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The aim of this study is to examine how people act and respond to the different aspects 

given/experienced when using social media platforms. The investigation is a qualitive 

study based on eight interviews with media-students aged between 23 to 25 at the 

Linneaus university, Sweden. The theoretical frame of the study is founded on the 

theory of Goffmans studies regarding the presentation of self. 

The investigation shows that the respondents act acordingly to the different roles 

as described by Goffman, althogh there´s a difference when compared to common face-

to-face interaction since the option to choose which impressions to give is bigger when 

interacting through social media channels. 
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1 Introduktion och problembakgrund 
I detta kapitel ges en förförståelse till den förändring som de sociala mediernas intåg har 

inneburit. Denna beskrivning mynnar slutligen ut i en problemdisskusion där problemet 

avslutningsvis presenteras. 

 

1.1 Introduktion 

Enligt en rapport publicerad av stiftelsen för internetinfrasturktur ökar användandet av 

sociala medier. Den genomsnittlige svensken spenderar idag i snitt fyra timmar per 

vecka på sociala medier (Findahl, 2014). 

I dagens samhälle har sociala medier gett oss en ökad möjlighet till att leva ut 

och försöka upprätthålla den idealistiska bilden av oss själva. Detta på ett sätt som 

aldrig förr. Den personliga kontakten har till viss del kommit att ersättas med 

uppdateringar i form av bilder, texter och videos, som med ett enkelt knapptryck 

exponeras för alla ens följare. Att erhålla ett högt antal likes genom publicerat material 

på sociala medier har tillfört en helt ny faktor till bekräftelsen av jaget. Denna 

uppmärksamhets-faktor har bidragit till att allt större delar av den kommunikation som 

tidigare skedde ansikte mot ansikte nu sker via de sociala medierna. Därav ter det sig 

naturligt att man nu talar alltmer om vikten av att bygga upp ett personligt varumärke 

inför andra (Gillberg, 2014). 

 

1.1.1 Problembakgrund 

Författaren Lena Carlsson (2010) skriver att man förenklat kan säga att sociala medier 

tillhandahåller olika möjligheter till att socialisera via internet. Författaren menar att den 

gemensamma nämnaren för sociala medier är att de uppmuntrar till ett aktivt 

deltagande. Människan är en social varelse och sociala medier har skapat nya möjlighter 

till integration och gemenskap. Därför anser vi att det är av samhällelig relevans att 

undersöka huruvida de sociala medielandskapen påverkar sätten vi kommunicerar på. 

Fenomet sociala medier i sig är egentligen ingenting nytt utan det som 

tillkommit är de utvecklade tekniska plattformarna som de vilar på. I och med en stor 

spridning har dessa nya tekniska plattformar medfört en enkelhet i att skapa och behålla 

kontakter. Detta har medfört att vårt kontaktnät idag innehar en större potential till att 

växa då umgängeskretsen inte enbart begränsas till det lokala. Tekniken har även fört 

med sig nya spridningsmöjligheter samt en ökad hastighet kring detta (Carlsson 2010). 
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Den tekniska utvecklingen har även bidragit till att gränsen mellan det privata 

och det offentliga har kommit att bli allt mindre, detta då allt fler ges möjlighet till att 

synas. Då offentligheten på så sätt har kommit att bli alltmer lättillgänglig har den för 

många kommit att bli värdeskapandets spelplan, en spelplan med uppmärksamhet som 

dess mest värdefulla valuta. Detta har resulterat i att det privata i viss mån har kommit 

att bytas ut mot det offentliga, samtidigt som den virtuella verkligheten ges allt större 

plats i vardagen. I ett samhälle där värde grundas på uppmärksamhet är därmed rätt 

exponering en avgörande faktor, detta kan beskrivas som att ett 

uppmärksamhetssamhälle har skapats (Gillberg, 2014).  

I och med individens ökade möjligheter för exponering i relation till att 

uppmärksamhetssamhället växer sig allt starkare tillkommer frågor kring hur sökandet 

efter identitet och personliga varumärken skapas (Darmell, 2013). 

Att försöka skapa ett starkt personligt varumärke är inget nytt fenomen. I Jaget 

och maskerna (2014) beskriver Goffman hur individer handlar så att de medvetet eller 

omedvetet uttrycker sig så att andra individer påverkas av en handling. Goffman menar 

på att människans förmåga till att uttrycka sig kan delas in i två kategorier, de uttryck 

som människan sänder ut samt de uttryck som människan överför. Dessa uttryck sker 

enligt författaren via en teater-arena där individer är skådespelare vars syfte är att ge 

olika intryck till en publik. Individerna som skådespelare strävar efter att kontrollera 

samt styra de intryck som skall ges till publiken vilket i sin tur bygger grunden till hur 

vi uppfattas. 

Ytterligare en aspekt som författaren tar upp som är av största relevans för denna 

studie är hur reaktionerna från publiken ser ut. Publiken vet i de flesta fall att individen 

kommer att gestalta sig själv så förmånligt som möjligt, men i vissa fall kan denna 

påverkan uttrycka sig asymmetrisk då publiken kan avläsa uttryck som inte stämmer 

överens med de uttryck personen ämnar förmedla. Dessa okontrollerbara aspekter av 

ens expressiva beteende förmedlar information som kan göra att publiken ges en helt 

annan bild än den som ämnas förmedlas. Som observatörer är publiken oftast medvetna 

om båda dessa kommunikationsströmmar medan individen förmodligen enbart är 

medveten om den bild den själv valt att förmedla (Goffman, 2014). 

Vad vi som forskare i denna uppsats vill tillföra till Goffmans teori är hur man 

kan testa relevansen av hans traditionella teoretiska perspektiv som länkar socialt liv till 

performativitet genom att diskutera det i förhållande till de nya former av socialt liv 
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samt beteende som getts möjlighet till i och med dessa förändrade 

kommunikationsmöjligheter.  

När Goffman skapade denna teori existerade ännu inte de sociala medierna på de 

digitala plattformarna. Skillnaden gentemot hans samtid ligger således i att vi som 

individer i dagens samhälle ges möjlighet till att via sociala medier förmedla en 

planerad bild baserad på aktiva val, det vill säga att vi kan välja vad det är vi vill 

publicera samt förmedla om oss själva på ett nyskapande vis. Genom att individen i roll 

av skådespelare ges större möjlighet till att välja vad som skall publiceras eller inte 

förändras den teaterarena som Goffman beskriver. Vad vi som författare vill undersöka 

är om det ges en större kontroll på sociala medier för skådespelaren att förmedla sina 

uttryck till publiken samt om diskrepsen minskar mellan vad som förmedas och vad 

som tolkas hos publiken. 

Genom att relatera Goffmans dramaturgiska perspektiv i sökandet efter hur man 

bygger ett starkt personligt varumärke på sociala medier är vårt mål som författare att 

tillföra ny kunskap inom området media och kommunikationsvetenskap.  

Då en allt större del av  kommunikationen i dagens samhälle sker på sociala 

medier är det således intressant att studera denna förändring utifån ett traditionellt 

kommunikationsperspektiv i relation till Goffmans teorier kring vardagslivets 

dramaturologi. Dessa kommer nämligen att fortsätta utvecklas i takt med hur samhället 

samt tekniken utvecklas (Goffman, 2014).  
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2 Teoretisk diskussion och tidigare forskning 
I detta kapitel ges en vidare inblick i vardagslivets dramaturologi och 

identitet, offentligheten i sociala medier samt i konsten att bygga ett personligt 

varumärke. 

 

2.1 Vardagslivet dramaturologi och identitet 

Erving Goffman, professor i antropologi och sociologi har gett upphov till teorin kring 

det dramaturgiska perspektivet vars utgångspunkt speglas i att vardagslivet kan liknas 

vid en teater, på så sätt att vi alla är skådespelare som vill förmedla olika intryck till vår 

publik. Då vi som individer förmedlar detta skådespel ämnar vi styra och kontrollera 

den information som ges uttryck för inför den publik vi agerar framför. På så sätt skapar 

vi grunden av intryck för hur publiken uppfattar oss som individer. Det är genom detta 

skådespeleri som vi bygger upp och befäster våra identiteter inför andra och identiteten 

är en återspegling av vilka vi är. Dessa faktorer tolkas på olika sätt av publiken och 

befäster på så sätt vår image, det vill säga hur vi uppfattas av andra. För att bygga ett 

trovärdigt personligt varumärke bör diskrepansen mellans ens identitet och image 

uppfattas som låg. Detta blir ett positivt resultat av en hög känsla av genuinitet 

(Kapferer 2012).  

Genom att likna individer vid skådespelare berör Goffman olika typer av stadier 

för hur människor handlar i olika situationer. När en individ är off-stage syftar Goffman 

till den situation där skådespelaren kan lägga sin mask åt sidan och kliva ut ur sin 

skådespelarroll. Motsatsen till off-stage blir i teorin on-stage. I detta stadie försöker 

individen skapa och styra de intryck som ämnas förmedlas genom att agera på olika vis. 

Dessa olika begrepp grundar sig i att det i samhället finns förväntningar kring hur man 

ska agera i olika roller och lägen. När man befinner sig on-stage kan dock incidenter 

inträffa som inte ligger i linje med det framträdande man avsett att överföra till 

publiken. Dessa händelser benämner Goffman som felsteg. Felsteg kan till exempelvis 

vara hur kroppsspråket eller rösten inte stämmer överens med det som skådespelaren 

uttrycker i ord. Ytterligare en aspekt som benämns i vardagslivets dramaturgi är 

inramning, en faktor som visar hur skådespelare väljer att presentera sig själva samt sin 

status. Detta begreppet är intressant eftersom det utövar en mikromakt vars påverkan 

kan styra hur publiken uppfattar skådespelaren. Genom att upprätthålla en fasad kan 

man agera på ett visst sätt i vardagslivet för att skapa trovärdighet kring de man agerar 
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för. Individer som skådespelare kan liknas vid bedragare då man försöker skapa en bild 

av sig själv on-stage som inte alltid stämmer överens med karaktären off-stage. Viljan 

att bli sedd i ett fördelaktigt ljus är en återkommande faktor i det mänskliga 

vardagslivet. Kanske passerar det obemärkt hos individer att man vid möten försöker 

agera rätt för att till exempelvis vinna fördelar eller bara för att underlätta livet 

(Johansson & Lalander, 2013). Möjligheten till att agera utefter dessa olika roller har 

blivit enklare i och med det faktum att man på sociala medier ges en större möjlighet till 

att styra de intryck man ämnar förmedla (Bullingham & Vasconcelos, 2013). 

