivning. Det finns flera faktorer som bestämmer imagen. Larsson (2001) skriver 

att stor vikt läggs vid de visuella signalerna som sänds ut, såsom logotyper, form och design. 

Hit till de yttre kännetecknen hör också arkitektur, slogan, kläder, informations- och 

reklammaterialets utseende och de anställdas uppträdande som representanter för 

organisationen. Vidare skriver författaren att imagefrågan har fått allt större betydelse då 

människor idag snarast har en relation till varumärken och företagen än till deras produkter. 

Det är därför centralt att skapa god image. Robild (2007) har också uttryckt sig om begreppet 

image och påvisar liksom Larsson (2001) att image är hur man uppfattas av andra och därför 

är det oerhört väsentligt hur man kommunicerar. “Når du inte fram med ditt budskap, kan det 

kvitta vad du har att komma med.” (Robild, 2007:16) 
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Figur 3.1 Modell över profil, image och identitet (Larsson, 2001:99). 

 

Larsson (2001) och Robild (2007) säger att identitet, profil och image (se figur 3.1) ska 

överensstämma med varandra. Organisationens (eller personens) önskade och omvärldens 

upplevda bild stämmer ofta inte överens med varandra. Därför menar Larsson (2001) att man 

genom att stärka profilen kan skapa en likhet mellan begreppen och påverka imagen så att 

begreppen smälter samman med varandra och överensstämmer, eller i annat fall förändra 

profilen så att förhållandet mellan begreppen blir realistiska. 

 

3.3 Profilering 

Profilering innebär att bygga och vårda sitt företags eller sitt eget varumärke som person 

(Palm, 2006). Ett varumärke kan enligt Palm (2006) definieras genom olika kärnvärden som 

man vill bli förknippad med, till exempel effektivitet, enkelhet och tidlöshet. Att hitta sina 

kärnvärden och arbeta utifrån dem och gestalta dem gör så att du som människa, eller som 

företag utmärker dig gentemot konkurrenter. För att lyckas framföra ett starkt varumärke 

gäller det att förmedla sina kärnvärden till målgruppen. ”Ett starkt varumärke innebär 

sålunda att den önskade bilden av organisationen ligger nära den faktiska bilden eller mera 

uttryckt: att organisationen lyckats förmedla sina kärnvärden till målgrupper och 

intressenter.” (Palm, 2006:87) Ett företag (eller människa) har tre mål med profilering, 

nämligen att bli känd, kunna särskilja sig från andra och bli respekterad och omtyckt. Att vara 

framgångsrik med sin profilering innebär att förtroendet för varumärket är högt, och på så sätt 

menar Palm (2006) att eventuella förluster inte ger så stora konsekvenser än om de hade haft 

lågt förtroende. För att skapa ett förtroendekapital gäller att skapa hög kännedom och 

anseende för varumärket.  



 

  24 (62) 
 

3.4 Kommunikationsplanering 

Kommunikationsplanering innebär enligt Larsson (2001) strategiskt noggrant utarbetade 

beslut om planerade åtgärder. Larsson (2001) säger att det är viktigt att formulera och planera 

för att ge grund åt vad organisationens (eller människans) mål och strategier egentligen är. Att 

planera över sin kommunikation är också mycket viktigt, planering är inte enbart styrmedel 

för en hel organisation. För att upprätthålla en bra kommunikationsplanering är nedanstående 

steg (se figur 3.2) av stor betydelse menar Palm (2006) och Larsson (2001).  

 

Figur 3.2 Kommunikationsplanering (Larsson, 2001:171). 

 

De båda förklarar också att stegen inte behöver följa denna ordning då till exempel budskapet 

ibland kan bli tvunget att formuleras efter mediestrategi och inte innan, som figuren visar. 

 

3.4.1 Mål 

När ett kommunikationsarbete ska genomföras är det av stor vikt att ha ett mål som ska 

åstadkommas under tidsperioden menar Bergström (2009). Palm (2006) menar att detaljerade 

mål ger större sannolikhet till de positiva effekter som önskas. Vad är syftet med målet? Ska 

information spridas, ska det tillföras kunskap, eller ska det byggas relationer? Även Erikson 

(2008) menar att vara medveten och ha detaljerade mål klara för sig är av stor vikt för att göra 

en framgångsrik kommunikationsplanering. Han påpekar dock att det är viktigt att se till att 

målen utformas på en realistisk nivå.  

3.4.2 Målgruppsanalys 

En målgrupp är den grupp eller de grupper som man vill nå genom att framföra ett budskap 

som ska tilltala målgruppen (Larsson, 2001). Målgruppsarbetet består först och främst av att 

välja ut den eller de målgrupper man vill kommunicera med, och även analysera den tilltänkta 

målgruppen (Larsson, 2001). För att välja ut sin målgrupp brukar en segmentering vara på 

plats, vilket innebär att man segmenterar marknaden, till exempel genom ålder, kön, 
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demografi, geografi, intresse och så vidare. ”Man delar upp marknaden i olika kundgrupper 

eller segment som kan vara olika intressanta att bearbeta och som kan påverkas med olika 

metoder och budskap.” (Larsson, 2001:125) 

 

Palm (2006) förklarar att när målgruppen är utsedd behövs kunskap om gruppen, vilket görs 

genom att analysera den. Anledningen till varför en målgruppsanalys görs är dels för att 

kunna välja det rätta budskapet, och dels för att kunna välja rätt mediestrategi för att nå sin 

önskade målgrupp med budskapet (Larsson, 2001).  Den bästa metoden för denna analys är att 

enligt Larsson (2001) att se till personernas yttre och inre kännetecken.  De yttre faktorerna 

består av storleken på målgruppen, geografiskt område, demografiska segment och den 

sociala bakgrunden på människorna i gruppen, medan de inre faktorerna står för personernas 

behov, motivation, förhållande till ämnet, kunskaper och relevans till det tänkta budskapet 

(Larsson, 2001).  

 

3.4.3 Kommunikationsstrategi 

I kommunikationsplanering ingår det flera steg av strategiska val, säger Larsson (2001). 

Författaren menar att kommunikationsstrategi visar hur vägen till målet kommer att se ut. 

“Medan målen anger vart vi vill komma eller vad vi vill uppnå så pekar strategin ut det 

huvudsakliga vägvalet, hur vi ska ta oss dit på bästa sätt och hur vi ska klara de hinder som 

eventuellt finns på vägen.” (Larsson, 2001:138) Författaren säger att kommunikations-

strategier kan te sig på två olika sätt, antingen genom inifrån- eller utifrånstrategier.  

 

Inifrånstrategier 

Inifrånstrategier innebär att information sprids från organisationen (eller människan) till 

målgruppen och kan innehålla både envägs- och tvåvägskommunikation. Larsson (2001) 

beskriver två stora huvudgrupper av inifrånstrategier, vilka är påverkan och övertalning, och 

mottagarinriktade strategier. De mottagarinriktade strategierna som författaren nämner 

handlar om att man tar större hänsyn till mottagarna och fokuserar på att ge dem de 

informationsbehov de har och att känna relevans till ämnet, vilket behovs- och 

relevansmodellen står för. Målet med denna teori är att människan ska känna upplevd 

stimulans av dessa två variabler, och kommer i så fall ha större potential att ta för sig av 

informationen. Vidare skriver han att behovs- och relevansmodellen har fyra centrala 

variabler som är viktiga för strategiska beslut.  
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Dessa variabler är: 

● “informationsbehov hos mottagaren 

● upplevd relevans för det aktuella ämnet 

● aktiv respektive passiv uppmärksamhet (hos mottagarna) 

● medier som ingår resp. ligger utanför mottagarens normala mediebruk”  

(Larsson, 2001:149). 

 

Relevans innebär den betydelsefullhet som sändaren uppskattar att målgruppen tillskriver en 

fråga. Behovet syftar till målgruppens efterfrågan på information. Dessa två variabler bildar 

olika strategiska grunder eller informationspotentialer. Potentialen är hög om gruppen 

upplever både relevans och behov, då dess intresse för att ta emot information är stor. De 

strategiska möjligheterna begränsas även av variablerna medievana där frågan är om det 

tänkta mediet ingår i målgruppens mediebruk eller inte och uppmärksamhetsgraden, vilket 

innebär passiv eller inledande uppmärksamhet kontra aktiv eller fortsatt uppmärksamhet. 

 

Utifrånstrategier 

Utifrånstrategier innebär att man ger stöd till grupper som är intresserade och önskar 

information ifrån organisationen vilket innebär att målgruppen blir deltagare i processen. 

“Strategier som reellt ser till att mottagarna kräver att initiativet finns hos dem - och de blir 

då inte längre mottagare utan deltagare i processen och användare av information.” 

(Larsson, 2001:151) Detta innebär att organisationen (eller människan) ger människor service 

så att de på egen hand kan skaffa den hjälp och information de söker (Larsson, 2001). 

Utifrånstrategier är dock underutvecklat och har därmed inte utvecklat hur man ska gå tillväga 

för att göra strategi där informationen bestäms och väljs ifrån deltagaren, då det är den som 

styr hela processen. Vad som enbart kan göras för att underlätta för deltagaren då den väljer 

sin information är att bygga upp söksystem, materialbanker och även vägledning för den som 

behöver hjälp, skriver Larsson (2001).  

 

Författaren tar upp dialogmetod som en slags utifrånstrategi då en dialog styrs utav båda 

parter. Med dialogmetoden menar han att planeraren går till dem som den vill kommunicera 

med, och försöker tillgodose målgruppens behov. Han menar att rent praktiskt så använder 

planeraren sig av samtal och intervjuer med ett specifikt urval av målgruppen som får ge svar 

på olika problem så att en åtgärd kan påbörjas. Ett exempel är om ett företag plötsligt förlorar 

kunder, så är det planeraren som söker efter underlag från målgruppen för att på så sätt få reda 
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på vad problemet är och se till att en åtgärd kan sättas igång. Detta innebär att man har sina 

egna idéer men visar öppenhet för andras tankar. 

3.4.4 Budskapsanalys  

Budskapet som ska nås utav målgruppen måste enligt Palm (2006) vara styrt utav 

kommunikationsmålet. En mycket viktig förutsättning för att budskapet ska tas tillvara är att 

målgruppen är intresserad av ämnet som budskapet gäller. Författaren menar därför att syftet 

med att framföra ett budskap för en bestämd målgrupp är att skapa ett större intresse och 

bredare kunskap i ämnet. Palm (2006) har fyra begrepp som han anser fungera som 

kontrolleringslista när man planerar sitt budskap. Dessa begrepp är volym, närhet, känsla och 

diskuterbarhet. Det första begreppet volym innebär att budskapet syns ofta och i många olika 

kontexter, vilket leder till stor uppmärksamhet. Vidare skriver författaren att budskapets ämne 

ska vara personligt och ett igenkänt ämne som mottagarna redan känner till. Författaren 

förklarar att närhet och känslor är relativt liknande varandra men att ladda ett budskap med 

känslor innebär att så fort mottagaren hör om ämnet så kommer denne att framkalla känslor 

direkt. Diskuterbarhet står för hur stort utrymme ämnet får i medier och hur mycket 

diskussioner och egna åsikter det skapar.  

