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Abstract 
In the society of today, the Internet is a big part of our everyday lives and it’s important to 

always be up to date. Never ever has It been more important with a strong personal brand, 

therefore, it is of great importance to be aware of how we are perceived in social media. In 

our essay, we aim to map what an employer considers is a good personal brand, how a 

personal brand is being developed and built while retaining an identity and professionalism to 

the outside world. 

 

In order to answer the questions, the study builds on a qualitative method in which we have 

conducted semi-structured interviews and focus groups. The study is delimited as we chosen 

to interview recruiters, experienced in personal brands and students. The theoretical frame of 

reference describes theories and models related to the personal brand and recruitment that 

underlie our study. The result presents what has been analyzed based on empirical and 

theoretical framework. Our conclusion is that trust, credibility and awareness are three key 

parameters for designing a strong personal brand. The study also shows a pattern - that 

recruiters today investigate social media at an employment. However, this is something that 

the majority of the population is not yet aware of. 
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II 

Sammanfattning 

I dagens samhälle är internet en stor del av vår vardag och det gäller att ständigt hålla sig 

uppdaterad. Aldrig någonsin har det varit viktigare med ett starkt personligt varumärke därför 

gäller det att vara medveten om hur vi uppfattas på sociala medier. I vår uppsats har vi som 

syfte att kartlägga vad en arbetsgivare anser är ett bra personligt varumärke, hur ett personligt 

varumärke utvecklas och byggs upp, samtidigt behålla identitet och professionalitet utåt sett. 

 

För att kunna besvara frågeställningarna bygger studien på en kvalitativ metod där vi har gjort 

semistrukturerade intervjuer och fokusgrupper. Studien är avgränsad då vi valt att intervjua 

rekryterare, erfarna inom personligt varumärke samt studenter. 

I den teoretiska referensramen beskrivs teorier och modeller kopplat till personligt varumärke 

och rekrytering som ligger till grund för vår studie. 

 

I resultatet presenteras det som har analyserats utifrån empirin och det teoretiska ramverket. 

Vår slutsats är att förtroende, trovärdighet och medvetenhet är tre viktiga parametrar för att 

utforma ett starkt personligt varumärke. Studien visar också ett mönster - att rekryterare idag 

undersöker sociala medier vid en anställning. Detta är dock något som majoriteten av 

populationen ännu inte är medvetna om. 
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 Inledning 

  
Det personliga varumärket handlar om att vara sann och ärlig i sitt sätt att vara. Att vara konsistent och 

stå för det man gör, varje dag, i varje läge 1 

 

Samhället utvecklas konstant och det gäller att hänga med i det höga tempot. För att ta sig fram i dagens 

samhälle räcker det inte med att skriva ett bra personligt brev eller CV. Vad kan göra dig unik och hur kan du 

visa vad du har att erbjuda. Det personliga varumärket ger en bild av vad varje individ har att erbjuda och det 

kan vara nyckeln till framgång. 

 

Personlighet är något som alla individer har och som alltid har använts som ett verktyg för att utvecklas. 

Förutsättningarna har dock ändrats då sociala medier blivit en av de största kanalerna att kommunicera. Sociala 

medier definierar idag hur en individ är och hur den vill att människor ska uppfatta en. Agerandet på sociala 

medier har blivit en stor del av en persons personliga varumärken. De olika sociala mediekanaler visar vilka 

personer en individ har i sin närhet vilket i sin tur ge en bild av vem individen i fråga är. Samtidigt är det de som 

säger mest om vem individen är, vad denne själv väljer att publicera på nätet (Kreafonbloggen.se 2014). 

 

 
Svenskarna och internet 2016 (IIS 2016) - Diagram.  