En syn på identitet är att det inte är någonting som är förutbestämt av naturen 

utan skapas, förhandlas och fastställs i det sociala samspelet. Identiteter är på så sätt ett 

socialt konsturerat ting som är direkt länkat till individers handlingar och uppkommer 

som reaktioner på den sociala miljön. Goffman förklarar detta som att identiteten är ett 

resultat av det sociala samspel som kopplas till jag-presentation. Människan är 

skådespelare på sociala arenor och beroende på upplevelsen samt tolkningen av 

situationen framkommer olika roller. Det som i sin tur blottas och framställs i detta 

framträdande ses i sin tur som övergripande delar av ens identitet. Publiken ger 

skådespelaren respons på vad den förmedlar vilket kan ske medvetet eller omedvetet. 

Resultatet blir därefter att publiken antingen bekräftar eller förkastar den identitet vi 

önskar att förmedla (Stier, 2003). 

Ytterligare ett begrepp kopplat till identitet är självuppfattning som syftar till 

den kunskap samt information vi tror oss ha om oss själva. Självuppfattningen jämförs 

med den ideala självbilden det vill säga så som individen tycker att den borde vara 

(Stier, 2003). 

    I dagens uppmärksamhetssamhälle får relationer, prestationer och 

upplevelser sitt verkliga värde först när dessa ting exponeras för andra (Gillberg, 2014). 

Värdet sätts i relation till det som framställs, vem det exponeras för och vem eller vad 

man väljer att exponeras med. Detta eftersom personer till stor del värderas och 

kategoriseras efter de symboliska värden vi väljer att exponera oss med, symboliska 

värden kan vara alltifrån personer till varumärken. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till 

är att symboliska värden förstås och värderas i relation till vad eller vem de exponeras 

med, samt i vilket sammanhang. Att exponeras tillsammans med rätt individer, 

produkter och varumärken är avgörande för andras uppfattning av våra identiteter . 

Detta då referenser är grunden till all förståelse av det som uppmärksammas (Wolf, 

1999). 
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2.2 Offentligheten i sociala medier 

Sociologen och filosofen Jürgens Habermas presenterar i sin bok Borgerlig offentlighet 

(2003) hur offentlighetens utveckling och förändring kommit att spela ut sin roll i 

samhället. Habermas menar på att massmedierna kommit att ersätta de tidigare 

borgerliga offentligheternas institutioner och medborgare har gått ifrån att vara kritiska 

aktörer till att bli passiva konsumenter. Under den borgerliga perioden var 

offentligheten ett åtskilt fält i förhållande till det övriga samhället och fyllde där en 

politisk funktion förklarar författaren (Habermas, 2003). 

I dagens uppmärksamhetssamhälle som Gillberg (2014) beskriver har gränsen 

mellan vad som anses vara privat och offentligt alltmer kommit att suddas ut. Vi ser en 

trend som tyder på att en god medierad framställning av verkligheten prioriteras framför 

de verkliga händelserna. En trend som tyder på att själva offentliggörandet prioriteras 

och att individen kommersialiseras. Digitaliseringen är den premiss som har gett var 

gemene man verktygen till att synas. Den har kommit att förändra hur vi skapar, 

konsumerar och bearbetar intryck, samtidigt som den tillgängliga informationen har 

ökat avsevärt. 

Gillerg (2014) beskriver hur offentlighetsprincipen defineras utifrån två 

principer. Den första fokuserar på att värdeskapande utgår från offentliggörande, det vill 

säga att saker, personer och upplevelser får ett värde först när de offentliggörs.  

Detta innebär att den reproducerade versionen av verkligheten genom mediet bidrar till 

att skapa den åtråvärda uppmärksamheten. Reproduktionen av verkligheten ges i sin tur 

ett större värde än själva händelsen, vilket i sin tur leder till att den reproducerade 

verkligheten överordnas den faktiska. Distinktionen mellan dem försvinner till fördel 

för den reproducerade bilden 

Den andra principen grundar sig i att se offentligheten som ett högt värderat tillstånd. 

Med detta menas att ett ökat värde finns i att vara offentlig samt att ytterligare en 

spelplan tillkommer som offentligheten ger tillgång till. Sammanfattningsvis kan man 

förklara detta på så sätt att en av offentlighetens funktioner antyder att en känd person 

anses vara av ett högre socialt värde än en okänd person. En effekt av detta högre värde 

innebär att en person som uppnått en offentlig status ges tillträde till att verka inom alla 

samhällets populärkulturella fält. I och med detta fungerar offentligheten i viss mån som 

ett passerkort till de områden som en person kan tänkas vilja vara aktiv inom. Därmed 

blir offentligheten ett åtråvärt tillstånd (Gillberg, 2014). 
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2.2.1 Sociala medier 

De sociala medierna har fört med sig en utveckling för öppnare samt friare 

kommunikation som i sin tur skapar ett ökat inkluderande i det offentliga samtalet. 

Detta genom hur tekniken förenklats och de digitala plattformarna skapat ett utrymme 

för var gemene man att uttrycka sina åsikter till en publik (Berglez, 2009). 

De gemensamma faktorerna som existerar inom de sociala medier är att man 

skapar ett innehåll, så som att publicera bilder, skriva texter och så vidare som sedan 

delas till en publik. Ytterligare gemensamma faktorer är att man deltar i konversationer, 

tar del av och delar med sig av information och på så sätt skapar och behåller kontakter 

(Carlsson, 2010). 

Tittar man på kommunikation ur Goffmans teori om det dramaturgiska 

framträdandet ser man att det så kallade framträdandet på sociala medier inte längre 

håller sig till en definierad skådespelar samt publikroll. Det har istället utvecklats på så 

sätt att publiken är en del av ett framträdande samtidigt som skådespelarna även utgörs 

av publiken (Jonsson & Sunesson, 2014). 

Genom de sociala medierna är kommunikationen differentierad ifrån de stora 

medieföretagen på så sätt att det är var gemene man som är användare, kontrollerar och 

bidrar till det publicerade innehållet (Bechmann & Lomborg, 2013). 

Användningen av sociala medier har eskalerat radikalt de senaste åren. Skulle 

det sociala medieforumet Facebook vara ett land skulle det idag vara det fjärde största 

landet i världen med mer än 500 miljoner registrerade användare (Holmström & 

Wikberg, 2010). 

Hur man agerar på sociala medier har förändrats under tidens gång. I starten på 

de sociala mediernas framtåg var det anonymiteten som låg i fokus. Detta har kommit 

att förändras då fokuset idag är att skapa kontakter och framhäva sig själv. Det är i 

dagens användning av sociala medier inte lika påtagligt att ljuga om till exempelvis 

ålder, identitet och kön. Istället skapar man lögner i andra avseenden, som att till 

exempelvis skapa statusuppdateringar vars fokus betonar sådant som vi anser vara 

önskvärt i betraktarens ögon. I och med detta hade de tidigare forskarna inom sociala 

medier en poäng i att de anonyma miljöerna i början av de sociala mediernas era var en 

bättre arena på så sätt att de då de tillät individer till att vara sig själva vilket resulterade 

i att de var mindre rädda för vad andra människor skulle tycka och tänka om dem än i 

dagens sociala medie landskap. Denna utveckling kan grunda sig i att det i dagens 

sociala medielandskap finns en svårighet i att veta vilka som tar del av innehållet som 
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användare väljer att publicera. Svårigheten ligger i att uppfatta gränsen mellan det 

privata samt det offentliga (Nygren & Wadbring, 2013). 

Tidigare forskning tyder på att individer aktivt agerar för att minimera riskerna 

med att riskerna med att ge ett felaktigt framställande på sociala medier. Detta då man 

väljer att endast publicera de inlägg som kan anses vara acceptabla enligt publikens 

minsta gemensamma sociala nämnare. I och med detta beteendemönster censurerar man 

således sig själv och ens uttryck för att på så sätt förhindra att ens beteende kan ses som 

opassande. Detta då man tar hänsyn till den osynliga publik som kan tänkas utgöras av 

personer utanför den tilltänkta publiken. På detta sätt skiljer sig individers beteende 

gentemot den interaktion som sker i det vardagliga livet. Detta som ett resultat av 

avsaknaden av kontroll, vilket i sin tur leder till att man strategiskt undviker att lämna ut 

viss information (Lindström, 2013). 

Att minimera risker innebär indirekt att man förhåller sig efter normer. I studien av 

Leghammar. H & Sandin. I. (2012)  påpekar flertalet av de intervjuade respondenterna 

vikten av att framställa sig som äkta, att det som visas upp på så sätt inte får riskera att 

framstå som iscensatt eller som ett sökande efter bekräftelse. Vikten sägs således ligga i 

bejakandet av ens naturliga beteende (Leghammar & Sandin, 2012). 

 

2.3 Konsten att bygga ett personligt varumärke 

Den bild vi förmedlar av oss själva är inte alltid ense med den bild som omgivningen 

har av oss. Ett starkt personligt varumärke som knyter samman identitet och image, det 

vill säga vilka vi är och hur vi uppfattas, bidrar till att skillnaden minskas och publiken 

lättare förstår oss (Kapferer, 2012). 

Att bygga upp ett personligt varumärke handlar om att bygga upp en förenklad 

bild av oss själva där fokus ligger i att skapa och förmedla rätt intryck. Ett personligt 

varumärke handlar därav om att visa upp en sida av oss själva som skall locka och 

attrahera människor eller grupper. Det personliga varumärket skall vara äkta och spegla 

den sanna karaktären som bygger på värderingar, styrkor samt en unik anda. Genom att 

använda dessa faktorer skapas ett tydligt och starkt varumärke (Ramperstad, 2008). 

Det personliga varumärket handlar således om att uttrycka en planerad bild av en 

själv, inte att förmedla en påhittad bild. Detta kan även benämnas som personlig 

framtoning eller gott rykte. 
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Allt man gör inom sociala medier bidrar till skapandet av ens personliga varumärke. Det 

involverar vad man säger, vilka kontakter man har i ens nätverk, ens åsikter samt vad 

och vilka man relateras till (Leigert, 2013). 

De sociala medie plattformarna har öppnat upp en helt ny arena för person-till-person 

marknadsföring. Att marknadsföra sig som person går ut på att applicera redan kända 

markndasföringstaktiker och istället applicera dessa i framställandet av den bild man 

publicerar av sin egna person (Chen, 2013). 

När skapandet av ett starkt personligt varumärke tar sin början är det viktigt att 

individen tydliggör sin identitet. Genom att ha ett tydligt och starkt personligt 

varumärke skapas en bild av kontroll hos individen samt vad individen vill uppnå och 

eftersträva. Samtidigt gäller det att vara medveten om sin image då det är publiken som 

avgör hur ens personliga varumärke tas emot och uppfattas. Uttrycket av ens personliga 

varumärket kan påverka men aldrig bestämma vilket intryck publiken lämnas med 

(Kapferer 2012). 