3.4.5 Mediestrategi 

Kommunikationsmålet och budskapsstrategin styr medievalet, vilket har en stor betydelse för 

hur pass bra kommunikationen ska te sig. “Inga medier är bra till allt, men nästan alla 

medier är bra för något ändamål.” (Palm, 2006:75) Detta arbete börjar med att välja ett 

medium för att kunna sända ut sitt budskap, exempelvis traditionella medier såsom dagspress, 

muntliga medium eller elektroniska medium (Larsson, 2001). I valet av medium kan man 

också använda sig utav en mediemix, vilket innebär att man använder sig utav flera olika 

sorters medium som kompletterar varandra (Larsson, 2001). Nästa steg innebär att välja ut det 

konkreta medievalet, som inbegriper mediets genomslagskraft, livslängd och snabbhet.  

 

Palm (2006) förklarar att det finns två olika strategier man kan ha för att nå ut till mottagaren: 

bombmatta och organisk tillväxt. Vid en bombmattestrategi är räckvidden hög, har hög 

intensitet men kort livslängd. Motsatsen är organisk tillväxt, vilket innebär lång livslängd men 

låg intensitet. För att bibehålla uppmärksamhet och intresse är organisk tillväxt en bättre 

strategi än bombmattan. “Projekt som bygger på organisk tillväxt kan i princip vara hur 
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länge som helst och det kan dröja år innan några effekter blir märkbara - om någonsin. 

Effekterna blir emellertid mer bestående än vid bombmattekampanjer.” (Palm, 2006:76) 

 

3.5 De åtta lagarna om att bygga ett personligt varumärke 

Montoya (2002) presenterar åtta lagar som är användbara som riktlinjer och ger påminnelser 

om kvaliteten som det personliga varumärket ska utvecklas inom. Han menar att de kan ses 

som byggstenar som man jämför och kontrollerar med under utvecklingen av sitt personliga 

varumärke. 

 

3.5.1 Lag 1 - Specialisering 

Lagen av specialisering syftar till att specialisera varumärket till sitt prestationsområde. 

Montoya (2002) förklarar att det största problemet som brukar göras är att försöka sträva efter 

att räcka till för alla människor, vilket är omöjligt. Man ska därför försöka hålla det personliga 

varumärket klart och enkelt så att förvirring undviks. Det ska vara koncentrerat till en kärna, 

såsom styrka, talang eller prestation. Det kan också uppstå tvivel kring varumärket om det 

inte är nischat. ”Om han gör så många olika saker, kan han inte vara så bra på dem” 

(Montoya, 2002:59, här översatt). Han förklarar vidare att det är viktigt att lära känna sin 

målgrupp man riktar sig till och deras behov. När behoven har kommit till ytan är det dags att 

fokusera på att ens personliga varumärke riktar sig till att tillfredsställa de behoven. 

Författaren tar också upp olika sätt att specialisera sig genom. Att visa en större förmåga än 

sina konkurrenter är ett kraftfullt sätt att specialisera sig genom, menar han. Men det 

viktigaste som Montoya (2002) noterar är att låta det personliga varumärket vara när det väl är 

etablerat och fungerande. Det kan då finnas chans till att råka skada varumärket då både tid 

och det unika i varumärket försvinner. 

 

3.5.2 Lag 2 - Ledarskap 

Lagen om ledarskap innebär att man ska se till att man uppskattas utav publiken som en av de 

mest erfarna inom sitt område. Det personliga varumärket kräver auktoritet och trovärdighet 

för att kunna upplevas som en ledare i sitt specifika område. Man kan enligt Montoya (2002) 

ta olika vägar för att skapa sig en bra ledning. Exempelvis genom att visa sin spetskompetens, 

där man har stor erfarenhet och begåvning. Författaren betonar dock att källan för att bli 

ledare inte är att vara den bästa inom sitt område, men att visa att man är en utav de som är i 

eliten. För att bli en ledare ska man först och främst välja ett område där man redan har 



 

  29 (62) 
 

kvalitet i. Man ska också finslipa ens färdigheter genom hårt arbete och även umgås med de 

som redan är, eller åtminstone upplevs som ledare. 

 

3.5.3 Lag 3 - Personlighet 

I lagen om personlighet är det viktigt att visa ens personlighet i alla perspektiv, även ens 

brister. Montoya (2002) menar att en människa inte är perfekt, och att alla har brister. Han 

förklarar vidare att om man visar sina brister tyder det på att man är mänsklig och detta skapar 

trovärdighet om sig själv. Detta ger i sin tur något som människor kan identifiera sig med och 

på så sätt skapas det en igenkänningsfaktor i varumärket och skapar ett intresse för det. Vidare 

påpekar författaren också att en varumärkesbyggande människa måste ha en positiv 

inställning. Människors inställning, vare sig det gäller positiv eller negativ utstrålning 

påverkar människor omkring, vilket innebär att om personen med det personliga varumärket 

har en negativ utstrålning så kommer detta inte att generera ett intresse för det personliga 

varumärket. Att utveckla ens personlighet kan enligt Montoya (2002) ske genom olika 

egenskaper, till exempel uthållighet, entusiasm, beröm och uppmuntran. Författaren pekar 

också på en viktig punkt som innebär att visa sitt äkta jag. Helt enkelt att visa sitt sanna jag 

och låta det komma ut i det personliga varumärket. Att inte visa vem man är i det personliga 

varumärket kommer förr eller senare att avslöjas, vilket innebär att trovärdigheten för 

varumärket sjunker. Att vara dig själv gör dig minnesvärd, säger han. 

 

3.5.4 Lag 4 - Särskiljningsförmåga 

Det personliga varumärket måste yttras på ett unikt sätt för att på så sätt slå sina konkurrenter. 

När man följt de tidigare stegen om specialisering och uppbyggnaden av varumärket handlar 

denna lag om att särskilja sig och utveckla sitt personliga varumärke på ett unikt sätt. 

Montoya (2002) syftar till olika sätt som man kan utmärka sig genom, till exempel genom sitt 

beteende, utseende och livsstil. Att utmärka sig genom sitt beteende menar han allt från hur 

personen skrattar till hur mycket känslor som personen visar utåt. Utseendet kan vara viktigt, 

då människor uppfattar varandra genom klädstil, hårfrisyr, smycken och gångstil. Med livsstil 

menar författaren allt från personens fritidssysselsättning till politisk ståndpunkt. Vad som 

också anses viktigt är att se till att allmänheten förstår vad skillnaden är mellan ens personliga 

varumärke och andras. Han menar alltså att först och främst ska man ta reda på det för sin 

egen förståelse men om människor inte vet vad som skiljer ens varumärke gentemot andra 

finns det inget som säger att de ska fastna för ens personliga varumärke. Det är bara att bygga 
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lite mod och se till att människor vet om vad det är som gör ens personliga varumärke så 

annorlunda från andras. 

 

3.5.5 Lag 5 - Synlighet 

För att göra det personliga varumärket känt så måste det visas synligt om och om igen så att 

det bildar ett avtryck hos människor. Detta är ofta något som människor inte förstår, menar 

Montoya (2002), men som är ett av de viktigaste steg för att man ska lyckas med sitt 

personliga varumärke. Han menar att de flesta fokuserar på att få fram kvalitet, och självklart 

är det en viktig del i varumärkesbyggandet, men att förstå att synlighet och kändisskap är en 

större del i utvecklandet, är mycket viktigt. En viktig del i synlighetsarbetet är att ha tålamod, 

då det tar tid att bli känd. Författaren menar att det personliga varumärkets budskap ska 

utsändas flera gånger, regelbundet. Att utveckla det personliga varumärkets synlighet görs 

genom en grundlig planering av vad som är den effektivaste formen för ens varumärke, och 

att sakta men säkert skapa sig varumärkeskännedom för att på sikt kunna få sitt framgångsrika 

personliga varumärke. Man ska därmed skapa en strategi och undersöka ens möjligheter för 

utvecklandet av det personliga varumärket. 

 

3.5.6 Lag 6 - Enighet 

Lagen om enighet innebär att ens personliga varumärke ska avspegla ens beteende och privata 

agerande, då trovärdigheten annars kan gå förlorad då människor får fel uppfattning. Att 

skapa enighet innebär, enligt Montoya (2002), att skapa förväntningar för allmänheten om hur 

man är som person både privat och i yrket, då det personliga varumärket står för de båda. Att 

följa denna lag kan vara smått svårt, då det är vissa saker som inte kommer att tolereras av 

publiken och som man då som varumärkesbyggare kan få fråga sig själv om vad man är villig 

att ge upp för att få ett framgångsrikt personligt varumärke. Vad man som varumärkesbyggare 

får börja med är att lära sig vad som är tolerant eller inte och se till att man själv trivs med 

beteendet då det kommer att innebära samma beteende i privatlivet som i arbetslivet. Man får 

därmed aldrig känna att man är fängslad utav sitt personliga varumärke utan man måste se till 

att man trivs i det. Om man känner att man vantrivs i sin personlighet som utstrålas av sitt 

personliga varumärke är det dags att tänka om och ta en titt på hur en förändring kan göras för 

att finna enigheten, förklarar författaren. 
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3.5.7 Lag 7 - Uthållighet 

Något man måste lära sig som varumärkesbyggare är att det måste ta den tid det tar. 

Uthållighet och tålamod är mycket viktigt för att kunna utveckla ett framgångsrikt personligt 

varumärke menar Montoya (2002). Han förklarar vidare att det inte finns någon genväg till 

det framgångsrika personliga varumärket utan det är hårt arbete, tålamod och engagemang 

som gäller. Vägen till ett kraftfullt och framgångsrikt personligt varumärke är hård och tuff 

och det kan även vara svårt att se resultaten då framstegen sker gradvis, och därför är det så 

viktigt att ha tålamod. Ifall något resultat inte visats på ett tag är det viktigt att inte tappa 

tålamodet. Författaren menar att det är normalt att det tar tid att lyckas med sitt personliga 

varumärke, men hans viktigaste råd är att hålla fokus uppe. Han påpekar också vikten av att 

analysera och finjustera sitt varumärke, då detta i sin tur kommer att ge information om det 

kanske saknas något i det personliga varumärket, men han varnar för att göra för stora 

justeringar. 

 

3.5.8 Lag 8 - Goodwill 

Lagen om goodwill innebär att man ska se till att upplevas som en vänlig och trevlig förebild 

för att göra ens personliga varumärke mäktigt, vilket i sin tur gör det personliga varumärket 

mer kraftfullt och mer hållbart. I denna lag pekar Montoya (2002) ytterligare på att äktheten i 

ett personligt varumärke är viktigt. Han pekar också på medkänsla, ärlighet och mod i det 

personliga varumärket. Författaren förklarar också att man ska fortsätta vara synlig och låta 

människor få veta att man är en underbar människa som har mycket positiva egenskaper, men 

han säger också att det är bäst att vara tyst om att det är för att skapa ett framgångsrikt 

personligt varumärke. 
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4 RESULTAT 

Under våra åtta intervjuer med medieföretag och personer som byggt digitala identiteter fick vi fram 

en stor mängd av intressant information om digital identitet och rekryteringsprocessen. I detta kapitel 

har vi presenterat det som vi anser vara viktigt för våra frågeställningar: Hur bygger man och 

kommunicerar en digital identitet? Och vilken betydelse har den digitala identiteten vid en 

rekryteringsprocess för jobb i mediebranschen i en mindre stad?  