 

Ovan går det att utläsa statistik som visar på hur mycket enskilda individer använder sig av mobiltelefoner i antal 

timmar per vecka. Denna statistik visar hur uppkopplad människan alltid är idag. Majoriteten av befolkningen 

finns för det mesta tillgänglig via mobilen. Diagrammet visar att den åldersgrupp som är mest uppkopplade på 

internet via mobilen är 16–25 åringar och fler kvinnor än män (IIS 2016). Det är just denna generation och 

målgrupp som denna studie kommer att fokusera på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Personligt varumärke. Kreafonbloggen.se 2014 16 februari 2017 



 

2 

 

1.1 Bakgrund  

 

Samhället har snabbt anpassat sig gentemot den enorma utvecklingen som skett med internet och sociala medier 

(Kleppinger & Cain 2015). Detta har lett till att gränsen på sociala medier mellan det professionella arbetslivet 

och det privata livet nästintill försvunnit. Att filtrera material på de sociala kanalerna är inte lika enkelt och 

självklart som det en gång var (Kleppinger & Cain 2015). 

 

Författaren Montoya var så tidigt som år 2002 inne på samma tankegång då han förklarade att gränsen mellan 

det privata och det offentliga livet inte kunde existera. Montoya (2002) menade att för att kunna skapa ett 

relevant personligt varumärke krävs det att det inte finns några skillnader mellan det privata och det offentliga 

(Montoya & Vandehey 2002). I dag mäts inte antal års yrkeserfarenhet, vilken titel en individ har eller hade på 

sitt tidigare arbete. Det som i dag börjar bli en avgörande faktor till att bli framgångsrik handlar istället mer om 

personens professionella rykte. Varje person är sitt eget varumärke och måste själv vårda det. Det personliga 

varumärket fungerar på samma sätt som vilket annat varumärke som helst; Pepsi, Nike eller Coca Cola. Varje 

individ bör se på sig själv som sin egen brand manager, och inte som endast en anställd eller som en resurs på ett 

företag. Varje individ bör forma sig själv till den individ den vill vara (Peters 1997). 

Att som individ ha ett starkt personligt varumärke är en viktig tillgång i dagens moderna samhälle. Det har blivit 

alltmer centralt i varje individs liv och en nyckel till personlig framgång. Det är av denna anledning viktigt att 

utforma ett unikt varumärke och varje individ borde bli sin egen chef och själv styra över hur andra människor 

uppfattningar en. Alla personer har ett personligt varumärke men många tänker inte på hur de ska vårda det. 

Detta leder till att många inte styr sitt varumärke på ett strategiskt, kontinuerligt eller effektivt sätt. Att ta 

kontroll över det personliga varumärke och dess budskap är viktigt då detta sänder signaler om hur personerna i 

omgivningen uppfattar personen i fråga (Rampersad 2008). Enligt Frykman (2010) så är det professionella ryktet 

som speglar och är det personliga varumärket. Författaren menar också att det är ryktet d.v.s. hur andra 

människor ser på en individ, som avgör dennes framgång. Richard Branson menar i Per Frykmans artikel (2010) 

att hans professionella rykte är allt han har och att det är hans allra främsta tillgång. Peters (1997) menar att varje 

individ bör se på sig själv från en annan vinkel och ställa sig frågan; Vad har jag som gör mig speciell från de 

andra? 

  

Lisa Harris och Alan Rea (2011) förklarar att vikten av ett personligt varumärke ger möjligheter att sticka ut i 

mängden liknande personer. Huvudsakligen menar Harris och Rea (2011) att marknadsföring av sig själv bör ske 

på ett sätt som sticker ut från de övriga. Om en person syns väl och förmedlar rätt material kommer 

arbetsgivarna att se detta och kommer förhoppningsvis leda till anställning. Profiler på sociala mediekanaler som 

visar en professionell bild och goda referenser kan öka sina personliga chanser för jobb. Detta kan ge en mer klar 

syn på individen och därmed en bättre bedömning och en tro om att dennes personlighet är passande till 

organisationen (Harris & Rea 2011). 