För att bygga ett starkt personligt varumärke gäller det att bygga upp ett rykte. 

Desto större närvaro du har på sociala medier, delar innehåll så som podcasts och 

videobloggar desto större och snabbare växer ditt rykte. Problematiken här ligger i att 

utföra dessa handlingar på ett bra sätt för att i sin tur kunna skapa sig ett rykte i den 

önskade riktningen. När ett rykte väl är uppbyggt bildas ytterligare en viktig faktor – 

relationer. Individer med ett starkt personligt varumärke finner att rekommendationer 

och hänvisningar kommer från människor som de inte känner personligen utan från 

människor som läst deras innehåll och på det viset känner igen dem. Detta kopplas 

vidare till vilket innehåll som publiceras, man skapar i regelen nämligen det innehåll 

som man tror att människor vill ta del av. Publiken skapar i detta fall en personlig 

koppling till både inlägg och användare vilket främjar den online-närvaro som 

eftersträvas i byggandet av ens personliga varumäke (DeMers, 2013). 

Fördjupat kan man säga att det handlar om att förmedla emotionella band till 

publiken som de kan relatera till. För att bygga upp dessa emotionella band är det 

vanligt att man använder sig av konceptet storytelling. Det är nämligen genom 

historieberrättande som vi skapar mening och förståelse som personer emotionellt kan 

relatera till. Vi ämnar helt enkelt att skapa rätt referenser och känslor hos en 

mottagarpublik genom att förse dem med historier vars avsikt är att ge publiken en viss 

uppfattning rörande ens varumärke. Genom att berätta dessa historier differentierar vi 

oss på så sätt ifrån andra. (Falkheimer & Heide, 2003). 
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Att bygga ett personligt varumärke bör vara en ständigt pågående process. Därför är det 

av största relevans att ta till vara på intressanta möjligheter som öppnar upp sig och att 

dra nytta av dem. På så vis accelereras tillväxten av det personliga varumärket och likt 

så skapas nya relationer (DeMers, 2013). 
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3 Syfte och frågeställning 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av studiens syfte. Därefter presenteras 

frågeställningarna. 

 

3.1 Syfte 

I dagens uppmärksamhetssamhälle har betydelsen av hur man profilerar sig via sociala 

medier kommit att spela en allt större roll. Framställandet av ens personliga varumärket 

via sociala medier har kommit att inneha en allt större inverkan på människors liv. Ett 

ögonblick sägs ge ett större värde då det exponeras för andra samtidigt som gränsen 

mellan den privata och offentliga sfären allt mer kommit att brytas upp. 
 

Att bygga ett personligt varumärke handlar om att forma en planerad bild av en själv. 

Eftersom människan är en social varelse som samspelar och kommunicerar med övriga 

individer har sociala medier skapat ytterligare en plattform där detta kan ske. 

Vårt syfte med denna uppsats är att applicera Goffmans teori kring vardagslivet och se 

hur skådespelare förmedlar sitt personliga varumärke på sociala medier samt hur detta 

mottages av den publik som finns där. Vi ämnar även att med hjälp av Goffmans 

teoretiska verktyg söka förståelse kring hur framställandet av jaget samspelar med det 

personliga varumärkesbyggandet på sociala medier. Samt vilka effekter detta för med 

sig för individen när det privata och offentliga allt mer flyter ihop. 

 

 

3.2 Frågeställning 

• Kan man utläsa mönster gällande huruvida man agerar på sociala medier för att 

skapa önskad respons hos publiken och isåfall vilka? 

• Hur ser användare på sociala medier på principen om offentlighet som ett högt 

värderat tillstånd? 

• Hur kan man koppla Goffmans on-stage/off-stage termer till det personliga 

varumärket på sociala medier? 
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4 Metod 
Detta kapitel ämnar ge en förståelse kring hur studien genomförts. Detta inleds med en 

motivering av valet av metod. Metodkapitlet ämnar att ge en så precisis beskrivning 

som möjligt. Detta för att öka trovärdigheten för studien. Slutligen mynnar kapitlet ut i 

en metodkritisk förklaring samt ett forskningsetiskt ställningstagande. Inför valet av 

respondenter har en förstudie gjorts för att på så sätt hitta de respondenter som kan 

förväntas ge svar resulterande i en rik empiri. 

 

4.1 Metodmotivering 

För att koppla samman empiri samt teori har vi i denna studie använt oss av en 

kvalitativ metod då vi arbetat utifrån en hermeneutisk forskningstradition som går ut på 

att tillförskaffa sig förståelse genom tolkning av olika livsvärldar. Vi har eftersträvat att 

söka efter en djupare förståelse samt ett rikt resonemang. Genom att använda en 

kvalitativ metod ges en mer öppen och mångfasetterad bild av kontext samt individ. 

Varför vi som författare valt att använda oss av en kvalitativ metod grundar sig i att vi 

eftersträvar att samla in hög intern giltighet från våra respondenter. Vi vill få fram 

förståelsen av fenomenet självrepresentation på sociala medier för att sedan kunna 

koppla den till teorier (Jacobsen 2002).  

 

4.1.1 Abduktion 

Vi kommer att använda oss av en abduktiv ansats i denna forskning eftersom vi ämnar 

att använda de teorier samt de begrepp vi har valt att ta fram för att förstå, beskriva och 

tolka insamlad intervjudata. Här fungerar teorierna vi använder oss av som 

tolkningsramar med syfte att ge oss nya ideér om relationer samt dimensioner i det som 

vi studerar (Ekström & Larsson, 2011). Vårt val kring att använda oss av abduktion är 

även kopplat till vårt syfte då vi ämnar att upptäcka nya aspekter som kan komma att 

utvecklas samt modifieras i redan befintlig teori. 

Abduktion är en kombination av induktion och deduktion (Patel & Davidson, 2003). 

Abduktionen grundar sig i empirisk fakta, detta likt det induktiva tillvägagångssättet. 

Det abduktiva tillvägagångssättet tar dock inte avstånd ifrån teoretisk förförståelse, detta 

gör att den även har inslag ifrån det deduktiva tillvägagångssättet. Fördelen med det 

abduktiva tillvägagångssättet är således att undersökaren inte riskerar att bli lika låst 

som i ett induktivt/deduktivt tillvägagångssätt. Detta samtidigt som undersökaren kan 
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åtnjuta fördelen av att kunna utveckla det empiriska och teoretiska materialet under 

arbetets gång (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

  

4.2 Kvalitativa intervjuer, semistrukturerade 

Studiens primärdata kommer att utgöras av data insamlad genom semistrukturerde 

intervjuer detta då vi vill samla in upplysningar direkt från individen (Jacobsen 2002). 

Detta även eftersom vi som forskare anser att denna intervjuform kommer att ge oss de 

bästa förutsättningarna för att fritt låta respondenterna tolka och analysera kring det 

aktuella ämnet. Den semistrukturerade intervjuformen innebär att man som forskare 

endast sätter olika förutbestämda teman för samtalet som är kopplade till de 

forskningsfrågor vi vill besvara. I övrigt är upplägget för denna intervjuform väldigt likt 

det upplägg som återfinns i vanliga samtal, det vill säga med övergripande frågor och 

därtill nästintill oplanerat. Samtalet kan på så sätt snarare liknas vid en ömsesidig 

diskussion än en utfrågning. Detta ger möjlighet till att utforska och analysera i ett mer 

ledigt sammanhang. En djupare förståelse ges i och med detta upplägg. (Bryman och 

Bell, 2013). 

Detta val grundar sig i att vi som författere söker information som är relevant 

hos våra respondenter för att kunna få fram ett relevant resultat (Jacobsen, 2002). 

Eftersom vi vill söka en djupare förståelse valde vi att genomföra intervjuer istället för 

exempelvis fokusgrupper där risken finns att respondenterna inte är helt ärliga i en 

grupp samt att allas åsikter kanske inte kommer till tals lika mycket. Vi strävade efter 

att få dem att föra en dialog utifrån sina egna tankar snarare än att föra en diskussion 

mellan respondenterna. 

 

4.3 Genomförande 

Vi började intevjuerna med att berätta om det aktuella temat samt ställa ett fåtal 

generella frågor som vi sedan fritt byggde vidare på beroende på hur samtalen tog sig. 

Detta kom att ge oss en god variation av data. Frågorna skickades inte ut i förväg, vilket 

var ett medvetet val. Detta för att respondenterna inte skulle få möjlighet till att i förväg 

förbereda sina svar (Bryman & Bell, 2013). Vi är medvetna om att respondenternas svar 

i vissa fall var snabba och ytliga men då ställde vi följdfrågor och bad respondenterna 

utveckla sina tankar. Detta för att få en autentisk insikt i folks tolkningar samt ett 

inifrånperpektiv. 
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När all data samlats valde vi att analysera den via en tematisk analys genom att 

kategorisera in svaren från intervjuerna i olika temas för att skapa struktur och 

förståelse. Sedan tillämpade vi de valda teorierna i förhållande till vår empiri för att 

skapa förståelse och finna samband. 

 

4.4 Urval 

Vi har valt att begränsa antalet intervjupersoner till 8 deltagare då vi anser att detta ger 

oss ett mättat material som täcker in alla aspekter.  

Vi har valt att utgå ifrån en informationsbaserd urvalsprocess som ger oss 

rätt att välja vilka vi vill ha med i vår studie som intervjupersoner då de kan ge oss 

riklig och god information. För detta krävs det att vi innehar god kännedom kring de 

personer vi planerar att ha med för att veta att de kommer förse oss med riklig 

information samt ha god kunskap i att uttrycka sig. Vi har baserat urvalet kring 

mediestudenter i Kalmar i åldrarna 23-25. Ingen av dem har avslutat sina studier utan 

samtliga deltagare är för nuvarande studenter. Genom att studera deras konton på 

sociala medier har vi bedömt huruvida de kan anses vara aktiva eller ej (Jacobsen 2002). 

Genom att generalisera vårt urval av intervjupersoner kan man välja att se det som en 

homogen grupp. Ett homogent urval bidrar till att man enklare kan göra direkta 

jämförelser mellan individerna. Samtidigt som vi har en homogen grupp har vi inom 

den homogena gruppen en heterogen grupp då vi har representanter från båda könen 

samt alla åldrar för att vi skall kunna få en djupare insikt som skapar en bredare  

nyansrikedom kring fenomenet vi studerar (Alvehus 2013). 