 

4.1 Att bygga digital identitet 

4.1.1 Digitala plattformar 

När det kommer till arbetet med personliga varumärken menar Svensson att det viktigaste är 

att man har en digital närvaro. Han säger att när någon blir intresserad av en så kommer den 

att kolla upp vem man är. “Och då är det så enkelt som att ha en jävligt bra Linkedin-profil. 

Utnyttja alla öppna plattformar som finns, gärna bedriva en blogg med nya smarta tankar om 

de branscher man är intresserad av, med något nytt perspektiv på saker och ting.” Han säger 

att det viktigaste är att man finns där ute och uttrycker sig.
1
 

 

På Twitter följer Svensson inte några kompisar. 

 

“Säg att jag följer 300 personer eller någonting, de ser jag mer som agenter 

liksom. Att jag har ett gäng väldigt intressanta och skitsmarta planners som 

jobbar i Asien, USA och Storbritannien som marknad, de har jag på Twitter för 

att de delar med sig av länkar till skitintressant material som jag inte har en 

aning om hur jag hade hittat annars. Så jag ser till att ha en bra blandning av 

folk att följa.”  

 

Han säger att Twitter handlar mer om att skapa värde för honom själv då han själv inte 

uttrycker sig så mycket. Om han uttrycker sig är det sådant som han tror kan vara av intresse 

för sådana som är likasinnade som han själv eftersom det är ungefär sådana som följer honom 

och är i den branschen som han jobbar i. 

 

                                                 
1
 Intervju med Olle Svensson, 2012-04-10 
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Lyreskog berättar att han har olika syften med de olika digitala plattformar han finns på. I 

Lyreskogs digitala identitet är hans blogg Wolber.se navet i den digitala närvaron. Det är hans 

huvudsakliga publiceringsplattform och där skriver han sådant som han tycker är viktigt och 

sådant som han vill förknippas med. Twitter och Facebook använder han mer som en 

relationsbyggande kanal och för att marknadsföra sin blogg. Därutöver har han konton på 

andra digitala plattformar som Instagram, Foursquare och Pinterest och han menar att alla 

dessa plattformar används olika och kompletterar varandra. Lyreskog säger att han medvetet 

har byggt en digital identitet genom framförallt sin blogg där han tänker igenom vad han ska 

kommunicera och vad han vill förknippas med och han menar att “syns man inte finns man 

inte”. Enligt Lyreskog krävs det att man underhåller och håller sin digitala identitet 

uppdaterad för att den ska få någon effekt. Han säger att mängden uppdateringar i sig inte är 

så viktigt, men att det ska kännas uppdaterat och fräscht. Han menar att om man inte 

uppdaterar sin Twitter på en vecka så får man inte så många följeslagare eftersom man inte 

blir så intressant att följa och om man stöter på en blogg där senaste inlägget var i vintras, så 

kanske man bara skiter i det. Om uppdateringarna sker ofta eller mer sällan är inte så viktigt, 

så länge som det är regelbundet. Om Lyreskog skulle ge några tips till någon som ska bygga 

upp en digital identitet så menar han att det bästa är att testa sig fram eftersom det tar lite tid 

innan man förstår verktygen och hur andra använder det. Han menar att det är bra att kolla på 

hur andra gör och lära sig av deras misstag och snedsteg. Han tycker att det bästa är att börja 

med att satsa på ett Twitter-konto och en blogg och sedan ha tålamod eftersom det tar lång 

tid.
2
 

 

Ottosson säger att han har en ganska stor närvaro på internet och är ganska aktiv i flera olika 

kanaler. Han har en egen hemsida som är utformad som en blogg, han har Twitter, Facebook, 

Linkedin och Instagram. Ottosson menar att han aktivt byggt en digital identitet. Han berättar 

att han har blivit väldigt medveten om att allt man publicerar stannar kvar på nätet på något 

sätt och han vill framstå så bra som möjligt i mångas ögon eftersom det både kan vara 

arbetsgivare och kompisar som ser ens aktivitet i de olika kanalerna. Därför har Ottosson 

blivit mer medveten om och tänker på vad han publicerar och hur han för sig på internet.
3
 

 

                                                 
2
 Intervju med Fredrik Lyreskog, 2012-05-01 

3
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Ottosson menar att han har olika strategier för hur han använder de olika digitala 

plattformarna. Han säger att han har blivit ganska passiv på Facebook. 

 

”Från början så la man upp statusuppdateringar, bilder och sådär och ganska 

aktivt, men sen blev det som att alla hade det och man blev kompis med kollegor 

och sådär, så det blev mer och mer att jag blev passiv på något sätt. Om man 

skulle lägga upp en festbild så kanske ens kompisar tyckte att det var kul, men så 

tänkte man att nej, det kanske inte är så lämpligt om den och den personen ser 

det.”  

 

Han berättar att han är mer aktiv med sådana saker på Twitter eftersom det inte är lika 

personligt där. På Twitter försöker han också följa personer som han får utbyte av, folk som 

har stor inblick i sociala medier och koll på läget eftersom de delar med sig av information 

som han har nytta av i jobbsammanhang. 

 

4.1.2 Profilering 

Svenssons viktigaste tips när det kommer till att söka jobb är att göra en inventering av vad 

man är bra på och vad man har för något nytt på marknaden som kanske inte så många andra 

har. Svensson menar att det handlar om att bygga upp en rykte kring att man är driven och vet 

vad man gör. Han säger att man hela tiden måste göra bra saker, man måste sätta mål för sig 

själv och sedan försöka uppnå dem. ”Så ett gott rykte sprids, det är inte lättare än så och det 

är inte svårare än så. Man måste se till att det som sägs om en är bra och hur man når dit, det 

är upp till en själv.” 

 

Ottosson berättar att han har haft ganska stor nytta av sin digitala identitet.  

 

”Mitt första jobb efter plugget fick jag delvis på grund utav att jag twittrade ut 

att jag sökte jobb och var färdig och så var det en som såg det och tog kontakt 

med mig och den här personen hade en tjänst som hon trodde skulle passa. Så det 

var det första jobbet jag fick där, igenom en enkel tweet faktiskt. Min blogg ger 

en ganska bra bild över vad jag har för intressen och hur jag för mig i sociala 

medier och att jag kan behärska dem och på något sätt föra någon slags 

uppmärksamhet. Det ger en bra bild av hur man är som person och hur man 

skriver och vad man har för känsla när det kommer till design och sådant också. 

Så jag har haft ganska stor nytta utav det.”  
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Ottosson menar att man kan komma ganska långt med sin digitala identitet. Det har hjälpt 

honom att få jobb och det är ett bra sätt att visa vad man går för och man kan styra det ganska 

bra själv. Om man har en blogg så visar det ganska mycket vem man är och ger en betydligt 

ärligare bild än om man går på en intervju och försöker svara rätt på frågorna man får. Han 

säger att om man har en schysst sida eller liknande så kan man låta arbetsgivare gå in där för 

att de ska få hela bilden.  

 

Ottoson tror att om man vill bli stor och slå igenom med hjälp av sin digitala identitet, så är 

det bra att nischa sig. Att om man har ett specifikt intresse och kanske startar en blogg om just 

den saken eller twittrar om det, och blir på så vis lite mer specifik. Han säger att det viktigaste 

är att man tänker till innan och fokuserar om man vill bli stor. Han säger också att det är bra 

att tänka på vad den som läser får ut av det, vem man riktar sig till och identifiera sådana 

saker. 

 

Hultbergmartens tycker det finns många fördelar med att ha en digital identitet. De förklarar 

att de själva använder den digitala närvaron för att kunna sprida mervärde om sig själva och 

sin verksamhet, påvisa hur de är som personer och hur de jobbar samt att de i den digitala 

identiteten har möjlighet att framhäva deras styrkor och skapa kontakter och nätverk.
4
 

4.1.3 Kommunikationsstrategi 

Både Lyreskog, Ottosson och Hultbergmartens tycker det är en självklarhet att googla sig 

själv och de alla berättar att detta är något som de gör relativt ofta. Det är främst för att ha koll 

på vad som skrivs om en och se vad andra ser om en. Ottosson tänker på att det kan vara 

andra som googlar, såsom arbetsgivare och då vill han vara säker på att han kan stå bakom det 

som kommer upp bland sökresultaten. Lyreskog berättar att han har ett starkt intresse för 

sökmotoroptimering och att se hur sökresultaten rör på sig. ”Jag är noggrann med att jag 

kontrollerar de resultat som kommer upp när man googlar mitt namn men det är egentligen 

det enda som jag kan styra, där försöker jag äga mina resultat.” 

 

Hultbergmartens menar att man först och främst ska sätta upp några grundläggande mål med 

sin digitala identitet och hålla sig konsekvent till dem. De säger att utifrån vad man vill uppnå 
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med sin digitala identitet så måste man på något sätt förpacka och göra ett urval. De berättar 

också att man borde göra sin kommunikation målgruppsanpassad, och att man formulerar sitt 

budskap så att det får en förståelse hos målgruppen. Vad Hultbergmartens också tycker är bra 

är om man har värdeord.  

 

”För att komma fram till vilken identitet man bör ha, skulle det vara ett 

jättesmidigt sätt att först sätta upp ett mål och sedan utröna de här värdeorden, 

vad man står för och vem man är och vad man har för identitet och hur man 

genom dem använder dem som något slags tillvägagångssätt. Det blir lättare om 

du hela tiden har fyra grundpelare. Om man säger att du har fyra värdeord och 

du jobbar med det som metod för att kunna vara konsekvent då vet du hela tiden, 

man behöver ju inte vara nitisk men det är jättebra att ha någonting att förhålla 

sig till. Så att man inte halkar av liksom, så man håller sig på rätt väg hela tiden, 

man har ett konstant förhållningssätt till de man vänder sig till så att de alltid vet 

vad de kan förvänta sig av en.” 