 

Det personliga varumärket är en relativ problematisk fråga att förstå sig på och att kunna ta kontroll över. Det 

gäller att kommunicera rätt saker till rätt personer för att bli uppfattad på korrekt sätt. Omgivningen, som inte 

känner individen personligen, ska ändå kunna få en klar uppfattning av denne via sociala medier (Hines 2004). 

Bilderna, inläggen och artiklarna som publiceras, delas och det individen i fråga gillar visar vilka intressen, 

grundliga värderingar och prioriteringar denne har. Detta är ett väldigt snabbt och enkelt sätt att lära känna en 

person på (Hines 2004).  

Per Frykman säger i en intervju på hemsidan “The Brand-Man” (2010) att det personliga varumärket är samma 

sak som ett professionellt rykte. Det är ryktet som bestämmer vad andra kommer tycka och tänka om individen, 

både som privatperson och inom arbetet. Det är även ryktet som bestämmer och skapar förtroende hos t.ex. 

kunder och medarbetare. Frykman sammanfattar sina idéer i sex framgångsfaktorer; Passion, att känna passion 

för det som görs är alltid nummer ett. Gör det du älskar och få kunder att älska det du gör. Det är världens 

enklaste och effektivaste marknadsföringsstrategi, då är du inte upptagen av din egen image. Inspiration, 

inspirera folk i din omgivning och kunder, inte genom produktegenskaper och rationella argument. Tyvärr 

marknadsför många verksamheter det kunderna redan vet att företaget har, istället för det kunderna faktiskt 

köper; samhörighet, passion och inspiration. Ambition, här handlar det om ambitionen till ständig utveckling och 

att vilja leverera med mästarklass. Förväntningar, det var förväntan som fick massor av människor att köa för en 

iPhone eller iPad långt innan den kom ut första gången. Men det var inte förväntan att få äga ännu en ny pryl 

utan snarare förväntan efter en helt ny upplevelse. Kreativitet att tänka i nya banor har väl aldrig någonsin varit 

viktigare. Men förväxla inte kreativitet med originalitet. Kreativitet är att skapa något nytt och meningsfullt, inte 

att bara vara annorlunda. Mod, att tänka på modet och att våga välja väg men också att vara konsekvent och 

uthållig. Det handlar ytterst om att våga vara naiv och lite galen, att våga utmana både sig själv och sin 

omgivning, men mest av allt, att alltid våga vara sig själv. Framgångsfaktorerna ovan bör användas för att 

utforma det personliga varumärket enligt Frykman (2010).  
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1.2 Forskningsöversikt 

 

Det personliga varumärket är ett marknadsföringsbegrepp som kan används för sin egen marknadsförings skull 

och som varje individ själv kan skapa, med bl.a. sociala medier (Kleppinger & Cain 2015). Hines (2004) menar 

att det personliga varumärket handlar för en individ om att erkänna vem den är, vad den gör bäst och därefter 

lyckas kommunicera det. Ett personligt varumärke är någonting som alla människor har och antingen väljer varje 

individ att själv hantera sitt eget varumärke, eller så gör någon annan det åt en (Shephard 2005). Varje individ 

har själv möjlighet att forma sitt eget varumärke till det de vill ska synas utåt (Alipour, Jahan & Jamaati-e-

Somarin 2015) och detta är mycket viktigt i dagens digitaliserade värld. Det blir en allt mer grundläggande att ha 

ett starkt personligt varumärke och det anses vara nyckeln till framgång (Rampersad 2008). 