 

Tabell 1: Fördelning mellan kvinnor och män, ålder samt alias 

Kön Ålder Alias 

Kvinna 25 Y1 

Kvinna 25 Y2 

Kvinna 23 Y3 

Kvinna 24 Y4 

Kvinna 24 Y5 

Man 24 X1 

Man 24 X2 

Man 24 X3 
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Tabell 2: Fördelning av ålder 

 
 

Tabell 3: Fördelning av kvinnor och män 
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4.5 Metodkritik 

Kritik för den kvalitativa metoden blir att då vi endast når ut till en handfull individer 

skapar det ett problem för representativiteten. Därav lider kvalitativa metoder problem 

med den externa giltigheten. Ytterligare en risk med den kvalitativa metoden är den 

faktor att man som undersökare inte kan vara helt öppen för alla detaljer samt nyanser 

som kommer fram vid datainsamlingen. Detta medför i sin tur att det finns en risk för att 

vi som forskare omedvetet silar bort en del av informationen som samlas in (Jacobsen, 

2002). 

Ytterligare en aspekt som är viktig att ta upp i detta stycke är att vid 

användningen av ett informationsbaserat urval riskerar man som forskare att snarare 

beskriva en viss grupp än ett bredare fenomen (Alvehus, 2013). Detta är vi medvetna 

om. Eftersom våra respondenter är av en specifik grupp människor som har 

gemensamma faktorer så som utbildning och ålder samt att de bor på samma 

geografiska ort. Vi kan genom denna information studera ett fenomen hos den grupp vi 

har valt att studera och har därmed svårt att dra generella slutsatser i allmänhet. 

I denna studie avgränsar vi oss på så sätt att vi endast kommer att intervjua 

användare som befinner sig i åldrarna 23-25 och som för nuvarande studerar medie och 

kommunikationsvetenskap vid Linneuniversitetet i Kalmar. Intervjupersonerna är även 

utspridda över årskurserna. I och med att vår studie grundar sig i empiriskt material 

hämtat från mediestudenter, kan detta tänkas påverka vårt resultat på så sätt att deras 

akademiska kunskapsnivå kan påverka svarsutfallet i den mån att de har tidigare 

kunskaper kring de ämnen vi diskuterar under intervjuerna. I denna studie ämnar vi 

avgränsa oss till användare av de sociala medie- plattformarna Instagram och Facebook. 

 

4.6 Forskningsetik 

I denna forskning har vi använt oss av forskningsetikens fyra huvudprinciper gällande 

individens skyddskrav. Alla uppgiftslämnare har innan intervjun fått information om vår 

kanditatuppsats och vad deras roll i forskningen innebär samt att deltagandet är frivilligt 

och kan avbrytas när som helst om de så önskar det. Vi har även fått deltagarnas 

samtycke till forskningen. Vi har även valt att alla deltagare i vår undersökning skall 

vara anonyma. Dels på grund av konfidentialitet och att personuppgifterna från 

deltagarna skall skyddas så att obehöriga ej kan få tillgång till dem, men även för att 

deras identiteter saknar relevans i vår forskning. Den information vi samlat in kommer 

enbart att användas till den forskning vi utövar för vårt syfte. Innan varje intervju har vi 
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förklarat att inspelningen endast är till för att kunna transkribera det insamlade 

materialet och att det inte finns något rätt eller fel svar på frågorna, utan att vi endast är 

intresserade av deras tankar kring de för studien aktuella ämnena. I och med att vi 

arbetar efter dessa riktlinjer uppfyller vi de fyra huvudprinciperna som vetenskapsrådet 

rekommenderar dvs; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjande-kravet (Vetenskapsrådet, 2015). 
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras den empiri vi insamlat under våra intervjuer. Denna empiri 

behandlas sedan genom en tematisk analys. Detta då vi valt att kategorisera svaren från 

intervjuerna i olika teman för att på så sätt skapa struktur och förståelse kring det som 

vi ämnar undersöka i intervjun. Till hjälp har vi de teorier samt de begrepp vi tidigare 

presenterat i 2. Teoretisk diskussion och tidigare forskning. 

 

5.1 Synen på det personliga varumärket 

I våra intervjuer frågade vi respondenterna huruvida de ansåg att deras konton på 

sociala medier fungerar som deras personliga varumärke. Samtliga respondenter svarade 

i varierande utsträckning att så var fallet. Vi kunde se en enighet i att respondenterna 

strävade efter att presentera en bild av sig själva som föll i linje med vem de utger sig 

vara. Respondent X3 svarade på följande vis; 
 

Ja, det är väl logiskt att man vill bli tagen för den man utger sig för att 

vara, och då är väl sociala medier den plattform man använder för att 

kunna vara den man vill vara. –X3 
 

I ovanstående citat kan man se exempel på hur respondenten syftar till hur 

kommunikationen under de sociala mediernas frammarsch har skapat en ny plattform 

för öppnare och friare kommunikation (Berglez, 2009). 

Svaren kretsade kring vem man vill vara och att respondenterna i slutändan var 

eftertänksamma till olika nivåer angående vad de väljer att publicear på sina sociala 

medie konton. Dessa tankar grundar sig enligt de tillfrågade i att de till viss mån anser 

att det material de publicerar via sina sociala mediekonton fungerar som en form av 

personligt varumärke. Vi kan även utläsa att respondenterna inte ämnar att skapa en 

annorlunda bild av sig själv utan snarare att framhäva vissa fördelaktigt uvalda sidor i 

ens personlighet. Respondenten X2 beskriver situationen på detta vis; 
 

[...] det är ju så att man nu för tiden ska framstå på ett visst sätt, och jag 

följer gärna med i det och lägger upp saker som jag står för och tycker att 

det visar en bra bild över vem jag faktiskt är i verkligheten också. –X2 
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Leigert (2013) beskriver hur allt du gör inom sociala medier bidrar till skapandet av ditt 

varumärke. Detta involverar vad du säger, vilka kontakter du har i ditt nätverk, dina 

åsikter samt vad och vilka du gillar. Detta är även ett mönster som vi kunnat urskilja ur 

den empiri vi presenterat ovan. Respondenterna ger uttryck för att vara väl medvetna 

om att det material de presenterar fungerar som en slags helhetsbild av ens person och 

ens personliga varumärke. Vi kan ur empirin utläsa att denna insikt har lett till att de 

responderande aktivt försöker gallra i vad de tror är rätt eller fel att publicera. 

Våra respondenter beskriver följdaktligen att de inte vill utge sig för att 

skapa en annorlunda bild av sig själva genom användandet av deras sociala medier utan 

att de istället vill använda deras personliga varumärket till att skapa en vald bild av det 

som de vill framhäva extra. Detta stämmer väl överens med Ramperstad (2008) där 

författaren menar på att ett personligt varumärke handlar om att skapa en förenklad bild 

av oss själva för att förmedla ett visst intryck. 

En fråga vi ställde respondenterna var hur de trodde att deras personliga 

varumärke uppfattades av publiken. Där svarade cirka en tredjedel av respondenterna att 

de hoppas på att andra upplever det personliga varumärket så som de själva upplever det 

samt att det upplevs som att det faller i linje med vem man är som person. 

Respondenterna önskar här att publiken bekräftar den identitet som respondenterna vill 

förmedla (Stier, 2003).   

Respondent Y4 förklarar sin syn på hur hon tror att omgivningen ser på hennes 

varumärke ”Det kan ju vara taktiskt att lägga upp saker på vissa sätt. Det blir ju väldigt 

iscensatt, jag kan ju styra den bilden jag förmedlar på sociala medier”. 

Genom att ha makten över vad man publicerat kan användare skapa ett 

innehåll som de anser att publiken vill ta del av. Lyckas detta kan en personlig koppling 

ske mellan användare och publik, det skapas då emotionella band till publiken som de 

kan relatera till användarna och materialet (DeMers, 2013). Respondent X2 har 

uppmärksammat detta och förklarar vidare hur han tror att publiken ser på hans 

varumärke; 

Det är väldigt svårt men på ett sätt tror jag man gör en egen tolkning. Det 

jag kan tänka mig är att man ser någonting som man känner igen i sig 

själv, nått halvvardagligt men ändå med någon speciell twist. - X2 

 

Genom att relatera detta till storytelling kan man se det som att respondent X2 genom 

historieberättande skapar mening och förståelse som publiken emotionellt kan relatera 
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till på ett sätt som minskar distansen mellan avsändare och mottagare (Falkheimer & 

Heide 2003).     

Enligt Ramperstad (2008) fokuserar det personliga varumärket på att 

framhäva vissa sidor av oss själva vars syfte är att attrahera publiken. En naturlig följd 

av detta blir att man publicerar ett innehåll som man tror att den önskade publiken vill 

ha (DeMers, 2013). Detta kan bidra till att små lögner skapas och det publicerade 

materialet fokuseras till det som anses vara önskvärt i betraktarens ögon. Respondent 

X3 påvisade att han var väl medveten om denna faktor. Han valde att beskriva de 

intryck han ämnar att förmedla enlight följande ”Så jävla mycket bättre än vad verkliga 

livet är”. 

 

5.2 Vad som publiceras i det personliga varumärket 

Respondenterna svarar enhälligt att de reflekterar över vilket material de väljer att 

publicera. Av svaren kan vi utläsa att respondenterna uteslutande är väl medvetna om att 

det material de publicerar behandlas och bedöms av den publik de agerar inför. 

Respondent Y5 förklarar detta fenomen enligt följande ”[...] på något sätt är man 

väldigt medveten om att folk tolkar en när man lägger upp liksom”. 

Huruvida de reflekterar mycket eller lite över vilket material de väljer att publicera 

varierar dock i grad. Respondent X2 beskriver vikten av att framstå på ett bra sätt inför 

alla följare. Responenten påtalar även att det finns en osynlig publik som han är 

medveten om, den publik som inte aktivt följer honom men som kan ta del av hans 

innehåll på sociala medier i och med offentligheten. Han resonerar enligt detta vis på 

frågan; 

Det gör man ju en del, man vill ju ändå framstå på ett bra sätt och idag 

handlar det också om att det inte bara är jag utan det är ju väldigt många 

som kan ha tillgång till bilder och information så absolut - X2 

 

I de olika respondenternas svar kan man se antydningar som visar på att 

vad som anses som lämpligt att publicera varierar människor emellan. Respondenten Y4 

påtalar även att hon anser att det är viktigt att publicera bilder och texter som uppfattas 

som ärliga, att det inte ska vara en uppbyggd eller regisserad bild som presenteras. 

Majoriteten av respondenterna nämner även att de reflekterar över att det som 

publiceras skall falla i linje med deras personliga varumärke. Och respondent X3 menar 
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även på att han reflekterar över hur materialet skall tas emot av mottagarna. Det finns en 

stor medvetenhet hos respondenterna över det material som de väljer att publicera. 