 

Hultbergmartens berättar också vikten av att tänka på hur man kommunicerar och genom 

vilka plattformar för att på så sätt kunna nyttja dem på ett optimalt sätt. De olika kanalerna är 

bra till olika saker. De berättar att de till exempel brukar lägga in videoinlägg på sin blogg där 

de kanske bläddrar i saker och visar live istället för att bara fota av det, då det finns risk för att 

det blir allt för statiskt. De säger att om man vill visa sig som en person som är i framkant när 

det gäller teknik eller som har koll på läget och trenderna, så kanske man ska använda sig av 

just sådana kanaler som är lite nya och inte Facebook som alla har, utan spetsa till det lite. De 

säger att själva medievalet ibland kan säga mer än själva innehållet, att “the medium is the 

message”. De påpekar också att det är viktigt att tänka på att man kan ha olika målgrupper på 

olika kanaler. De tar upp exempel från sitt eget företag där deras tilltänkta kunder kanske 

främst tittar på deras hemsida, där deras portfolio finns. Deras Facebook och blogg använder 

de mer till att skapa nätverkskretsar. Hultbergmartens menar att det är viktigt att man inte 

vräker på med allt, utan att man sållar lite för att se till att man håller sig till sitt budskap och 

når sitt tilltänkta mål som man har satt upp. ”Det är som alltid när man jobbar med identitet 

och det är ju att vara konsekvent. Så här är jag nu och hit ska jag komma, hur ska jag ta mig 

dit och vem är det som ska ta del av den här resan och sen är det bara att köra på det hela 

vägen.” De tycker att man ska välja kanaler med omsorg. Medierna ska öppna upp så att alla 

kan interagera med varandra. Hultbergmartens säger att det lätt kan bli fel ifall man inte 
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tänker över sitt val av kanal då man istället kan råka snäva in sig på något, vilket blir den 

totala motsatsen till det man vill. 

 

4.2 Rekryteringsprocessen 

4.2.1 Sökprocessen 

Sandberg berättar att en rekryteringsprocess på MediaAnalys går ganska snabbt. Efter att ha 

utlyst en ledig tjänst börjar man samla ansökningarna på hög tills det är dags för 

avdelningschefen som rekryterar, att börja sålla. Alla ansökningar som endast innehåller ett 

CV åker i papperskorgen med en gång. Sandberg menar att ens jobbansökan ska handla 

väldigt mycket om hur gärna man vill ha ett jobb och hur intresserad man är av jobbet och 

därför plockar de bort alla ansökningar som inte innehåller ett personligt brev. Vanligtvis 

brukar det vara runt 20-25 procent av ansökningarna som är kvar efter den första gallringen. 

Därefter börjar sökandet efter den digitala identiteten. Sandberg säger att de lägger ganska 

stor vikt vid den, just för att det i denna bransch är viktigt att närvara på digitala plattformar. 

MediaAnalys går igenom både Twitter, Facebook, Linkedin, bloggar och googlar på 

personen. Sandberg menar att det är ett väldigt snabbt sätt att ta reda på om personen skulle 

passa för jobbet. “Jag vågar påstå att MediaAnalys oftast inte rekryterar enbart utefter 

meriter, CV:n och personliga brev, utan det som avgör om man får jobbet i slutändan eller 

inte handlar mycket om hur väl man passar in i det gänget som arbetar här.”
5
 

 

På Sveriges Radio P4 Kalmar ansöker man via internet när en annons ligger ute. Haag berättar 

att när ansökningstiden är slut så samlas alla ansökningar i en stor databas som P4 har tillgång 

till och därefter kan Haag och kanalchefen gå igenom ansökningarna och kolla upp 

information om personerna för att se vilka som är intressanta för tjänsten. Sedan görs ett 

urval, vilket Haag och kanalchefen oftast brukar göra på varsitt håll. Haag berättar att hon 

sedan brukar googla personen, söka efter den på Facebook eller kolla om personen har en 

blogg, för att få en ytterligare känsla för personen. Hon berättar dock att hon kan vara 

jätteövertygad efter att bara ha läst ett CV, vilket innebär att hon då inte söker efter personen 

på internet.
6
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”Jag kanske är jätteövertygad när jag har läst CV:t och bestämmer att den här 

personen vill jag träffa punkt slut. Jag behöver inte göra mer. Men det kan vara 

så att man behöver få en liten känsla för den här människan på något sätt. Nu är 

det ju inte alla som har sina profiler tillgängliga men låt säga att du har en blogg 

kanske, ja men då kan jag ju läsa om dig och se litegrann hur du uttrycker dig, 

hur du skriver och ser att du ändå håller dig något oberoende till vissa saker.” 

 

På Barometern väger referenserna allra tyngst när man söker ett jobb berättar Stjärnljus. Han 

säger att ett CV kan se väldigt bra ut och man kan ha snygga utbildningar, men han menar att 

i mediebranschen väger referenserna väldigt tungt. Om man har varit på en arbetsplats så 

betyder det väldigt mycket hur man har hanterat jobbet. På frågan om Stjärnljus söker 

information på internet om de som söker jobb så svarar han att det inte är något som han 

sysslar med. Han menar att mediebranschen inte är en så jättestor bransch och att man lär 

känna många från olika tidningar och att man nästan alltid har någon som man kan prata med. 

“Om det är någon som har jobbat på Sydsvenskan till exempel och söker jobb här, så har jag 

någon kontakt jag kan ringa till på Sydsvenskan och prata med.”
7
 

 

På Wilson Creative berättar Westerlund att de just nu är mitt inne i en rekryteringsprocess där 

de har lagt ut en annons på deras hemsida som är relativt specificerad, såsom vilka 

kompetenser som personen de söker ska ha. Då får människor maila in CV och portfolio. 

Därefter väljs de mest intressanta ut som sedan får komma på intervju. Efter det tas beslutet 

om vem som går vidare. Westerlund berättar att det är en självklarhet att googla på 

personerna. Han menar att deras värld skiljer sig lite mot andras eftersom den är så digital och 

att de flesta har till exempel en portfolio på nätet och därför har det blivit naturligt att söka på 

internet på personer och det har ganska stor betydelse.
8
 

4.2.2 Innehållet 

Sandberg på MediaAnalys förklarar att det som är intressant med att söka på internet om 

personen är hur det första intrycket ser ut, alltså om det inskickade CV:t och personliga brevet 

stämmer överens med vad de kan utläsa av det de får fram på internet. Mer konkret berättar 

Sandberg att de tittar på hur det skriftliga språket används och hur personen för sig digitalt, 

men med hänsyn till att det oftast brukar skilja sig ganska mycket om personen agerar 

                                                 
7
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8
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privatperson eller i professionellt sammanhang. Sandberg förklarar också att profilbilder på 

digitala plattformar kan ge ett seriöst eller ett lite mer oseriöst intryck, vilket givetvis spelar in 

när de söker efter personer. Om man har en profilbild på Facebook som är väldigt 

oprofessionell eller oseriös, är detta något som spelar in när de rekryterar. Han berättar också 

att kontakter är en del som kan ligga bakom en rekrytering. Han menar att Kalmar är en liten 

stad och de flesta som MediaAnalys rekryterar kommer härifrån eller bor här och då kan det 

ofta bli så att de hittar gemensamma kontakter på exempelvis Linkedin eller Facebook. Men 

det viktiga är helheten, att både CV, personligt brev och den digitala närvaron ska 

överensstämma för att en intervju ens ska bli möjlig.  

 

Sandberg berättar också att om de inte hittar något alls om personen på internet så är det 

mestadels negativt. De vill hitta någonting för att se att personen är aktiv och har ett digitalt 

liv. Men Sandberg förklarar också att om en person inte finns någonstans kan det betyda att 

personen är väldigt duktig på att sopa igen och täppa till sin digitala närvaro för ej behöriga 

och då ställer sig MediaAnalys frågan om varför personen vill göra det. Det kan också betyda 

att personen inte har något digitalt liv. “Vi brukar skoja om det, att det ligger en viss sanning i 

att har du inget Facebook-konto så har du ingen chans att få ett jobb. Det stämmer ju inte till 

100 procent men viss sannolikhet är det ju i det såklart.”  

 

Sandberg säger även att oavsett vilket jobb det än handlar om som man söker så ska man vara 

intresserad av det för om du är intresserad utav det så kommer du att vilja testa Twitter, blogg 

eller Linkedin. Sandberg menar att den digitala närvaron inte är en grundförutsättning för ett 

jobb på MediaAnalys, men att om personen ifråga inte har någon som helst personlig 

erfarenhet eller intresse för närvaron på internet så tror han inte att det jobbet är det rätta för 

den personen. 

 

Haag tycker det är positivt när hon hittar något som gör att hon fastnar för personen i fråga. 

Det kan visa sig när man söker på personen att den har ett intresse som är jätteintressant för 

just den tjänsten, som personen inte skrivit om i ansökan. Hon berättar också att vad hon inte 

vill hitta om en person, är ifall personen är på gränsen till olaglig. Hon berättar dock att hon 

skulle vilja träffa personen ändå och ställa frågor kring det, men att hon tar sig en funderare 

kring detta. Haag berättar att hon aldrig har tackat nej till en person på grund av det hon hittat 

om personen, hon tycker att man ska få ha ett privatliv på internet vilket också är en rättighet 

inom Sveriges radio att man ska få ha sina egna åsikter, men detta är en balansgång menar 
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Haag.  Hon säger också att hon inte vill se någon form av rasism eller liknande, det skulle hon 

tycka vara jättejobbigt.   

 

“Om jag skulle hitta en massa fyllebilder på dig, att du sitter med flaskan i 

handen, det är klart att i mina ögon så skulle ju du kanske ramla ner litegrann 

och jag skulle börja undra. Om du inte såg ut som en glad partytjej utan du såg 

ut som att du skulle behöva saneras, då är det ju klart att du sjunker. Jag menar 

om du vill ha jobb i framtiden, då kanske man inte ska lägga ut sådana bilder. 

Man kanske inte ska lägga ut lättklädda bilder på sig själv till exempel om man 

vill skapa ett seriöst intryck.”  

 

Om en person inte alls finns på internet säger Haag att det ger henne en tankeställare. Hon 

säger att det kan vara så att en person egentligen är jätteduktig på sociala medier, men valt att 

inte finnas på internet, men då måste man ändå ställa den frågan varför personen valt detta. 

 

Westerlund berättar att det kan vara så att han är nyfiken på att veta mer om personen. Det 

kan vara så att personen till exempel har haft engagemang i olika företag eller politiskt vilket 

skapar nyfikenhet för att man helt enkelt vill se vilken bild man får när man googlar. Han letar 

inte efter något speciellt i en Google-sökning, utan han är mer ute efter att få se träffbilden på 

personen. “Det är inte så att jag letar efter att - jaha den här personen har varit kriminell 

eller har den här personen haft några angelägenheter någon annanstans. Det man är 

intresserad av är helt enkelt vilken bild man får utifrån de resultaten som träfflistan ger.” 

Westerlund fortsätter och säger att han tycker det är positivt om personen ifråga har en 

genomtänkt digital strategi. Till exempel att man har ett Linkedin-konto, en genomtänkt 

Facebook-sida och att det ska vara professionellt utfört.  

 

“Det är väl alltid lite sådär konstig stämning om det ser lite amatörmässigt ut, 

speciellt i vår bransch där man ska vara bra på det här liksom, så då är det ju 

väldigt viktigt. Men jag tror det är viktigt även för andra branscher. Det måste se 

lite professionellt ut helt enkelt, det får inte se för mycket lekstuga ut.”   