 

Sociala medier gör det möjligt för alla, både företag och privatpersoner, att marknadsföra sig på ett billigt och 

enkelt sätt. Varje individ kan dessutom själv välja vad denne vill ska synas utåt samt vad som ska sållas bort. På 

detta sätt går det att förstärka de starka sidorna om personen i fråga vill lyfta, samtidigt som det även går att dölja 

de sidorna om inte passar in i sammanhanget (Alipour, Jahan & Jamaati-e-Somarin 2015). Montoya och 

Vandehey (2002) menar att varje person själv kan forma sitt personliga varumärke efter den som denne vill vara 

och det personliga varumärket är en process som tar tid att bygga upp. Montoya och Vandehey (2002) skriver 

även att det kan ta hela livet att bygga upp ett starkt och bra personligt varumärke. Ett personligt varumärke 

grundas på en persons erfarenhet, färdigheter, beteenden, utseende och namn (James 2009) men också 

omvärldsfaktorer, som familj och sociala medier och dessa påverkar hela tiden uppbyggnaden av varumärket. 

Varumärket blir tillslut som en reflektion av personen själv (Montoya & Vandehey 2002). Det personliga 

varumärke är också alla förväntningar, bilder och uppfattningar som skapas när en person ser eller hör en annan 

individs namn (Rampersad (2008). 

 

Ett personligt varumärke måste vara autentiskt och reflektera vem personen i fråga är. Det ska vara uppbyggt på 

personliga världen, styrkor och det som gör personen unik (Rampersad 2008). För att kunna marknadsföra ett 

företag på rätt sätt krävs det att varje anställd på företaget själv vet vad företaget står för. Varje individ måste 

själv veta hur denne ska marknadsföra sitt eget varumärke för att den sedan ska kunna applicera detta på 

företaget. Majoriteten av alla chefer använder sitt eget varumärke för att forma företagets varumärke och det 

handlar om att ”living the brand” (Alipour, Jahan & Jamaati-e-Somarin 2015). Philbrick och Cleveland (2015) 

hävdar att det finns vissa steg som varje individ kan använda sig av för att lyckas med det personliga varumärket. 

Ett exempel som författarna tar upp är att genom det personliga varumärke utlovar varje människa ett värde att 

leverera till företaget vilket gör att varje människa själva måste leva upp till detta när de sedan är på plats på 

företaget. Ett personligt varumärke och ett företags varumärke är likt varandra på det sätt att de båda tar tid att 

bygga upp. Ett företags varumärke byggs upp organiskt till skillnad från ett starkt personligt varumärke som 

byggs upp genom resultatet av en bra kommunikation, med ett syfte och en persons löfte att hela tiden leverera 

(Gander 2014). 

 

Ökningen av antalet användare, mängden tillgänglig information och hur lätt det är att få tillgång till en persons 

sociala medier har förändrat arbets- och rekryteringsprocesser i företag drastiskt. Företag idag använder sociala 

medier för att rekrytera och även för att undersöka en arbetssökande vid en rekrytering (Peterson 2014). "Other 

companies are doing it, and if you're not, you're missing out on a large candidate audience and top talent"2. Fler 

och fler företag börjar använda sociala medier för att hitta klassificerade och anpassade kandidater för positioner 

på företagen och gör det med stor framgång (Gunderson Hunt 2010). Gränsen mellan det privata och det 

professionella har blivit allt svårare att skilja på (Peterson 2014) och många anställda använder idag sina privata 

sociala mediekanaler för att marknadsföra företaget de arbetar på (Gunderson Hunt 2010). Gunderson Hunt 

(2010) menar att företag bör använda sig av sociala medier vid en rekryteringsprocess eftersom de som inte gör 

det riskerar att tappa värdefulla kandidater till konkurrenterna som använder sociala medier. 

 

1.3 Problematisering 

 

Enligt Swenman (2014) bör populationen ha en intressant profil på sociala medier och samtidigt värnar om det 

personliga varumärket. Ett CV har inte alls lika stor betydelse längre, det är individens egenskaper, personlighet 

och framtida potential som är viktigare vid en rekrytering (Karlsson 2016). Som nämnts tidigare i studien har 

sociala medier blivit ett självklart verktyg för alla parter, det är idag en självklarhet att en arbetsgivare söker 

                                                           
2  Journal of Property Management 2010 
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information på webben vid en rekrytering. Det är viktigt att alla är medveten om detta. När en individ väljer att 

publicera något om sig själv på nätet har denne själv valt att gå ut med information om sig själv offentligt och då 

inte bara det privata utan också det professionella, det vill säga det personliga varumärket (Swenman, 2014). 