Svaren från respondenterna kan kopplas till Goffmans (2014) teori om 

vardagslivets dramatik där han talar om att man genom en form av skådespeleri bygger 

upp samt befäster sina identiteter inför andra. Genom att vara selektiv och reflektera 

över det material som de publicerar ser man enligt Goffman hur respondenterna är on-

stage där de försöker skapa och styra vilka intryck som de skall förmedla. En av 

respondenterna påpekar även problematiken mellan det privata och offentliga vid 

publikation av material på sociala medier. 

[...] man vill ju ändå framstå på ett bra sätt och idag handlar det också 

om att det inte bara är jag utan det är ju väldigt många som kan ha 

tillgång till bilder och information [...] – X2 

 

Nygren & Wadbring (2013) tar även upp detta och menar på att en av 

svårigheterna med sociala medier är just att veta vilka som tar del av innehållet som 

användare väljer att publicera. I och med att gränserna suddas ut mellan det privata och 

det offentliga skapas en mottagargrupp som inte är den primära gruppen man publicerar 

inlägg för vilket är en faktor som många av respondenterna är medvetna om. 

Respondent Y3 förklarar ”Instagram är mer personligt för mina närmsta vänner men 

alla kan ju ändå se det”. 

I och med detta ser vi att det finns en primär publik men även en osynlig publik 

som alla får ta del av samma material. Målet hos skådespelaren är fortfarande  att locka 

och attrahera publiken (Haig, 2005). Samtliga respondenter har förklarat med relativt 

olika svar vad de vill förmedla med sitt varumärke men den gemensamma nämnaren 

ligger i att samtliga respondenter har en tydlig bild av vad vill förmedla. Med tanke på 

den osynliga publiken som i många fall är ansiktslös kan det vara av största vikt att 

arbeta extra mycket med att ha kontroll över sitt personliga varumärke för att undvika 

att felsteg skapas hos de båda publikerna.                                 

Genom denna studie kan vi även styrka Leghammars & Sandins (2012) studie 

där deras respondenter påpekat vikten av att framställa sig som äkta och hur det som 

publiceras inte skall framstå som iscensatt. Dessa svar finner vi även hos våra 

intervjupersoner som syftar till att de inte vill publicera bilder som känns tillgjorda. 

Det de vill förmedla är utvalda delar av deras peronligheter och inte en påhittad bild av 

sig själva.  
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Jag vet inte men det ska ju spegla ens personlighet någonstans och jag 

gillar ju att lägga upp fina bilder så det ska väl någonstans spegla mig 

och mina intressen. – Y1 

 

Genom att förmedla denna planerade bilden skapas ett gott rykte vilket bidrar till 

skapandet av ett stark personligt varumärke (Leigert, 2013). 
 

5.3 Vad som förmedlas i det personligavarumärket 

Gällande svaret på frågan huruvida man strävar efter att förmedla en viss bild av sig 

själv eller inte är respondenterna överens med undantag från signaturen X1 som inte 

anser att han aktivt strävar efter att förmedla en viss bild. Han anser istället att detta bara 

är någonting som sker per automatik. Att den bild som då ges automatiskt går i linje 

med vem han är som person i och med att det är han som publicerar bilderna. I övrigt så 

ser vi tydliga tendenser som tyder på att respondenterna anser det vara av stor vikt att 

deras publik tolkar deras publikationer i linje med vad de strävar efter. Oftast vill de 

förmedla ett intryck av att ”de har ett bra liv”. Detta beskrivs tydlig av signaturen Y3 

som formulerar det hela på följande vis ”Jag vill förmedla en bild av att jag är alltid 

lycklig och att det går bra i mitt liv”. 

De övriga respondenterna påtalar även att de via deras sociala medier vill 

uppfattas som intressanta samt unika. Detta kan vara allt ifrån utseendebetonat till att 

belysa händelser som man vill lyfta fram ur sin vardag. 

DeMers (2013) menar på att man skapar ett innehåll som man antar att publiken vill ta del 

av vilket enligt våra svar isåfall visar på att skådespelare antar att pubiken uppskattar att se 

lycka i andra individers liv eftersom respondenterna talar för att det är just detta som de 

eftersträvat till att förmedla via deras personliga varumärken.  

Genom att aktivt göra ett val i vad som läggs ut på sociala medier förmedlar 

skådespelarna det intryck som publiken tar emot.  

Signaturen Y4 påtalar även det faktum att vad hon inte lägger upp också bidrar till den 

bild hon förmedlar av sig själv. Detta beskriv hon på följande vis; 

 

[...] Att man är intresserad av jag vad jag gör typ, att man inte bara lägger 

upp; idag har jag tränat, köpt det här osv. Utan mer upplevelser statement 
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osv.. Jag tror att de får en viss bild av mig på grund av detta. Det säger ju 

ändå ganska mycket om mig att jag inte lägger upp sådana bilder. - Y4 
 

Vad våra respondenter i det flesta fall gör när det publicerar material på sociala medier 

är att det använder sig av begreppet storytellnig, kanske medvetet eller omedvetet. 

Genom att förmedla en viss bild av sig själv så eftersträvar respondenterna att skapa 

specifika refereser och känslor till publiken för att skapa den uppfattning som 

eftersträvas med det personliga varumärket (Falkheimer & Heide, 2003). Detta kan vi 

även utläsa i våra svar att respondenterna i många fall eftersträvar att förmedla en 

känsla. Denna känslan skapar förhoppningsvis ett emotionellt band som publikem kan 

relatera till genom att historier berättas vilket gör det personliga varumärket unikt och 

intressant hos publiken.  

Detta stämmer väl överens med den teori som Lindström (2013) 

presenterat. Han beskriver hur människor aktivt försöker minimera riskerna för ge ett 

ofördelaktigt intryck. Detta genom att enbart publicera material som kan anses vara 

acceptabla enligt den minsta sociala nämnaren. Detta visar på att man även tar hänsyn 

till den publik som befinner sig utanför den direkt tilltänkta. Denna avsaknad av 

kontroll är en av skillnaderna gentemot den privata interaktionen. Dessa två teorier samt 

svaren från våra respondenter leder fram till att publiken spelar en viktig roll kring vad 

skådespelarna vill förmedla med sitt persolniga varumärke. Genom att till exempel göra 

valet att publicera en viss typ av bilder skapar skådespelarna den bild de vill förmedla 

samt att de anpassar materialet utefter vad de anser vara attraktivt i publikens ögen. 

 

5.4 Gränsen mellan privat och offentligt i förhållande till det 

personliga varumärket 

Samtliga respondenter påtalar att de aktivt reflekterar över huruvida det material de 

publicerar är ämnat att vara privat eller offentligt betingat. Till exempelvis påtalar 

Signaturen X3 hur han har svårt för människor som går ut med personliga saker på 

sociala medier, därmed menar han även på att det finns en gräns för vad han själv väljer 

att lägga ut eller inte; 
 

Jag har svårt för sådana som går ut med privata saker på sociala medier, 

det knyter sig i magen. Det finns en gräns för det jag lägger ut och inte 

lägger ut. - X3 
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Signaturen Y3 påtalar att hon tidigare inte har reflekterat över att de bilder hon 

publicerat kan ses av en osynlig publik men att hon idag kan ångra vissa av de bilder 

hon tidigare lagt upp. Idag är hon istället av insikten att de bilder hon publicerar kan 

komma att spela en stor roll för hur folk uppfattar henne. De kan till exempelvis komma 

att granskas av till exempelvis framtida arbetsgivare. Respondenten Y2 är enhällig i 

detta uttalande och formulerar sig enligt följande; 
 

Ja det är verkligen så, förr spelade in det inte så stor roll riktigt för då trodde 

man väl inte att det skulle påverka en på ett visst sätt men nu är det ju verkligen 

så att man tänker efter innan man lägger ut på sociala medier eftersom det kan 

slå tillbaka på en, Det handlar ju om allting, om hur folk uppfattar en och hur 

arbetsgivare uppfattar en, idag är det ju väldigt mycket så att ens chef har 

tillgång till material eller framtida arbetsgivare har tillgång till material och 

nånting man lägger ut, det ser man ju idag i media tex att det kommer upp 

skandaler som att bilder har läckt ut på facebook och så. - Y2 

 

Vad som anses vara privat samt offentligt på sociala medier ligger delvis i betraktarens 

ögon vilket vi har kunnat utläsa i våra svar från intervjuperosnerna. Genom att alla har olika 

referensramar har alla olika syn på vad som är privat samt offetligt. Gillberg (2014) menar 

på att den offentlighetsfaktor som existerar på sociala medier har kommit att förändra 

förutsättningarna för hur vi bearbetar intryck samt att den tillgängliga informationen ökar. 

Genom dessa faktorer kan vi se hur ramarna utvidgas i frågan på vad som anses vara privat 

och offentlgit hos publiken. I våra svar kan vi även utläsa att den stora problematiken i de 

flesta fall hos våra respondenter ligger i att inte feltolkas av sin publik och detta grundar sig 

inte i frågan kring om det privata eller offentliga. Svaren tyder mer på at respondenterna vill 

förmedla den tänkta bilden och på ett korrekt sätt enligt dem och på görs detta spelar det 

inte så stor roll om publiken är privat eller offentlig. Detta kan grunda sig i att 

digitaliseringen har inneburit att var gemene man besitter en mängd verktyg till att 

synas. En trend som framkommit i och med digitaliseringen är att gränsen mellan vad 

som anses vara privat och offentligt alltmer har kommit att suddas ut (Gillberg, 2014). 
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5.5 Värdeskapande 

Offentlighetsprincipens andra funktion antyder att en känd person är mer värdefull än 

en okänd person. Detta kändisskap kan uppnås genom en god medierad framställning 

(Gillberg, 2014). Denna teori sätts därmed i direkt relation till teorin kring huruvida en 

händelse eller ett ting får ett ökat värde då det publiceras. Respondenterna instämmer i 

detta faktum men har varierande åsikter rörande hur pass viktigt detta är. Respondent 

Y4 påtalar att en publikation kring en viss händelse eller ett ting kan ge ett ökat 

mervärde i form av uppskattning från andra. Detta medans respondent Y1 påtalar att 

hon enbart publicerar bilder för sitt egna minnes skull. Dock påtalar även hon samt 

övriga respondenter att bekräftelsefaktorn i form av likes är av stort värde. Signaturen 

Y2 beskriver det hela som att självförtroendet ökar i takt med att ”likesen trillar in”. 

Att respondenterna anser att en publikation kan ge ett ökat socialt värde 

kan direkt kopplas till principen om att värdeskapande utgår ifrån offentliggörandet 

(Gillberg, 2014) Det vill säga hur personer, saker och upplevelser får ett högre värde 

först när de offentliggörs. Från svaren kan vi utläsa att det primära syftet med att 

publicera en bild inte alltid är direkt relaterat till den bekräftelse som ges i form av likes. 