 

Westerlund menar att det är bra om man funderar lite kring vilken bild människor ska ha om 

en och vad man vill bli förknippad med. Han tycker också att man borde fundera över 

profilbild på Facebook och Linkedin och hur det matchar ens profil. Och att man på Linkedin 

fyller på med CV som är intressant ur det perspektivet man vill ha.  
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“Jag tycker det är jättehäftigt när folk orkar lägga ner energi på att skapa en sida 

om sig själv, där de kan samla portfolio och även andra intresseområden för det 

tycker jag ofta är positivt, jag menar man är ju inte speciellt mänsklig om man 

bara kanske har det intresseområdet som man vill jobba inom, utan ofta kanske 

man är intresserad av fotboll eller musik eller sport eller vad det nu är och då 

kanske man har det på den sidan.”   

 

Westerlund tycker att tidningsartiklar kan vara problematiskt att finna då det kan vara 

svårhanterligt. Han säger att det kan vara så att man har hamnat i ett konstigt läge någon gång 

för länge sedan och det ska ju inte vara så att man ska behöva lida för det hela livet bara för 

att det finns digitalt. Så därför googlar Westerlund alltid på personen innan man träffas för en 

intervju, så att man kan skapa sig en bild och ha det som grund för frågor man vill få svar på 

under intervjun. Om en person inte alls finns på internet så tolkar Westerlund det som att 

personen inte prioriterar det digitala. Kanske att personen i fråga inte är duktig på datorer. 

Han tolkar det som att personen är tillbakadragen och oengagerad. Men han menar att det 

också kan vara så att personen medvetet väljer att var lågmäld och inte vara så offentlig. Detta 

tycker han inte är negativt eller konstigt på något sätt. “Det är väl snarare bra att kanske vara 

väldigt osynlig än att synas med fel saker.” Om en person är väldigt aktiv och finns överallt 

på internet så kan det enligt Westerlund ge fördelar för dem. Det ger en positiv bild och 

förståelse över att personen kan hantera detta med god kvalitet, säger han. 

 

4.2.3 Betydelsen av digital identitet 

Hur stor betydelse den digitala identiteten har för att en person ska få ett jobb på MediaAnalys 

har Sandberg svårt att svara på. Han menar att det är en kedja av olika saker som måste 

fungera tillsammans. Grundförutsättningen är att CV:t och det personliga brevet ser bra ut och 

att den digitala närvaron och intresset finns. Därefter blir nästa steg ett telefonsamtal. Men om 

telefonsamtalet blir katastrof, kommer MediaAnalys inte kalla personen på intervju och om 

det som de hittar digitalt är katastrof så genomförs inte ens telefonsamtalet.  

 

“Vi hade faktiskt en rekrytering till en tjänst en gång där vi hade ett gäng som 

skulle komma på intervju, det var ett ganska litet gäng och det var en tjej som, 

när vi gjorde den här checken och kollade lite grann om vad vi kunde hitta så 

hittade vi hennes privata blogg och läste lite där och då såg vi att hon hade 

skrivit att hon hade fått svar på två stycken jobbansökningar men att hon hade 
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bokat om den minst intressanta utav dem, och då var faktum att hon hade bokat 

om intervjun hos oss, vilket ledde till... Det ledde inte till någonting kan man 

säga.” 

 

Haag menar att det inte ska behöva vara ett krav för att man ska få ett jobb att man ska 

blogga, twittra eller ha Facebook. Men eftersom företaget jobbar väldigt mycket med sociala 

medier idag och det ingår i yrkesrollen att blogga, lägga ut nyheter på nätet och twittra så 

måste de som jobbar kunna lite om hur man använder de sociala medierna. Haag menar därför 

att det är klart att den digitala identiteten har betydelse i en rekryteringsprocess, men att det 

inte är avgörande för att gå vidare med personen i processen.“Den är inte alltid avgörande för 

man kanske ändå väljer att träffa den här personen och fastnar för den ändå.“ Hon har dock 

svårt att bedöma just hur stor roll den digitala identiteten spelar. Hon säger att det inte är 100 

procent avgörande, men att det ändå är viktigt att hon ser att personen finns på nätet. 

 

Den digitala identiteten har en stor betydelse enligt Westerlund, sedan beror det självklart på 

vilken bransch eller vilken tjänst man söker specifikt, men han anser att det blir viktigare och 

viktigare oavsett bransch. Han påpekar dock att det är mer viktigt hur man finns och hur man 

syns. Han menar att det inte är någon kris om man inte syns så mycket, utan att det ibland kan 

vara bra att inte få alltför mycket uppmärksamhet när man söker på ens namn, han säger att 

det ska vara lite lagom. Men det som väl syns är det som är det viktiga, vad man får för 

träffar. 

 

4.2.4 Framtidstrender 

Sandberg berättar att trots att de på MediaAnalys arbetar med en digital form av 

marknadsföring, så i den utsträckning de kollar upp den digitala identiteten vid rekrytering, är 

det mycket mer nu än vad det var för bara ett par år sedan. “Vi gjorde kanske inte det alls för 

tre-två år sedan. Men nu, det händer så pass mycket hela tiden på det här området så det är 

nästan oundvikligt att inte lämna fotspår efter sig digitalt.” Sandberg tror att många företag 

som rekryterar inom andra branscher kollar upp väldigt lite på de här bitarna om man jämför 

med dem själva men han tror att det kommer bli vanligare och vanligare i och med att vi lever 

större och större delar utav våra liv digitalt. Han menar att det är ett bra sätt att, precis som att 

lämna CV och personligt brev, visa vem man är genom sin digitala identitet och ge möjlighet 

till dem som förhoppningsvis ska anställa en att skapa sig en uppfattning om vem man är. Han 
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tror att vi framöver kommer att få se väldigt mycket mer information och mer medvetenhet 

kring ens digitala identitet och hur man förmedlas och hur man förmedlar sig själv på nätet. 

 

Haag berättar att det var för bara ett fåtal år sedan hon började med att googla på personerna 

som ansöker. Hon vågar påstå att fenomenet att man googlar på de som söker jobb är något 

som kommer att utvecklas ännu mer.  

 

“Där tror jag också finns en åldersskillnad på chefer. Om man säger vi som är i 

40-årsåldern, vi kan ju googla och vi kan hålla på för det ligger ju liksom nära 

till hands men en chef i 63-årsåldern kanske inte googlar för jag tror att de 

kanske inte fixar det. Det är lite mitt tänk också, jag behöver ju också vänja mig 

vid det här. Jag är inte säker på att Anja som är kanalchef gör det till exempel, 

det tror jag inte hon gör på alla.” 

 

Stjärnljus tror att betydelsen av ens digitala identitet kommer att öka i framtiden.  

 

“Det är nog sådant som kommer att komma mer än vad som kommit hittills. Att 

det är ju så att det är klart att det har betydelse, om någon som har hört eller sett 

eller läst om någon på Facebook, Twitter eller vad det nu är, så det tror jag, det 

kommer ju att få mer betydelse än vad det har haft hittills i alla fall, det tror jag, 

men jag har inte den erfarenheten än så länge.” 

 

Westerlund berättar att han har googlat på de som söker jobb på Wilson Creative sedan 

företaget startades. Han säger att han är lite mer uppfödd med det och att en arbetsgivare som 

har varit arbetsgivare i tio år inte är uppfödd med det. Westerlund har varit arbetsgivare i fem-

sex år och Google har existerat under hela denna tid så för honom har det alltid varit naturligt 

att använda den funktionen. Westerlund tror också på en ökad utveckling mot att företag 

kommer att erbjuda tjänster till privatpersoner, precis som man gör åt företag, där de skapar 

en bättre “hitrate” på Google. Han nämner flera företag som erbjuder tjänster som 

“rykteshantering” och “sökmotorrensning” och han tror inom en snar framtid att fler och fler 

företag kommer att börja rikta sig till privatpersoner med tjänster som dessa. 
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5 ANALYS 

I vårt näst sista kapitel har vi sammanställt det insamlade materialet och den teoretiska 

referensramen. Vi har jämfört vad de som rekryterar säger om den digitala identiteten med det som 

personerna som byggt sina digitala identiteter säger för att i nästa kapitel kunna dra slutsatser. Vi 

berättar om digitala plattformar, kommunikationsstrategi och profilering. Även betydelsen av digital 

identitet och framtidstrender berörs. 

5.1 Digitala plattformar 

Vi kan se att man kan applicera både inifrån- och utifrånstrategier på de som bygger en digital 

identitet. Då vi applicerar inifrånstrategin säger Svensson att det viktigaste är att man har en 

digital närvaro och finns på de digitala plattformarna och uttrycker sig, så att man på så sätt 

kan intressera andra. Montoya (2002) menar också att synlighet är viktigt när man ska bygga 

sitt eget varumärke så att det bildar ett avtryck hos människor. Larsson (2001) nämner 

behovs- och relevansmodellen där man tar hänsyn till mottagarna och fokuserar på vad de är 

intresserade av och deras behov och relevans till ämnet. Svensson nämner att de människor 

han följer på Twitter är sådana som delar med sig av intressant material för Svenssons del i 

yrkessammanhang och när han uttrycker sig, säger han bara saker som han tror är av intresse 

för de som följer honom. Både Ottosson och Lyreskog säger att en blogg är ett bra verktyg för 

att visa vem man är för exempelvis en rekryterare och man lägger därför ut sådant som är 

intressant och relevant för att rekryteraren ska få en bra bild av en. På så sätt följer 

ovannämnda personer behovs- och relevansmodellen där de anpassar sig till sin målgrupp och 

håller sig till det som är relevant och det som målgruppen vill ha. 

 

Vi kan se att utifrånstrategierna som Larsson (2001) talar om passar väldigt bra med den 

sökprocess som vi tidigare nämnt, där rekryterarna söker information om de som söker jobb. 

Det är hos rekryterarna som intresset ligger och det är de som vill ta reda på mer information 

om personen. De som bygger de digitala identiteterna blir därmed de som servar mottagarna, 

som är rekryterarna, med den information de behöver och ser till att den finns tillgänglig. 

Dialogmetoden som Larsson (2001) också tar upp ser vi som nästa steg i rekryterings-

processen när rekryterarna kallar personen till en intervju för att ta reda på ännu mer 

information om personen. 
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Ottosson berättar att han tror att om man ska bli ett intresseobjekt och bli stor, är det bra att 

man nischar sig. Genom att man till exempel startar en blogg som handlar om sitt specifika 

intresse kan man på så sätt bli mer specifik och nischad. Ottosson berättar att hans blogg ger 

en bra bild över vem han är, vad han har för intressen och hur han kan föra sig i sociala 

medier och skapa uppmärksamhet. Detta stämmer väl överens med det Bauman (2007) talar 

om i konsumtionssamhället vi idag lever i. Bauman (2007) säger att drömmen är att bli en 

uppmärksammad och eftertraktad vara, som särskiljer sig från andra och detta säger även 

Palm (2006) om profilering, då målen är att bli känd, särskilja sig och bli respekterad och 

omtyckt.  Hultbergmartens berättar att de använder sin digitala identitet till att kunna sprida 

information och mervärde om sig själva och sitt företag, så att de kan visa hur de är som 

personer, hur de jobbar och möjligheten att betona deras styrkor och även i nätverksbyggande 

syfte. På så sätt kan man visa vad man går för och skapa ett intresse och visa sin unika 

kunskap och kompetens. Detta är likt vad Robild (2007) säger om begreppet profil. Han 

menar att personligheten tolkas utifrån hur man ser ut, vilka känslor man väcker och vilka 

värderingar man utstrålar. Något som också Sandberg stämmer in på. Han tycker att det är 

viktigt med intrycket när de söker på personer. Om personen har en väldigt oseriös profilbild 

på till exempel Facebook, tycker Sandberg är väldigt negativt och likadant tycker Haag som 

menar att personen “sjunker i hennes ögon” och säger att om man vill skapa ett seriöst 

intryck och i framtiden vill ha ett jobb, lägger man inte ut sådana bilder.  