Varje individ har själv möjligheten att forma sitt personliga varumärke till det den vill ska synas (Alipour, Jahan 

& Jamaati-e-Somarin 2015). 

I vår genomgång av tidigare forskning kring ämnet finns det ett kunskapsglapp kring medvetenhet på sociala 

medier. Detta kan skapa en problematik vid rekrytering och uppbyggnad av det personliga varumärket. Om det 

är ett arbete som personen i fråga söker som använder mycket sociala medier, så finns det en risk att företaget 

vill att denne som anställd ska avspegla dem i sin profil på sociala medier. En intressant aspekt är hur pass 

dömande och medvetna ett företag är om deras framtida anställdas digitala varumärke. Vad kan en individ göra 

för att öka sina chanser vid en rekrytering genom just sina sociala medier men samtidigt behålla jaget? På grund 

av detta kunskapsglapp vill vi fördjupa oss inom detta område då det ligger i tiden samt att det saknas 

omfattande forskning kring ämnet. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om personligt varumärkesbyggande och skapa en större 

medvetenhet hos användare av sociala medier och ligga till grund för fortsatta studier kring ämnet.  

För att uppfylla studiens syfte har vi formulerat följande frågor: 

 Hur använder sig en arbetsgivare av sociala medier vid rekrytering? 

 Hur medvetna är respondenterna i studien om hur dem använder sina sociala medier? 

 Vad kännetecknar ett framgångsrikt personligt varumärke?  

 

 Teoretiskt ramverk 

 

För att uppfylla studiens syfte och besvara studiens frågeställningar har vi använt oss av teorier kring personligt 

varumärke och rekrytering. Dessa områden behandlas för att bidra till en kunskapsgrund för vad som menas med 

de olika begreppen och för att bidra till ett helhetsperspektiv kring hur arbetsgivare och rekryterare rent allmänt 

ser på de olika områdena samt om användare av sociala medier är medveten om vikten av ett personligt 

varumärke. Modellen som presenteras kommer att användas och tillämpas i analysen av studien och det 

empiriska materialet som samlats in.  
 

Det finns en rad teorier om hur ett personligt varumärke bör byggas upp på bästa sätt. Tom Peters, en pionjär 

inom ämnet, var den första som skrev en artikel kring personligt varumärke. Än idag anses Peters artikel från 

1997 vara en av de mest betydelsefulla och innehållsrika texterna i ämnet. I sin artikel “The brand called you!” 

(1997) skriver han om en modell som kallas för “Feature-benefit-model” som varje individ kan använda för att 

identifiera sitt personliga varumärke. I artikeln skriver Peters (1997) att individen är sitt eget varumärke och att 

den själv måste vårda det. Varumärket ska vara en win-win situation för individen själv, kunder, affärer och 

företag (Peters, 1997). Feature-benefit-model beskrivs under rubriken “modeller”. 

 

Rampersad (2011) menar att det personliga varumärket bör vara äkta och utformas  

efter varje persons identitet och handlingar. Han menar även att det handlar om att  

varje person bör vara tydlig med vad den vill och utveckla det kontinuerligt. Enligt Rampersad (2011) bör det 

personliga varumärket alltid återspegla en individs sanna karaktär och bör därför byggas upp på dennes 

värderingar och det som gör individen unik. Författaren anser att en person på detta sätt kan attrahera företag och 

själv skapa möjligheter som passar den själv. Autentiskt varumärke, enligt Rampersad (2011) handlar om att vara 

äkta och riktig. Han skriver även i sin artikel att om du som individ inte lever upp till ditt varumärkeslöfte så blir 

det inte autentiskt. Ett autentiskt varumärke karaktäriseras av vem en person är, vad denne står för och vad som 

gör den unik. 