Dock kan vi se tydliga tendenser som tyder på att tillfredsställelse kommer i takt med 

publikation. Denna tillfredsställelse kommer som ett resultat av den bekräftelse som 

likesen innebär, likesesn blir på så sätt en slags bekräftelse av ens person. Respondent 

Y2 beskriver det enligt följande ”Skulle väl inte säga att den får ett högre värde kanske, 

men det är gött att sätta på sig skrythatten ibland”. 

Ur empirin har vi även kunnat utläsa en tendens som tyder på att våra 

respondenter stundtals är benägna till att bortse från den större delen av deras publik för 

att istället kunna publicera en bild ämnad att enbart påverka ett fåtal eller en viss person. 

Detta kan således innebära att personen som publicerar bortse från att anpassa sitt 

material efter den minsta gemensamma nämnaren då publiceringen istället ges en större 

anpassning till efter en viss person. Denna typ av publicering innehar således en större 

risk för felsteg då den inte är lika generellt anpassad. En publikation som är ämnad att 

påverka en viss person lider också av en större risk för felsteg gentemot den för 

publikationen tilltänkta personen. Detta eftersom desto mer en publikation anpassas, 

desto större risk är det att den inte uppfattas som genuin utan just konstruerad. Dock 

anser fortfarande respondenterna att den “belöning” som kan ges av denna typ av 

publikation stundtals är värd den risk som den indirekt innebär.  
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5.6 Jaget på sociala medier 

Ett mönster vi kan utläsa ur de svar som getts av samtliga respondenter är att de anser 

att det material de publicerar på sociala medier inte ger en fullständig återspegling av 

dem som personer. De anser istället att utvalda delar lyfts fram och förstärks. Delar som 

är ämnade att skapa olika positiva intryck av dem som personer gentemot deras publik. 

Det vanligaste intryck som våra respondenter beskriver är att de vill förmedla en känsla 

av att de är lyckliga samt att de har ett bra liv. Respondent Y4 beskriver hur hon tror att 

hennes bild på sociala medier förhåller sig till det verkliga livet; 
 

Jag tror att det förstärks lite, man kan förstärka att på typ Instagram och 

Facebook. Då kommer liksom inte de dåliga sidorna fram. jag publicerar 

liksom ingenting sådant, inte så öppet iallafall. Därför tror jag att det man 

läger upp enbart är positivt och det kan nog påverka som att folk tror att 

jag alltid för en massa roliga saker även fast jag inte gör det. Jag tror inte 

att publiken får se mig som person i helhet. - Y4 
 

Liknande svar ges även av respondent Y5; 
 

Till den delen att det är just när jag, jag lägger liksom inte upp bilder på 

mig själv och min omgivning när jag känner att jag har en riktigt dålig 

dag. En bild kan ju förmedla en känsla men det är ju inte den som oftast 

är verkligheten. Så det är ju klart att ibland så lägger jag upp en bild som 

är väldigt glädjefull men det är ju inte alltid det är så jag känner i 

situationen. jag lägger upp sådana bilder för att till exempelvis bevisa för 

någon; jag skiter i dig, jag har kul ändå. Eller ge skenet av att ens privata 

värld är bättre än vad den är. Det jag visar är ju mer det jag vill att folk 

ska se. - Y5 
 

Åter igen kan vi dra kopplingar till att respondenterna använder sig av strategiskt 

kommunikativt tänkande, vilket innebär att man som individ ämnar att förmedla ett 

planerat intryck gentemot ens publik (Kapferer, 2012). 

Man kan även se hur Goffmans teori om skådespeleri passar in i detta 

sammanhang då skådespelarna som i den här studien är våra representanter försöker 

styra samt kontrollera hur publiken skall uppfatta det budskap de ämnar förmedla i 

deras publicerade material på sociala medier (Goffman, 2014). För att ens identitet och 
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ens personliga varumärke skall verka i symbios krävs det att man tydliggör sin identitet 

(Kapferer, 2012). 

Då respondenterna tillfrågades angående huruvida de ansåg att deras 

personliga varumärke gav en korrekt bild av dem som personer eller inte svarade två av 

respondenterna att det inte ansåg att det fanns några direkta skillnader mellan deras 

egentliga jag och det “jag” som de ämnar förmedla via deras publikationer på sociala 

medier. Dessa respondenter uttryckte sig enligt följande: 
 

Det tycker jag verkligen inte, i och med att jag inte tar och lägger upp 

bilder som jag inte känner att jag kan stå för. Det jag lägger upp stämmer 

överens med mig som person. - X2 

 

Jag tycker att det stämmer överens men det är nog svårt att se själv 

liksom.- X1 
 

Ur dessa svar kan vi utlösa att de anser att deras identitet och personliga varumärke 

strålar samman i deras ögon. Dessa två respondenter hävdar således enligt detta svar att 

det inte finns någon skillnad mellan on-stage och off-stage stadierna då man sätter dessa 

uttalanden i relation till Goffmans teori kring vardagslivet (2014). Om fallet är sådant 

att publiken upplever detta på samma sätt har dessa två respondenter skapat ett 

varumärke där identitet och image har knutits samman (Kapferer, 2012) På så vis har de 

minimerat risken för att felsteg kan uppkomma (Goffman 2014). 

 

5.7 Respons 

Ett mönster vi kan se hos respondenterna är att de påtalar att avsaknaden av förväntad 

respons i form av likes kan ge ett negativt intryck. Denna avsaknad av bekräftelse kan 

sättas i relation till den kunskap vi har om oss själva det vill säga vår 

självuppfattning.  Då vi inte får den bekräftelse vi förväntat oss kan detta bidra till en 

negativ inverkan på vår självbild. Vilket leder till en känsla av besvikelse (Stier 2003). 

Detta bekräftas av följande citat från Y1; 
 

Man får mindre likes och så. Det är klart då kan jag känna så, jag 

försöker att inte bry mig för mycket, men det är ju klart att man blir “lite 

så” om det till exempel är en text som jag skrivit. - Y1 
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På frågan hur man hanterar detta svarade signaturen Y2 enligt följande; 
 

Då tar jag bort inläggen tror jag, eller det beror på vad det är men jo jag 

skulle nog säga att jag gör det speciellt om det misstolkas på ett negativt 

sätt typ att det stör någon. - Y2 
 

I teorin kan vi läsa att tidigare forskning tyder på att användare på sociala medier 

aktivt agerar för att minimera riskerna med att framstå på ett felaktigt vis inför publiken 

(Lindström 2013). Även vår insamlade data stämmer överens med denna tes då vi kan 

utläsa att respondenterna i olika utsträckning påverkas av publikens respons. Genom att 

minimera riskerna och förhålla sig kring normer skapas en form av censur då användare 

väljer att endast publicera material utefter hur det skall motas av publiken. När vi 

frågade respondenterna om de skapade material utefter vad de ansåg att publiken ville 

ha svarade 50 % att så var fallet många gånger medan de andra 50 % svarade att de 

enbart publicerade utefter egna värderingar. Nygren & Wadbring skriver att man på 

sociala medier skapar lögner i det avseende att man fokuserar att publicera sådant som 

anses önskvärt i publikens ögon. Majoriteten av våra respondenter håller med om detta 

och anser att det som publiceras i det flesta fall skall ha en ljuspunkt i innehållet. 

 

Ja, just för att man vill framstå som glad och positiv, man lägger ju inte upp en 

bild en söndagskväll när man har det tråkigt. - X3 

 

I respondent X3:s svar kan vi se exempel på att respondenten eftersträvar att skapa en 

viss sorts känslor och referenser hos mottagargruppen vars avsikt blir att skapa en vald 

uppfattning till hans personliga varumärke (Falkheimer & Heide 2003). Genom att 

arbeta efter detta sätt med sina sociala mediekonton minskar även risken för att de 

felsteg Goffman (2014) skriver om skall inträffa då respondenterna strävar efter att visa 

upp den sida av sig själva som de anser vara mest attraktiv.  

Vi frågade även våra respondenter om det har funnits material de valt att inte 

publicera och svaren kring den frågan kan man även koppla till vad som isåfall skulle 

kunna skapa en negativ form av respons hos publiken eller att det materialet inte faller i 

linje med det som de vill förmedla med sitt personliga varumärke. 
 

Ja jag har ett sådant exempel på en bild som en kompis till mig tog i somras, man 

ser mycket av min kropp och min byst och såhär. Jag tkr den är väldigt fin den 
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bilden men jag vill inte lägga upp den för att jag vill inte att den ska tolkas fel, att 

folk ska tro att jag typ vill visa upp mina bröst. – Y5 
 

Respondent Y5 ger här ett exempel på hur hon antar att publiken kommer att tolka en bild. 

Genom att anta att publiken kommer ge en negativ respons gör respondent LG ett aktivt val 

genom att inte ladda upp en bild för att minimera risken för felsteg. 

 

5.8 Identitet och exponering av jaget 

De tillfrågade fick även reflektera över huruvida de ansåg att det är viktigt att associeras 

med rätt personer i sociala medier. I denna fråga var respondenterna splittrade. Dock 

kan vi utläsa en tendens som tyder på att merparten av de intervjuade ändå gör någon 

slags avvägning gällande vilka de väljer att förknippa sig med. Enligt den empiri vi 

insamlat så är åsikterna gällande denna fråga varierande. ⅝ instämmer medan resterande 

⅜ hävdar att så inte är fallet. 

Respondent Y4 svarade på detta vis ”Ja, det tror jag är viktigt. Vilka typer av vänner 

osv där gör jag ju ett val”: Respondent Y3 resonerade även på liknande vis; 
 

Ja det har betydelse för mig, pga. att det säger mycket om mig och min karaktär 

och då vill jag förknippas med människor och saker jag står för. Just eftersom 

det är offentligt, kan jag inte stå för att så lägger jag inte upp att. men så här 

tänkte jag inte när jag vart mindre utan just idag. - Y3 
 

Genom att välja vem man skall exponeras samt inte exponeras med skapar 

respondenterna en inramning med målet att förstärka det personliga varumärket i det 

avseende att de vill uppfattas på ett visst sätt till sin publik.  

Respondent JR ansåg att det till viss del var viktigt för honom i den mån och i 

hans svar kan vi även se liknelser med Wolfs (1999) tankar om att de symboler vi 

förknippas med är avgörande för hur vi framställs som individer. Han anser att det är av 

största relevans att publiken uppfattar identiteter utefter vem man exponeras med just 

eftersom det är referenser som skapar förståelse. Respondent X2 förklarar ” [...] jag 

skulle inte lägga upp en bild där jag poserar med Jimmie Åkesson till ex. Det beror helt 

på vad de står för, eller vilka symboler som kan ges av bilden”. 