 

Det som ovanstående personer berättar om kan man återse hos Palm (2006), som berättar att 

budskapet som förmedlas för den bestämda målgruppen har som syfte att skapa ett större 

intresse och bredare kunskap i området. Det är just så Haag känner, när hon söker på en 

potentiell anställd på internet då det är för att bli övertygad och hitta en intressant och specifik 

sida hos personen, som gör att hon fastnar för den. Hon tycker alltid det är roligt när den 

sökande har ett unikt intresse, som personen kanske inte nämnt i ansökan. Detta nämner också 

Westerlund. Han berättar att han känner positivt över den totala helheten av träffbilden som 

dyker upp när man googlar en person. Han tycker att det är otroligt roligt med människor som 

verkligen lägger ner energi på att skapa professionella sidor om sig själva och där de visar 

andra intresseområden som i kombination med varandra kan framhäva det unika och specifika 

hos en person. Sandberg berättar att han blir mycket intresserad av arbetssökande ifall han 

hittar den sökande på internet, helst att den ska vara väldigt aktiv och deltagande på de 

digitala plattformarna.  
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Svensson säger att om man gör något som skapar ett intresse för en brukar det leda till att 

människor vill kolla upp vem man är. Då tycker han att det är bra om man har en snygg och 

bra Linkedin-profil. Han tycker att man ska försöka använda alla plattformar som finns 

tillgängliga, till exempel kan man driva en blogg med nya smarta tankar och perspektiv på 

saker och ting, för att på så sätt utmärka sig. Detta som Svensson tar upp är också något som 

Larsson (2001) nämner som ett steg i kommunikationsplaneringen. Larsson (2001) menar att 

man ska välja ut ett medium som sänder ut det tilltänkta budskapet. Författaren förklarar 

också att om man använder sig utav flera medier samtidigt kallas det för mediemix och nyttjas 

för att kunna komplettera varandra för att få så hög räckvidd som möjligt. Att nyttja sig utav 

flera medier är något som alla intervjuade beskrivit som väldigt användbart, och även något 

som de intervjuade rekryterarna eftersöker. Hultbergmartens berättar till exempel om hur 

viktigt det är att tänka på hur man kommunicerar och främst genom vilka plattformar. De 

fortsätter med att förklara vikten av att välja rätt medium, som ibland kan säga mer än själva 

budskapet, att “medium is the message”. De menar till exempel att om man vill visa sig lite 

utmärkande och ha koll på läget så kan man använda sig utav lite nyare kanaler och inte 

Facebook, just för att spetsa till det lite. Montoya (2002) pratar också om att man bör hitta ett 

unikt sätt att förmedla sitt personliga varumärke för att på så sätt slå sina konkurrenter. Det 

handlar om att utveckla och kommunicera sitt varumärke, eller i detta fall, sin digitala 

identitet på ett unikt sätt. 

 

Hultbergmartens påpekar också vikten av att välja kanal med omsorg, då det kan vara lätt att 

glida ifrån vad budskapet och ens mål var tänkta som. De säger också att olika kanaler är bra 

till olika saker. De själva till exempel brukar lägga ut videor på sin blogg där de kanske 

bläddrar igenom något istället för att bara fota av det och lägga upp bilder, då detta ger en mer 

dynamisk känsla.  

 

Lyreskog tycker att det bästa man kan börja med när man ska bygga en digital identitet är ett 

Twitter-konto och en blogg och att man med detta sedan måste ha tålamod då det tar lång tid 

att bygga upp en digital identitet. Lyreskog tycker att det viktiga inte är hur stor mängd 

uppdateringar man har, utan att man gör det regelbundet så att inte intresset sjunker. Detta 

stämmer väl överens med organisk tillväxt som Palm (2006) nämner då det innebär en lång 

process och lång livslängd. Regelbundenheten är också något som Montoya (2002) menar är 

väldigt viktigt. Han säger att det personliga varumärkets budskap ska utsändas flera gånger 
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regelbundet, för att på sikt skapa sig varumärkeskännedom och ett framgångsrikt personligt 

varumärke. 

 

5.2 Kommunikationsstrategi 

Larsson (2001) säger att det är viktigt att planera och formulera ens mål och strategier 

noggrant. Detta är Lyreskog medveten om då han alltid tänker på vad han vill förknippas med 

och vad han ska kommunicera ut. Ottosson och Svensson säger sig också använda sig utav 

mål och strategier för att synas på de digitala plattformarna. Att ha detaljerade mål framför sig 

är viktigt för att lyckas med en kommunikationsplanering menar Eriksson (2008). 

Hultbergmartens stämmer in i vad ovannämnda har framfört och säger att de tycker att man 

först och främst ska sätta upp några grundläggande mål och sedan hålla sig konsekvent till 

dem, för att på så sätt uppnå målen med sin digitala identitet. De säger att man ska tänka “Så 

här är jag nu och hit ska jag komma, hur ska jag ta mig dit och vem är det som ska ta del av 

den här resan.” Detta är något som även Giddens (2007) pratar om när han berättar om 

identitetsbegreppet, och säger att för att man ska kunna ha en känsla av vem man är så måste 

man ha en uppfattning om hur man har blivit den man är och vart man är på väg. Jenkins 

(2008) som också förklarar begreppet identitet är inne på samma sak. Han säger att det är av 

stor vikt att veta vem man är och vilka andra är, att de andra vet vem man är och att man vet 

vem andra tror att man själv är. Larsson (2001) och Robild (2007) förklarar liknande tankar 

som inbegriper begreppet profil, som säger att profilen är det man önskar ha av sig själv hos 

sin omgivning och vad man väljer att skildra om sig själv.  

 

Hultbergmartens säger att de tycker det är viktigt att man gör sin kommunikation 

målgruppsanpassad för att ens budskap ska bli förstått hos målgruppen vilket också Larsson 

(2001) förklarar. Larsson (2001) säger också att det bästa sättet för att välja ut sin målgrupp är 

att segmentera marknaden så att den tilltänkta målgruppens kunskaper och förhållande till 

budskapets ämne finns där. Detta är något som Hultbergmartens uppmärksammar och tänker 

mycket på. De berättar att de har olika målgrupper som de riktar sig till och att nå dessa sker 

genom att använda sig utav olika kanaler. Även Montoya (2002) säger att det är viktigt att 

lära känna sin målgrupp och rikta sig till deras behov. Ottosson är också medveten om den 

positiva effekten som blir om man gör en målgruppsanpassad kommunikation. Han berättar 

att han tidigare var aktiv på Facebook och lade upp bilder och dylikt men att han senare insett 

att det inte är bra att vara för personlig där, då han började samla på sig en vänkrets bestående 

av arbetskollegor och arbetsgivare. Att framstå positivt i andras ögon är viktigt menar han.   
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Palm (2006) nämner närhet och känslor i samband med budskapsstrategin. Med närhet menar 

han att budskapets ämne är personligt och ett igenkänt ämne i mottagargruppen. Känslor är 

kopplat med närhet men framkallar en direkt känsla för mottagaren när den tar emot 

meddelandet. Vad både Svensson och Ottosson säger är just att de vill hitta det unika och 

igenkända budskapet som målgruppen intresseras av, eller rent av får sig en känsla av. 

Liksom vad Sandberg, Haag och Westerlund menar att det är det personliga och unika de vill 

finna hos den arbetssökande.  

 

5.3 Profilering 

Lyreskog menar att syns man inte på internet, så finns man inte. Detta var även Sandberg inne 

på då han sa att de på MediaAnalys brukar säga att om man inte har en Facebook-sida så kan 

man inte få ett jobb. Att synas, finnas och att agera på internet är alltså idag väldigt viktigt och 

detta menar även Bauman (2007) då han säger att osynlighet i informationsåldern är liktydigt 

med död.  

 

Det första man bör göra när man ska bygga sin digitala identitet är att fundera ut vad det är 

man står för och vad man vill förknippas med säger både Westerlund, Hultbergmartens, 

Svensson, Lyreskog och Ottosson. Westerlund säger att man ska fundera över till exempel 

vilken profilbild man ska ha och hur det matchar ens profil och fylla i CV på Linkedin som är 

intressant ur det perspektivet man vill ha. Svensson säger att man bör göra en inventering av 

vad man är bra på och vad man har som är nytt på marknaden och Hultbergmartens menar att 

man ska utröna värdeord för sig själv som man sedan hela tiden ska förhålla sig till för att 

kunna vara konsekvent. Detta menar också Bauman (2007) då han skriver om 

konsumtionssamhället där människor själva blir varor som måste fånga uppmärksamhet och 

skilja sig från mängden och, precis som Hultbergmartens säger, att kunna vara konsekvent 

och hålla löften för att köparen ska veta vad den får. Palm (2006) skriver också om att man 

ska hitta sina kärnvärden och arbeta utifrån dem när man ska bygga sitt varumärke, eller i det 

här fallet, ens digitala identitet och det är dessa kärnvärden som gör att man kan utmärka sig 

gentemot konkurrenter. Palm (2006) säger att för att lyckas skapa ett starkt varumärke gäller 

det att förmedla sina kärnvärden till målgruppen och det är därför det är så viktigt att hela 

tiden vara konsekvent och inte förvirra målgruppen, precis som Hultbergmartens berättar. I 

arbetet med sin profil, identitet och image som Larsson (2001) och Robild (2007) skriver om, 

kan kärnvärdena också användas. Robild (2007) skriver att genom att blicka inåt och ta reda 
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på vem man innerst inne är och vad man står för, kan man hitta fram till en tydligare och mer 

medveten identitet. Montoya (2002) pratar också om att det är viktigt att specialisera 

varumärket till sitt prestationsområde och koncentrera det till en kärna för att undvika 

förvirring. 

 

Lyreskog pratar om att det är nödvändigt att man underhåller sin digitala identitet och håller 

den uppdaterad och detta pratar också Jenkins (2008) och Giddens (2007) om när de 

diskuterar begreppet identitet. De menar att identitet är en process och något som man hela 

tiden gör kontinuerligt då man interagerar med händelser som sker. En identitet är alltså inget 

statiskt, utan utvecklas hela tiden och precis som Lyreskog säger så tar det lång tid att bygga 

en digital identitet. Detta menar även Montoya (2002) då han säger att man måste ha tålamod 

då det tar tid att bygga ett varumärke och bli känd. Svensson säger också att man hela tiden 

måste göra bra saker, att sätta mål och försöka uppnå dem och på så sätt långsamt bygga upp 

ett rykte kring sig och det man vill kommunicera till sin omvärld.  