 

Alla har ett personligt varumärke men de flesta människor är inte medvetna om  

detta, skriver Rampersad (2011) fortsatt. Många hanterar inte sitt personliga varumärke strategiskt, konsekvent 

och på ett effektivt sätt. Varje person bör själv ta kontroll över sitt varumärke då de signaler som skickas ut 
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påverkar hur andra uppfattar en person. Rampersad (2011) menar att detta kommer att hjälpa personen i fråga att 

växa och att särskilja sig från mängden. 

 

Att ha ett autentiskt varumärke har enligt Rampersad (2011) flera fördelar, dels ger det en möjlighet att själv visa 

upp sina värderingar och de kvaliteter denne står för. Ett autentiskt varumärke berättar vem personen är, vad den 

gör, hur denne skulle kunna vara värdefull för arbetsgivare och vad som kan förväntas av personen i fråga. Det 

påverkar hur andra uppfattar, skapar förväntningar, identitet och konkurrens hos personen samt det uppmuntrar 

möjligheten att se en person som den enda lösningen på deras problem. Rampersad (2011) anser att ett autentiskt 

varumärke är viktigt även för affärsutveckling. Han menar att människor vill göra affärer med personer som de 

känner till eller som de känner någon form av koppling till. Han menar fortsatt att det blir bättre affärer om det 

sker tillsammans med en person som ger en bra och ärlig känsla.  

 

Traditionellt varumärkesbyggande fokuserar i synnerlighet på personlig marknadsföring, att t.ex. bygga upp ett 

namn, hitta vad som särskiljer personen i fråga från övriga samt att hitta värden som den kan bidra med. 

Autentiskt varumärkesbyggande handlar om att skapa en trovärdig bild av sig själv som kommer att genomsyra 

allt personen ifråga gör. Det handlar enligt Rampersad (2011) om en persons sanna värden, tro och drömmar i 

kombination med olika kraftfulla verktyg som hjälper personen att leverera på topp. Även för att skapa en stabil 

bas för trovärdighet och karisma. Alla människor har olika gåvor, olika meningar och olika drömmar, menar 

Rampersad (2011). Genom att sammankoppla dessa öppnar vi alla upp oss för att skapa större framgångar. I 

autentiskt varumärkesbyggande är strategin att lägga större vikt vid personlig utveckling, tillväxt i livet och 

förståelse och fokuserar på den mänskliga sidan av varumärkesbyggande. 

 

Rampersad (2011) anser att det finns några grundläggande kriterier som han menar bör beaktas för att ta kontroll 

över det personliga varumärket; Var autentisk, var ditt eget varumärke och stå för dina värderingar. Var 

konsistent och specialisera dig i ditt sätt att arbeta och publicera, fokusera på det som gör dig unik. Tänk på att 

synas och var tydlig med vad du vill förmedla. Det tar tid att bygga upp och ta kontroll över ditt varumärke, det 

handlar om att du hela tiden måste jobba och utveckla ditt personliga varumärke för att lyckas.  

2.1 Teorier rekrytering 

 

För att forma ett bra personligt varumärke och sticka ut ur mängden bör individen försöka hitta de absolut bästa 

egenskaperna hos den själv. Detta är någonting som varje person ska göra långt innan de börjar leta jobb 

(Simons 2012). Ett CV och ett personligt brev måste vara någonting extra, någonting som sticker ut ur mängden. 

Detta är det allra första mötet med eventuell framtida arbetsgivare och också vara en chans in i företaget (Peters 

1997). 

 

Enligt Simons (2012) är internet en central komponent i vardagen. Hon menar att varje individ bör ta vara på 

detta och använd LinkedIn som en komplettering till ett CV (Simons 2012). Individen bör även använda sociala 

medier på ett sätt som gör att den stolt kan visa upp vem den är. Individen bör även se till att den finns på de 

kanaler som passar branscherna rätt och se de sociala medierna som en resurs och se till att de hela tiden är 

uppdaterade. Planera för framtiden, dela och kommentera saker som är intressanta och bygg upp ett nätverk 

redan nu menar Björck (2016). 