 

De som inte direkt instämmer med påståendet berättar att de snarare antar att detta urval 

sker per automatik men att utläsa är ändå att de anser att påståendet stämmer. Det vill 
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säga att de skiljer sig enbart i den faktorn att de inte menar att detta sker genom en aktiv 

handling. Följande citat av signaturen X2 är en förklaring på detta; 
 

Nä jag tänker enbart ifrån det jag tycker om, jag kör på den jag är. Ibland 

kanske jag kan göra det, men inte som jag kan komma på konkret. Jag har 

inte reflekterat så mycket över detta. Isåfall sker det mer spontant. - X2 
 

Majoriteten anser till olika nivåer att det är viktigt att exponeras med rätt personer och 

varumärken. Man kan här dra paralleller till Goffmans begrepp inramning som syftar till 

hur skådespelare väljer att presentera sig själva. Några svar man kan utläsa från 

respondenterna som går i linje med varandra är att de vill exponeras med människor och 

varumärken som går i linje med det som de vill förmedla med deras personliga 

varumärke. Genom inramning försöker skådespelaren styra och påverka hur publiken 

skall uppfatta dem (Johansson & Lalander 2013). 

 

5.9 Social status via sociala medier 

Gillberg (2014) menar på att offentligheten ses som ett högt värderat tillstånd. På frågan 

huruvida detta var någonting som våra respondenter eftersträvade svarade dock alla våra 

intervjupersoner enhälligt att de inte strävade efter att uppnå en högre social status via sina 

publikationer på sociala medier. Dock så gav vissa av respondenterna uttryck för att detta 

säkerligen kan tänkas ge sig uttryck i en strävan som spelar en undermedveten roll. Flertalet 

av respondenterna uttryckte att de istället kunde tänkas sträva efter att istället passa in i en 

viss gruppidentitet och att de därav på så sätt sökte en högre social status i och med 

bekräftelsen av att ingå i dessa olika identitetsgrupper. Respondent Y4 beskriver det hela 

enligt följande ”Nä inte än så länge, det är inte som att jag har strategiskt tänkt igenom 

det där. Eller det kan tänka sig att man passar in i en viss gruppidentitet”. Och 

respondent X1 förklarar; 
 

 

 Det gör man nog undermedvetet, men ingenting man tänker att jag 

strävar efter. Det kanske är mer att man visar sig tillhöra någon viss 

grupp, som till exempel medelklass Svensson.   
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Stier (2003) beskriver hur publiken ger skådespelaren respons på vad den förmedlar 

vilket kan ske medvetet eller omedvetet. Resultatet kan bli att publiken antingen 

bekräftar den identitet vi önskar att förmedla eller förkastar den. Denna teori bekräftar 

det faktum vår empiri även visat, det vill säga att människor genom bekräftelse strävar 

efter att uppnå en viss uppfattning hos publiken. Denna bekräftelse bidrar sedan positivt 

eller negativt till självuppfattningen som jämförs med den ideala självbilden som är 

under ständig ombyggnad. Det vill säga att bekräftelsen kan förkasta eller bekräfta det 

som överensstämmande med den individ vill vara. Respondent X2 påtalar att han är väl 

medveten om bekräftelsefaktorn samt hur hen förhåller sig till denna. 
 

[...] är väl alltid så att man söker bekräftelse, oavsett om man lägger ut 

selfies eller må bra bilder, men inte till den graden att jag går in för det 

aktivt. Utan snarare att det bara händer så... - X2 

 

5.10 Konflikter kring det personliga varumärket 

På frågan huruvida man märkt att det finns en skillnad i hur personer väljer att 

framställa sig själva på sociala medier kontra hur de faktiskt är i vardagslivet var 

intervjupersonerna enhälliga om att det fanns en skillnad. Flertalet av dem påpekade 

även att denna differens mellan identiteter är en vanligt återkommande faktor.  
 

Det händer ofta, vissa vill framstå som jävligt speciella men i verkligheten faller 

hela grejen. Jag tror att det är ganska vanligt förekommande. Personligt kan jag 

nog inte säga att det är så. - X2 

 

Ja, det finns många sådana exempel. Det är ju just det att folk väljer att belysa 

de positiva grejerna. jag har sett att folk har en tendens att enbart publicera det 

som endast är bra, och överdriva detta lite. Sedan när man träffar dem på riktigt 

så märker man att detta inte stämmer överens riktigt. - Y3 
 

Johansson & Lalander 2013 beskriver detta fenomen och förklarar att det är ett 

regelbundet förhållande i det mänskliga vardagslivet att vilja bli sedd i ett lukrativt 

sken. Genom att agera på ett korrekt vis vid möten med individer för att skapa fördelar 

eller helt enkelt bara för att underlätta livet. Så som respondenterna resonerar kring hur 

andra individers personliga varumärke stämmer överens med den egentliga identiteten 

kan vi även se att personer uppehåller en fasad för att skapa en vald bild av vardagslivet 
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som går i linje med de intryck de ämnar att ge publiken via sociala medier. Goffmans 

teori benämner detta som att skådespelare liknas vid bedragare, man skapar en bild on-

stage som inte stämmer överens med identiteten off-stage.  Respondent Y5 går djupare 

och beskriver detta fenomen; 
 

Ja det har jag ju märkt att det är. Det är många fall jag vet att det är så 

också. Det kan ju vara ett exempel som jag gav tidigare då. En person som 

till exempel har blivit dumpad som vill ge skenet av att vara självsäker 

stark, och liksom inte bry sig om den personen. - Y5 
 

Just behovet av att visa sig som bättre än vad man är gör sig åter synligt. Detta citat 

påvisar även att en person kan välja att förbise en majoritet av sin publik för att enbart 

ge ett visst intryck till en viss person. I och med att människan är en skådespelare på 

sociala medier och beroende på upplevelsen samt tolkningen av situationen 

framkommer olika roller (Goffman 2014). Genom att skapa materialet efter en individ 

och bortse får den övriga publiken kan det ske att felsteg skapas. I och med att ett syfte 

och ett budskap är ämnat till en individ skapas en risk kring att material framstår som 

oärligt. Som vi tidigare redovisar är just ärlighet och en autencitet två av de viktigaste 

faktorerna i att skapa och bibehålla ett stark personligt varumärke.  
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6 Diskussion och slutsats 
Detta kapitel inleds med att vi presenterar våra slutsatser, svarar på våra forskningsfrågor 

samt för en diskussion utifrån de olika teman som legat i fokus för denna studie. Sedan för 

vi en disussion och avslutningsvis presenters förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Vardagslivets dramaturologi i sociala medier 

I denna forskning har vi kommit fram till att möjligheten att styra de intryck man vill ge till 

publiken är större på sociala medier än i det vardagsliv som Goffman beskriver i sin teori. 

Man kan även se det som att det personliga varumärket på sociala medier kan vara mer 

välplanerat eftersom det finns tid för betänkande innan handling som kanske inte alltid finns 

i vardagslivet. Då användarna förmedlar en planerad bild av deras personliga varumärke ser 

vi även att de samtidigt väljer att censurera sig själva utifrån den respons de vill få av 

mottagarna. Möjligheten till att i större utsträckning styra dessa uttryck skapar i sin tur en 

större kontroll hos skådespelarna när de är on-stage i en virtuell miljö. Detta kan innebära 

att publiken inte ges en komplett bild av hen som person. De felsteg som kan skapas 

inträffar när användare av sociala medier inte erhåller den respons de förväntat sig.     

           Utebliven respons kan till exempelvis bero på att det material man valt att 

publicera kan uppfattas som stageat, det vill säga konstlat och tillgjort. För att minimera 

risken för dessa felsteg krävs det alltså att det material man publicerar uppfattas som 

genuint, att en ärlighet skall lysa igenom hos individens personliga varumärke. Detta kan 

göras till exempelvis genom att placera en bild i ett logiskt sammanhang. Denna känsla av 

äkthet är avgörande för hur ens personliga varumärke kommer att tas emot hos publiken. 

Samtidigt kan man diskutera hur pass komplett denna äkthet verkligen är då samtliga av 

våra respondenter på ett eller annat sätt visar tecken på att de vill förmedla en lyckligare 

bild på sociala medier när de är on-stage än vad de har off-stage. 

Det är via dessa små lögner som man bygger upp det personliga varumärket och grunden 

till lögnerna anser vi ligga i vad användarna tror sig vara önskvärt i betraktarens ögon. 

           När vi har använt oss av Goffmans teorier för att förstå samt tolka vår empiri 

kan vi tillskriva hans befintliga forskning att den kan appliceras på sociala medier. Vad vi 

kan se i denna forskning är hur skådespelaren besitter större kontroll on-stage än vad de i 

många fall gör i det verkliga livet. Detta just eftersom agerandet på sociala medier för med 

sig att skådespelaren kan ge uttryck för det personliga varumärket på en djupare nivå genom 

att bara släppa igenom det som önskas. På sociala medier sker inte felstegen som Goffman 

talar om via kroppsspråk och ytterligare aspekter som hör till den mänskliga 

kommunikationen face-to-face. Här sker felsteg via material som framstår som oäkta och 
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stageat. Paradoxen här ligger i att den bild som våra respondenter vill ge av sitt personliga 

varumärke i många fall är planerad så frågan vi ställer oss är om inte allas personliga 

varumärke till olika nivåer är oäkta samt stageade. Nyckeln till ett lyckat personligt 

varumärke blir enligt denna studie alltså att skapa en balans mellan planering samt 

bejakandet av en genuin känsla. 

6.2 Respons 

I vår forskning kan vi som tidigare nämnt utläsa att det publicerade materialet anpassas och 

utarbetas fram utefter publiken. En slutsats vi kan dra ifrån detta är att en generell 

uppfattning från våra respondenter är att de anser att publiken i det flesta fall anser att en 

positivt och kanske förskönad blid av ens personliga varumärke är att föredra. Detta kan 

stärkas i och med att våra respondenter i intervjuerna bekräftar att de publicerar material 

ifrån den ljusa sida och förstärker de positiva hos dem själva. Eftersom detta är en slutsats 

från en begränsad grupp kan vi inte tala om slutsatser i allmänhet men om man tittar 

innanför ramarna kring hur den sociala tillvaron för dessa studenter ser ut kan man ställa sig 

frågan om vad som sker när en användare väljer att gå ifrån dessa normer som vi kan se 

tendenser till i denna undersökning. 

Detta klimat inom sociala medier som vi kan utläsa kanske förstärker hur användare 

anpassar sig efter andra användare för att inte falla utanför normen och på så sätt minimera 

risken för feltolkning. 