 

Larsson (2001) skriver att image är den bild som en organisation, eller en person i det här 

fallet, har hos publiken eller omgivningen. Enligt Lyreskog, Ottosson och Hultbergmartens 

kan man genom att googla på sig själv hålla koll på sin image och se det som omgivningen 

ser. Genom att hålla koll på vad som kommer upp bland sökresultaten kan man försöka styra 

hur ens identitet förmedlas till den som söker på ens namn, berättar ovannämnda 

respondenter. Sandberg, Haag och Westerlund berättar att de brukar googla på de personer 

som söker jobb hos dem och se om de finns på Facebook, Linkedin, Twitter eller om de har 

en blogg eller egen hemsida. Sandberg säger att de lägger stor vikt vid den digitala identiteten 

och att det är ett snabbt sätt att ta reda på om personen skulle passa för jobbet. Han säger att 

han tittar på hur personen för sig digitalt, om man har några gemensamma kontakter på till 

exempel Facebook och Linkedin och vilket intryck han får av personen. Haag berättar att hon 

vill få en ytterligare känsla för personen och se hur personen uttrycker sig och skriver. Detta 

menar också Westerlund och säger att han googlar för att han är nyfiken och vill veta mer om 

personen som söker jobb. Den enda av respondenterna som svarade att han inte googlar på 

personer i rekryteringsprocessen var Stjärnljus. Han menade istället att referenserna vägde 

väldigt tungt. 

 

Larsson (2001) skriver att imagefrågan har fått allt större betydelse idag för företags 

varumärken och detta kan vi se i våra respondenters svar när det handlar om digital identitet. 
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Robild (2007) skriver att om man inte når fram med sitt budskap, kvittar det vad man har att 

komma med och i likhet med detta säger Sandberg att den digitala identiteten blir det första 

intrycket man får av en person och man formar sig en bild av personen redan innan man har 

träffat den. Han berättar också att han har avvisat personer på grund av saker han hittat på 

internet om personen. Haag och Westerlund håller med om att den digitala identiteten blir ens 

första intryck och att man kan få lite fördomar om personen, men att de aldrig har avvisat 

någon på grund av något de hittat. Istället använder de det som grund vid en intervju och 

ställer frågor kring det. Ottosson berättar att han tänker väldigt mycket på vad det är han 

lägger upp eftersom allting man publicerar alltid stannar kvar på något sätt på internet. Detta 

nämner också Sandberg då han säger att det nu händer så mycket på detta område att det är 

omöjligt att inte lämna fotspår efter sig digitalt. 

 

Enligt Larsson (2001) och Robild (2007) ska identitet, profil och image överensstämma och 

smälta ihop. Detta kan man jämföra med det som Sandberg säger om att när han tittar på de 

ansökande så vill han att bilden han får från den ansökande genom CV:t och det personliga 

brevet ska överensstämma med den bilden han får genom den digitala identiteten. Alltså ska 

identiteten - den man är och de värderingar och kärnvärden man har, överensstämma med den 

bild man vill att andra ska ha av en och den bild som ens publik eller omgivning verkligen har 

om en. Montoya (2002) skriver att det är viktigt att visa sitt äkta jag och låta det komma ut i 

det personliga varumärket. Han menar att det kommer att avslöjas förr eller senare om man 

inte visar sig själv i varumärket och detta gör att trovärdigheten sjunker. Därför är det viktigt 

att tänka på detta när man bygger sin digitala identitet, att inte bygga upp det kring någon man 

inte är. 

 

5.4 Betydelsen av digital identitet 

Sandberg säger att på grund av att de jobbar så mycket digitalt på MediaAnalys, blir den 

digitala identiteten mycket viktigare för dem än för andra arbetsplatser. Likadant resonerar 

Westerlund och Haag. Haag säger att eftersom det ingår i yrkesrollen på Sveriges radio P4 

Kalmar att lägga ut saker på internet och använda de sociala medierna, så måste en person 

kunna hantera dem för att få ett jobb. Bauman (2007) säger i sin teori om konsumtions-

samhället att arbetskraften måste kunna dra till sig potentiella köpares blickar och besitta de 

färdigheter som krävs för rutinerna i de jobb de söker och det är just detta man gör när man 

skapar sin digitala identitet och visar att man kan föra sig digitalt, vilket är det som 

rekryterarna tittar efter. Ingen av ovannämnda rekryterare säger att det är ett absolut måste, att 
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finnas digitalt, men att det är en stor fördel om man gör det eftersom att de vill se att personen 

har en digital närvaro. Sandberg säger att om man inte har något intresse av att finnas digitalt 

och använda de olika plattformar som finns tillgängliga, så tror han inte att ett jobb på 

MediaAnalys skulle vara rätt för en sådan person eftersom man ska vara intresserad av det 

man jobbar med. 

 

Alla rekryterare, förutom Stjärnljus, säger att den digitala identiteten har stor betydelse och 

alla vill se att personen som ansöker har en närvaro på internet, men ingen kan tillskriva den 

digitala identiteten en särskild procentuell andel. Sandberg menar att det är många saker som 

måste fungera ihop och säger att om den digitala identiteten är en del som inte är bra så får 

man inte jobbet, precis som att om det personliga brevet inte är bra så får man inte heller 

jobbet. Westerlund menar på att det viktigaste inte är hur mycket man syns på internet, utan 

det viktigaste är hur man syns och vad det är för träffar man får i en sökning. Han säger att det 

snarare kan vara bra att vara väldigt osynlig än att synas med fel saker. 

5.5 Framtidstrender 

Alla rekryterare tror att utvecklingen mot att finnas digitalt och googla de som söker jobb 

kommer att öka mer och mer i framtiden. Sandberg säger att de inte googlade alls på personer 

för två-tre år sedan, men att det idag är en självklarhet och likadant säger Haag. Stjärnljus 

säger att han hittills inte har haft någon erfarenhet av detta, men även han tror att betydelsen 

kommer att öka eftersom vi lever våra liv mer och mer digitalt. Westerlund kan också se en 

utveckling mot att företag kommer att inom en snar framtid kunna erbjuda tjänster som 

“rykteshantering” och “sökmotorrensning” även till privatpersoner för att kunna skapa en 

bättre “hitrate” på Google. Detta kan vi relatera till Baumans (2007) teori om 

konsumtionssamhället där man måste marknadsföra sig själv som en vara och utmärka sig 

själv gentemot andra och detta kommer enligt rekryterarna bli allt viktigare i framtiden och 

därmed även arbetet med den digitala identiteten. Även det som Bauman (2007) säger om att 

osynlighet i informationsåldern är liktydigt med död pekar på att den digitala identiteten blir 

allt viktigare. 
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6 SLUTSATS OCH DISKUSSION 

I det inledande kapitlet ställde vi oss frågorna: Hur bygger man och kommunicerar en digital 

identitet? Och vilken betydelse har den digitala identiteten vid en rekryteringsprocess för jobb i 

mediebranschen i en mindre stad? I vårt sista kapitel sammanfattar vi våra slutsatser, svarar på våra 

frågor och reflekterar över vårt arbete. Vi presenterar även förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Hur man bygger och kommunicerar en digital identitet 

Genom intervjuerna med personerna som byggt digitala identiteter har vi sett att de har arbetat 

väldigt lika och att deras strategi stämmer väl överens med teorin om kommunikations-

planering (se figur 6.1).  

 

Figur 6.1 Kommunikationsplanering (Larsson, 2001:171). 

 

Respondenterna har sagt att det är viktigt att ha ett mål med sin digitala identitet och när det 

kommer till målformulering har de flesta sagt att deras mål är att visa vem de är genom sin 

kommunikation på internet. Det är främst att nå de fördelar man kan få genom den digitala 

identiteten som respondenterna har skapat sina digitala identiteter, att till exempel få fördelar i 

sitt jobbsökande och att kunna dela med sig av sina tankar. De har under intervjuerna sagt att 

det är bra om man kan nischa sig och hitta det som är unikt med sig själv för att kunna stå ut i 

mängden och trycka på detta i all sin kommunikation. Detta kan man till exempel göra genom 

en blogg där man skriver om sitt specialintresse och kommer med nya tankar och nya 

perspektiv på saker som sker. 

 

Att finnas på internet och att ha en genomtänkt digital närvaro är viktigt för alla respondenter 

som byggt en digital identitet och de menar att man måste använda de olika plattformarna 

som finns tillgängliga på rätt sätt så de kompletterar varandra. Respondenterna berättade att 

de till exempel använde Facebook mer som en kanal där de kan hålla kontakten med gamla 

vänner och använder plattformen mer privat än vad de använder till exempel Twitter. En av 
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respondenterna menade att Twitter och Facebook passar mer till att bygga relationer och 

marknadsföra sig själv, medan man med en blogg kan man gå djupare och skriva sina tankar 

och idéer. För att skapa en stark och bra digital identitet är det också viktigt att hålla den 

uppdaterad, men det är inte mängden som är det viktiga, utan att det sker regelbundet. Att 

bygga en stark digital identitet tar lång tid och är en ständig process som man hela tiden måste 

jobba med och utveckla. Genom att googla på sitt eget namn kan man hålla koll på hur ens 

digitala identitet ser ut och se vad andra ser. Genom att göra detta kan man själv styra 

uppfattningen om sig själv så att den går i den riktning man vill för att uppfylla sina mål. 

 

Eftersom allt man publicerar på internet alltid kommer att finnas kvar, är det viktigt att tänka 

efter innan man skriver ett inlägg eller publicerar en bild, eftersom varje tangenttryckning och 

varje klick blir en del av ens digitala identitet. Alla respondenter har också sagt att det är 

väldigt viktigt att hela tiden vara professionell och seriös. Att man inte lägger ut fyllebilder på 

Facebook och tänker på att man ska kunna stå bakom allt som dyker upp på en Google-

sökning. 

 

En annan viktig aspekt när man ska bygga sin digitala identitet är att man ska vara sig själv. 

Att man inte bygger upp en digital identitet kring någon som man inte är i verkligheten, 

eftersom detta i slutändan alltid framkommer och gör att man tappar trovärdighet. Att hitta sin 

målgrupp och vara medveten om vem det är som ska ta del av ens digitala identitet är också 

något som respondenterna pekar på som viktigt. Att man tänker på om det man vill publicera 

är relevant för läsaren och att man håller sig konsekvent till den väg man valt att gå för att inte 

upplevas som splittrad och förvirra målgruppen. 

6.2 Betydelsen av den digitala identiteten 

Majoriteten av de rekryterare som vi har intervjuat menar att det är ett måste att den som 

söker jobb hos respektive företag har kunskap om och kan hantera sociala medier och olika 

digitala plattformar, då det ingår i arbetsuppgifterna. De menar dock på att det inte är ett 

måste att den sökande har en digital identitet, men att ha en digital identitet kan bevisa att man 

kan hantera de olika sociala medierna och plattformarna och kan visa hur personen för sig på 

internet. På grund av detta tillskriver majoriteten av rekryterarna den digitala identiteten en 

väldigt stor betydelse. I mediebranschen är den digitala identiteten extra viktig eftersom 

många medieföretag agerar så mycket på internet.  
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Rekryterarna berättar att de googlar de som söker jobb på grund av att de är nyfikna och vill 

få en större bild av vem personen är och om den skulle passa för den sökta tjänsten. De sitter 

inte och letar efter om personen har haft några oangelägenheter för sig, utan vill mest se vad 

det är man får fram när man söker på personens namn. Rekryterarna säger att det är positivt 

om de hittar något som får dem att intressera sig lite extra såsom ett särskilt intresse som 

personen inte nämnt i sin ansökan. En av rekryterarna nämner även att det är väldigt negativt 

om den bild man får via den digitala identiteten inte alls stämmer överens med den bilden 

man fått via det personliga brevet och CV:t. 