 

När en person blir anställd på ett företag och blir en del av ett team börjar den genast fundera på hur den ska göra 

för att leverera till kunden menar Peters (1997). Under vägen lär personen sig nya saker medan den vandrar från 

ett projekt till ett annat. Under hela tiden ser personen vad andra gör och därigenom formar den sina egna 

strategier och gör allt för att marknadsföra sitt eget personliga varumärke (Peters 1997).  

 

Rampersad (2011) menar att framgångsrika företag har börjat inse att det är viktigt att ha en bra relation med 

sina anställda och inte endast om att ha en bra relation med sina kunder. De anställda måste vara glada, motivera 

och må bra för att därefter kunna göra kunderna nöjda. Det är när det personliga varumärket stämmer överens 

med företagets varumärke och de båda kombineras som det blir den bästa och högsta varumärkeskvalitén, anser 

Rampersad (2011). Att arbeta genom att bygga upp ett personligt och ett företagsorienterade varumärke är 

intressant, spännande och skapar motivation. De flesta personer gör saker för att de tycker om att göra det och 

blir då, på automatik motiverad fortsätter han. 

 

Ett samspel mellan det personliga varumärket och företagets varumärke påverkar relationen i organisationen 

samt i hur de samarbetar. Det ger de anställda energi, en känsla av nödvändighet och skapar även en känsla av 

stolthet, menar Rampersad (2011). De anställda på företaget kommer genom detta samspel att känna sig 

värdefulla och behövda. Rampersad (2011) anser även att ett samspel mellan det personliga varumärket och 
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företagets varumärke är viktigt för att de anställda ska vilja anstränga sig och hjälpa företaget att expandera. 

Författaren skriver fortsatt att det är svårt att få anställda att prestera bra på ett företag som har värderingar som 

de inte tror på eller håller med om. Om det istället är en matchning där emellan blir de anställda istället 

engagerade i sitt arbete och presterar bättre. Rampersad (2011) anser att kunna identifiera sig med sitt företags 

varumärke är det allra viktigaste för att kunna prestera optimalt. 

 

2.2 Modeller 

 

Enligt Peters (1997) är det personliga varumärket precis som vilket annat varumärke som helst. Peters (1997) 

menar på att varje individ bör tänka efter på vad denne har för produkt eller service som gör att den särskiljer sig 

från sina konkurrenter. Peters (1997) menar att varje individ ska utmana sig själv och försök skriva ner 15 ord 

som kännetecknar sig själv.  

Peters (1997) skriver vidare i sin artikel om hur individen ska göra för att identifiera sitt personliga varumärke. 

Individen ska börja med att tänka på vad den har för egenskaper som karaktäriserar sig och som gör att den 

särskiljer sig från sina konkurrenter. Den ska sedan tänka - vad har jag gjort den senaste veckan som fått mig att 

sticka ut ur mängden? Vad skulle mina kollegor säga är mina största eller starkaste egenskaper? När individen 

ställt sig frågorna ovan, vad kommer den då fram till? Vad har den att erbjuda? Levererar den alltid jobben i 

exakt rätt tid? Löser den alltid problemen innan kriserna uppstår? Klarar den att alltid genomföra dina projekt 

under budgeten? Nästa steg är enligt Feature-benefit-model, att släppa allt som har med företagsstrukturen att 

göra, så som jobbtitel och arbetsuppgifter. Individen bör ställa sig frågor som; Vad gör jag som jag är mest stolt 

över? Om personen i fråga ska vara likt ett varumärke måste den också bete sig som ett. Den måste fokusera på 

dem sakerna som är till ett värde, som individen är stolt över och viktigast av allt, dem saker som den utan 

tvekan kan ta beröm för (Peters 1997). 