            Vi kan ur vår empiri utläsa att samtliga respondenter enhälligt överväger vissa 

faktorer innan de publicerar utvalt material på sociala medier. Samtliga respondenter 

uttrycker hur de aktivt reflekterar över det material de publicerar, detta för att materialet 

skall passa in på en varierande publik. Detta grundar sig i att minimera riskerna för 

ofördelaktig tolkning. Denna tendens till anpassning har visat sig vara ytterst medveten i 

samtliga fall. Dock varierande i grad av utövning. En aspekt som kom fram kring detta är 

hur man förhåller materialet till den osynliga publiken då det är svårt att veta vika som tar 

del av ens innehåll.  

             Vi har även genom analys kunnat se tendenser som tyder på att man stundtals 

kan publicera material enbart i syfte att påverka en viss person, denna påverkan har oftast 

som syfte att höja den egna personen för att på så sätt skapa vissa känslor hos motparten. 

Känslor som till exempelvis avundsjuka eller saknad. På detta sätt fungerar sociala medier 

som en slags megafon, en tydlig men samtidigt diskret kommunikationsform som kan 

användas för att indirekt påverka motparten.  
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Detta anser vi vara en ytterst intressant aspekt då man publicerar material som skall tolkas 

av en publik men är riktad till en specifik individ. 

          Hur värde skapas i det man som skådespelare väljer att publicera är även ett 

diskuterbart ämne då våra respondenter påpekar att de anpassar sitt material utefter 

publiken. Vidare ställer vi oss då frågan om värde då skapas utefter den bekräftelsen de får 

av publiken? Majoriteten av respondenterna svarade att någonstans skapade likes ett värde 

och fyllde därav en form av bekräftelse. Vi kan även här se hur till exempel en viss 

händelse får att högre värde beroende på om den exponeras för en specifik person som man 

vill väcka en känsla hos. Åter igen kommer aspekten fram till att man väljar att publicera ett 

visst material för att påverka en viss individ eller en viss grupp. Därav kan vi dra slutsatsen 

att vissa händelser skapar ett större mervärde i och med exponering på sociala medier då de 

ämnar skapa en reaktion till en individ eller målgrupp. En händelse som exponeras för vissa 

individer kan därmed ge ett högre värde än om det exponeras för någon annan, detta då man 

till exempelvis kanske vill imponera på en specifik person. Vi kan även dra slutsatser krig 

att en god medierad framställning av vekligheten samt den bekräftelse som kan tillkomma 

skapar ett mervärde till den verkliga händelsen. 

6.3 Offentlighet 

I teorin kan vi utläsa att gränsen mellan det privata och det offentliga kommit att suddas ut 

allt mer. Även då användare ges möjlighet till att ha privata konton kan fortfarande en stor 

mängd information spridas i och via det privata nätverket. Sociala medier har utformat en 

plattform för att skapa samt behålla kontakter och detta har i sin tur lett fram till att den 

privata sfären har blivit större. Principen om offentlighet som ett högt värderat tillstånd 

beskriver hur det kan innebära ett högre värde av att vara en offentlig person på grund av 

den utökade spelplan som offentligheten ger tillgång till. I vår undersökning har vi ämnat ta 

reda på huruvida den bekräftelse sökande som vi sett tendenser till är ett underbyggt 

behovet av att vara en offentlig person. På frågan om detta är någonting som våra 

intervjupersoner strävade efter så fick vi ett enhälligt nej. 

         Ett mönster vi kan finna i intervjuerna är att respondenterna verkar 

accepterat det faktum att deras publicerade material är offentligt i viss mån. I emperin 

kan vi utläsa att detta inte är någonting som anses vara problematiskt men att det 

stundtals kan vara obehagligt till en viss mån. Det vill säga den faktorn att okända 

personer kan utvinna stor information baserat på det som publiceras på sociala medier. 

Mönstret vi kan se är just detta, att det offentliga är en faktor som våra intervjupersoner 

tycker kan vara lite obehagligt men som de verkar ha accepterat. Detta samtidigt som de 
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därmed gör tydligare avgränsningar gällande vad de publicerar eller inte i jämförelse 

med mer privata kanaler. Ingen av de intervjuade påtalar den positiva konsekvens som 

kan komma ur fördelen att vara offentlig. Det vill säga offentligheten som ett åtråvärt 

tillstånd. De tenderar istället till att ge uttryck för offentlighetens mer negativa sidor, det 

vill säga risken för att feltolkas. Det vill säga att upplyftandet till offentligheten inte ses 

så fördelaktig som eventuellt skulle kunna tros. 

         Genom att många har tillgång till en individs sociala mediekonton måste en 

gräns dras vid vad man som individ anser vara privat och vad som anses vara offentligt. 

Många av våra respondenter menade på att de kan vara öppna och dela med sig av 

information så länge det inte är för privat och faller i linje med det som de vill förmedla via 

sitt personliga varumärke. Enligt dessa svar kan vi dra slutsatser kring att positiva privata 

angelägenheter presenteras oftare på sociala medier än negativa just eftersom det positiva 

faller in under hur individer väljer att försköna sitt varumärke på sociala medier. 

         Vad vi har kommit fram till i vår tolkning av analysen är att våra 

respondenter i första hand inte strävar efter att nå en högre social status via sina sociala 

mediekonton utan är mer aktsamma inför offentlighetens negativa aspekter. Vad vi kan dra 

för slutsatser kring detta kan vara att då man agerar som en offentlig person skapas ett större 

utrymme för feltolkning av publiken. I och med den avsaknad av kontroll för hur mottagare 

skall komma att ta emot budskapet blir det svårare att kommunicera rätt bild av det 

personliga varumärket. Kanske blir risken för feltolkning alltför stor vilket bidrar till att 

offentligheten mer blir en belastning än ett önskat värderat tillstånd. Ytterligare en aspekt 

som kan tänkas spela in här är det näthat som växer i dagens medielandskap på sociala 

medier. Riskerna för hur publiken skall ta emot budskapet kan enligt detta skapa ett hot för 

skådespelaren inte bara on-stage utan även när skådespelaren tar av sig masken och kliver 

in i sin trygghetszon off-stage.  

         En annan anledning kring att offentligheten inte är så fördelaktig som man 

kan tro kan grunda sig i att man vill vara öppen och personlig på sina sociala media konton 

men till en godkänd publik. Genom att veta vilka som tar del av sitt innehåll kan användare 

välja att skapa emotionella band för att skapa en relation till publiken. Samma relation kan 

vara svårare att skapa till en osynlig publik. Vad vi har kommit fram till kring detta är att 

när skådespelaren har kontroll och kunskap över sin publik kan användare komma att anse 

att det offentliga och privata inte skiljer sig mycket åt då det finns en gemenskap och 

relation som kanske inte finns där skådespelare har en stor publik att ta hänsyn till, och 

väljer då att dra grövre linjer mellan det privata samt offentliga för att okända inte skall 

kunna utvinna information. 
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7 Förslag på vidare forskning 
Som förslag på vidare forskning vore det intressant att se huruvida det finns en skillnad 

mellan on-stage och off-stage stadierna mellan olika demografiska grupper, det vill säga 

vilken inverkan till exempelvis kön och ålder har på beteendet. 

En annan aspekt som även är intressant är huruvida det upphöjda offentliga tillståndet är 

åtråvärt eller ej. I vår studie framkom det att ingen av våra respondenter strävade efter 

att uppnå detta tillstånd. De visade sig istället sky de negativa aspekter som kan 

tillkomma efter att ha blivit upplyft i offentlighetens ljus. En av dessa orsaker visade sig 

vara rädslan för att bli feltolkad. Risken för detta ansågs vara mycket större då man 

agerar inför en större publik och får på så vis svårare att kommunicera det önskade 

budskapet till publiken. Om vidare forskning kring detta sker kan man även fördjupa sig 

och att se på hur det personliga varumärket stämmer överens mellan skådespelare och 

publik för att skapa kunskap kring hur man förmedlar den äkthet som ligger till grund 

för hur en lyckad varumärkesstrategi skall utformas. 

         I vår studie fanns inga respondenter med som besatt ett offentligt 

varumärke, vi skulle gärna se ytterligare forskning kring hur offentliga personer 

planerar sitt material när de har en stor heterogen publik att skapa respons ifrån. 

Eftersom vi kom fram till att det inte var ett önskat tillstånd hos våra respondenter att ta 

plats i offentligheten via deras sociala konton på sociala medier vore det även intressant 

att ta reda den grundläggande faktorn för detta samt hur individen påverkas off-stage när 

man agerar on-stage och blir feltolkad. 
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Bilagor 

 

Bilaga A Intervjumall 

Beskriv dig själv med tre ord: 
 
Medvetenhet angående personlig varumärke 

1.     Anser du att den bild du publicerar av dig själv fungerar som ditt personliga 
varumärke? 

2.     Reflekterar du över vad du publicerar på sociala medier? 
- Strävar du efter att förmedla en viss bild av dig själv? 
- Vad vill du förmedla med ditt varumärke? 
- Hur tror du andra upplever ditt varumärke 

3.     Hur pass stor vikt lägger du vid att bygga upp ett specifikt personligt varumärke? 
 

Privat & Offentligt 
1.     Reflekterar du över vad som är privat vs vad som är offentligt när det kommer till 

byggandet av ditt personliga varumärke? 
2.     Anser du att någonting får ett värde först när det publiceras ? 
3.     Hur ser du på att ditt personliga varumärke inte är privat utan offentligt 
 

Relation till publiken 
1.     Vilka intryck vill du ge din publik när du skriver och publicerar bilder på socila 

medier? 
2.     Skiljer sig ditt egentliga jag ifrån det jag du ämnar förmedla på sociala medier? Dvs 

tror du att du förmedlar en annan bild än den folk har av dig i verkliga livet?   
3.     Finns det exempel på text eller bild som du inte valt att publicera på grund av din 

publik? 
4.     Har det någon gång hänt att det budskap du ämnat förmedla feltolkats av publiken? 
5.     Vad händer om du inte får förväntad respons? 
6.     Anpassar du det material du publicerar efter din publik? 

 
Idenentitet och storytelling: 

1.     Anser du att det är viktigt att associeras/exponeras med rätt personer, produkter & 
varumärken för huruvida andra ska uppfatta din identitet. 

2.     finns det personer/produkter du föredrara att exponera dig med? 
3.     Strävar du efter att uppnå en högre social status via kommunikationen av ditt 

personliga varumärke på sociala medier. 
4.     Har du märkt att det finns en skillnad i hur personer väljer att framställa sig själva till 

skillnad ifrån hur de faktiskt är? (för sig själv) 
 

Beskriv ditt personliga varumärke på sociala medier med tre ord: 
 
 

 