 

Den digitala identiteten är en av de faktorer som avgör om man får ett jobb eller inte, berättar 

rekryterarna. De menar att det är många olika saker som måste fungera ihop, men att den 

digitala identiteten ändå har en väldigt stor betydelse. Alla rekryterare tror på en ökad 

betydelse av den digitala identiteten i framtiden, då vi lever våra liv mer och mer digitalt och 

tror även på mer medvetenhet kring detta. 

6.3 Reflektioner 

Alla rekryterare utom en anser att den digitala identiteten har betydelse när de rekryterar nya 

personer till företaget. Personen som avvek från detta påstående var Stjärnljus, som hellre 

förlitar sig helt på referenser. Detta tror vi beror på att han tillhör den äldre generationen och 

är därmed inte uppväxt med internet och Google och detta kan styrkas med det som Haag och 

Westerlund säger om att äldre personer inte är uppväxta med internet och använder därför 

hellre traditionella metoder i en rekryteringsprocess. Vi tror också att det kan bero på att 

Stjärnljus jobbar på en lokaltidning som har funnits väldigt länge och som har sina gamla 

traditioner och sätt att arbeta. Att han har arbetat på samma post i tio år kan också vara en 

anledning, då det är lätt att alltid göra som man alltid har gjort. 

 

Att vi har undersökt just mediebranschen, tror vi har påverkat vårt resultat väldigt mycket. 

Mediebranschen jobbar väldigt mycket med internet, sociala medier och de nya digitala 

plattformarna som dyker upp och är i framkant när det gäller sådana saker och därför tror vi 

också att den digitala identiteten har större betydelse hos företag som agerar i 

mediebranschen. Om vi hade undersökt en annan bransch så tror vi att vi hade fått ett väldigt 

annorlunda resultat där den digitala identiteten kanske inte spelat lika stor roll. 



 

  55 (62) 
 

 

Vi kan se att vårt resultat om hur man bygger och kommunicerar en digital identitet stämmer 

precis med de teorier vi har använt för att analysera materialet. Vi hade svårare att applicera 

teorierna på vår andra frågeställning som handlade om betydelsen av digital identitet i 

rekryteringsprocessen. Där vi kunde se mest samband med Baumans konsumtionssamhälle då 

våra andra teorier är mer sändarinriktade, än mottagarinriktade. Om man tittar på den tidigare 

forskning som finns på området kan vi se att vårt resultat inte skiljer sig, utan bekräftar 

tidigare studier. Vad vi har tillfört till forskningen är betydelsen av fenomenet digital identitet 

och hur viktig den är i mediebranschen när man söker jobb och betydelsen av den i en mindre 

stad. 

 

Vi skulle vilja rekommendera alla som söker jobb inom mediebranschen och även i andra 

branscher att tänka på sin digitala identitet. Allt som publiceras på internet stannar kvar och 

blir en del av ens digitala identitet. Identiteten på internet har en viktig roll då man söker jobb 

och svaren som vi fått från respondenterna tyder på att det kommer att bli allt viktigare i 

framtiden. 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Vi skulle tycka att det vore intressant att göra en kvantitativ studie om betydelsen av digital 

identitet i rekryteringsprocessen. Då alla respondenter har svarat att betydelsen kommer att 

öka i framtiden vore det intressant att se hur rekryterare ställer sig till denna fråga. Vårt 

förslag är därför att man skulle genomföra en enkätstudie där rekryterare får svara på frågor 

kring hur mycket den digitala identiteten påverkar dem och vilken betydelse den har för den 

jobbsökande att i slutändan få ett jobb. Genom att göra en sådan större undersökning skulle 

man kunna dra mer generella slutsatser än vad vi har kunnat göra i denna uppsats. 

 

Det skulle också vara intressant att följa en eller flera personer under en längre tid som skapar 

en digital identitet och undersöka hur mycket man själv kan påverka sina sökresultat och 

förändra träffbilden på Google. 

 

Med tanke på hur utvecklingen av det digitala samhället och hur viktigt internet har blivit på 

kort tid anser vi att en liknande studie om tio år skulle vara mycket intressant att genomföra 

då resultatet förmodligen skulle bli väldigt annorlunda.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 - intervjuguide 

Från första början hade vi syftet att beskriva hur man går tillväga för att skapa ett starkt 

personligt varumärke för att hjälpa oss som snart nyutexaminerade media management-

studenter att få våra drömjobb i mediebranschen. Frågeställningen löd: Hur kan en 

nyutexaminerad media management-student på bästa sätt profilera sin identitet för att få sitt 

drömjobb? Här nedan finns de frågor som vi ställde till de som intervjuades i första 

omgången. Vi valde att spara svaren från intervjun med Olle Svensson och bifogar därför 

denna intervjuguide. 

 
Grundläggande frågor 

1. Namn, ålder, bostadsort, examensår, annan utbildning, nuvarande arbetsplats och 

position? 

2. Hur har din karriär sett ut? 

3. Hur gick processen till när du fick dessa jobb? (Från ansökan till arbetsintervju och 

anställningsavtal) 

a. Vad gjorde du för att skilja dig från mängden som gjorde att du fick jobben? 

4. Vad vet du om personal branding/personligt varumärke? 

a. Är det något som du anser att du har använt dig av? 

b. På vilket sätt/varför inte? 

5. Vad anser du definierar en person som har ett starkt personligt varumärke? 

 

Uppfattning om intervjupersonen 

1. Hur tror du att din omgivning uppfattar dig? 

2. Hur vill du att din omgivning ska uppfatta dig? 

a. Hur aktivt jobbar du för att andra ska uppfatta dig på detta sätt? 

b. Hur gör du för att andra ska uppfatta dig så? 

i.Genom utseende/kläder/smink/hår? 

ii.Genom bemötande? 

iii.Genom sociala medier/bloggar? 

 

Till sist 

1. Vad har du för framtidsplaner/drömmar att uppnå? 

a. Hur arbetar du för att uppnå dessa? 

2. Har du några tips till oss som snart nyutexaminerade media management-studenter när 

vi ska söka jobb inom mediebranschen? 

3. Vill du vara anonym i uppsatsen? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
Nedan finns intervjuguiden vi använde när vi intervjuade personerna som hade hand om 

rekrytering på medieföretagen. 

 
Bakgrund 

Vad gör företaget? 

Vilken roll har du i rekryteringsprocessen? 

 

Sökprocessen 

Hur går rekryteringsprocessen till? Från ansökan till tillsättning. 

När i processen börjar man kolla upp personerna? 

Hur söker ni information om de jobbsökande? 

Var söker ni information? 

Hur stor del av sökprocessen sker via internet? 

Hur mycket tar ni reda på om en person som söker jobb? 

Varför söker ni information om de jobbsökande? 

 

Innehållet 

Vad tittar ni på när ni söker information om en person? 

Vad vill ni hitta? - Varför? 

Vad är positivt att hitta? 

Vad vill ni inte hitta? - Varför? 

Vad är negativt att hitta? 

Om en person inte alls finns någonstans på internet, hur tolkar ni det? 

Om en person finns överallt, hur tolkar ni det? 

 

Betydelsen 

Hur stor betydelse har den digitala identiteten för att man ska få ett jobb i slutändan? 

Hur påverkar den digitala identiteten i rekryteringsprocessen? 

 

Avslutningsvis 

Är det något du tycker att vi glömt att fråga? 

Vill du vara anonym? 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 
Nedan finns intervjuguiden som vi använde när vi intervjuade personerna som har byggt en 

digital identitet. 

 

Bakgrund 

Berätta kort om dig själv! 

 

Digital identitet 

Hur ser din närvaro på internet ut? 

Har du medvetet byggt en digital identitet? - På vilket sätt? 

Varför har du byggt en digital identitet? 

Vilka digitala plattformar använder du? 

Varför använder du dessa plattformar? 

Googlar du dig själv? 

Arbetar du aktivt med vad som ska komma upp när man googlar på ditt namn? 

Hur arbetar du med detta? - Varför? 

 

Mål  

Vad är ditt mål med att ha en digital identitet? 

Vad vill du uppnå? 

Vad vill du bli känd för? 

Hur jobbar du för att bli känd för detta? 

Vad har du haft för nytta av din digitala identitet? 

Har din digitala identitet fört något negativt med sig? 

 

Målgrupp 

Vilken är din målgrupp? 

Varför vill du nå ut till denna målgrupp? 

Hur jobbar du för att nå denna målgrupp? 

Har du olika målgrupper för olika plattformar? 

För vem har du skapat din digitala identitet? 

Vem är tänkt att ta del av din digitala identitet och vad är syftet med det? 

Varför tror du att din målgrupp är intresserade utav dig och din digitala identitet? 

 

Kommunikationsstrategi 

På vilket sätt använder du de olika plattformarna? 

Vad har du för strategi för de olika plattformarna? 

 

Budskap 

Vad vill du förmedla? 

Hur vill du bli uppfattad? 
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Mediestrategi 

Hur länge har du jobbat med din digitala identitet? 

Hur intensivt arbetar med din digitala identitet? (till exempel flera blogginlägg varje dag, eller 

endast 1 statusuppdatering i månaden) 

 

Avslutningsvis 

Är det något du tycker att vi glömt att fråga? 

Vill du vara anonym? 
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Bilaga 4 - Intervjuguide 
Nedan är intervjuguiden som vi använde när vi intervjuade Hultbergmartens om hur man kan 

bygga en digital identitet. 

 
Bakgrund 

Berätta kort om dig själv/företaget! 

 

Att bygga en digital identitet 

Hur ska man tänka när man ska börja bygga en digital identitet? 

Vilka viktiga komponenter ingår i en bra digital identitet? 

Varför ska man ha en digital identitet? 

Bör man googla sig själv? - Varför? 

 

Strategi 

Är det viktigt att ha ett mål när man bygger sin digitala identitet? Varför? 

Vad händer om man inte har ett mål med sin digitala identitet? 

Vad för olika mål kan man ha med att bygga sin digitala identitet? 

Hur viktigt är det att ha en målgrupp när man bygger sin digitala identitet? 

Hur kan man jobba med olika målgrupper för olika plattformar? 

 

Kommunicera identiteten 

Vad är viktigt att tänka på när man ska kommunicera sin identitet? 

Hur kan man kommunicera ut sin identitet på internet? 

Hur kan man jobba med de olika plattformarna som finns på internet? 

 

Avslutningsvis 

Är det något du tycker att vi glömt att fråga? 

Vill du vara anonym? 

 

 