 

När individen sedan besvarat alla frågor, bör den ställa den allra sista och viktigaste frågan; Vad vill jag bli känd 

för? (Peters 1997).  

 

Vi kommer senare i analysen att använda Peters Feature-benefit-model för att bidra med ett tankesätt som 

tillsammans med det empiriska materialet kommer ligga till grund för analysen. Största fokus läggs på identitet 

och ärlighet, att kunna vara unik och hitta dina egenskaper samt förmågan att vara och leva upp sitt eget 

varumärke. 
 

 Metod 

 

Vårt huvudsyfte med studien är att kartlägga vad som krävs för att lyckas med sitt personliga varumärke och sina 

sociala kanaler. Detta för att i senare delar kunna få en djupare förståelse kring ämnet och att kunna dra slutsatser 

kopplat till teorin. Då vi också valde att undersöka hur arbetsgivare använder sociala medier vid rekrytering 

valde vi även att undersöka detta med hjälp av intervjuer och fokusgrupper för att få en bred och god kvalité på 

materialet. 

 

I den presenterade studien valde vi att använda oss av en kvalitativ ansats med två metoder; intervjuer och 

fokusgrupper. Då hela vår forskning bygger på specifika personer och fokusgrupper krävdes denna typ av studie 

så att vi gynnar kvalitén och analysen genomgående i studien. Anledningen till att vi valde den metoden var för 

att vi ansåg att det passade in i vårt forskningsämne mycket bra. Det kom att generera mycket material och gav 

oss rätt fakta till vår studie. Den kvalitativa metoden handlar om att förstå människors tankar, känslor, 

upplevelser, attityder, behov och agerande (Pathak, Jena & Kalra 2013). 

 

Vi ansåg att vår undersökning, att granska olika personers personliga varumärken samt hur arbetsgivare använde 

sociala medier vid rekrytering, även kunde användas på andra typer av undersökningar Dessa undersökningar 

hade kunnat ha handlat om att studera andra personers personliga varumärken än dem vi studerat. Det skulle 

även kunnat ha handlat om personer i medelålderns personliga varumärke samt om och hur arbetsgivare skulle 

undersöka deras sociala medier vid en rekrytering. Om vi hade velat uppnå högre extern validitet hade vi kunnat 

göra undersökningen på en specifik bransch istället för på flera. Detta material hade då gett studien mer djup och 

tillförlitlighet. Vi använde oss av ett induktivt förhållningssätt till förhållande mellan teori och forskning. 

Induktivt förhållningssätt innebär att vi inte har någon förutfattad mening (Bryman 2011). Observationer och 

diskussioner låg till grund för vår studie. 
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3.1 Kvalitativa intervjuer 

 

En kvalitativ forskning innebär att tyngden vanligtvis läggs på ord och inte på siffror vid insamling av data 

(Bryman & Bell 2013). För att stärka vår forskning beslutade vi oss därför för att använda kvalitativa intervjuer. 

Detta gav oss ett detaljerat material som öppnade upp för en större flexibilitet där vi dessutom kunde behålla 

formatet på det vi samlat in. Intervjuerna byggde på en semistruktur där vi såg största möjlighet att få fram 

relevant kunskap som ledde oss framåt i studien via vår intervjuguide som vi själva utformade. Vi lade fokus 

kring våra forskningsfrågor och ledde samtalet så att vi fick fram det vi sökte. Vi undvek ledande och tolkande 

frågor så att fokus låg på de uppsatta ramarna. 

 

 Urval 

 

Vi gjorde ett ändamålsenligt urval på grund av att vi ville få ut bästa möjliga information genom att välja 

personer baserat på deras attribut (Bryman & Bell 2013). Vi handplockade de personer vi kände hade störst 

relevans kopplat till forskningsstudien baserat på deras kunskap och erfarenhet inom området. De personerna vi 

valde, valde vi på grund av att några av de är bekanta och arbetsam inom de områden forskningen handlade om. 

Dem övriga kom vi i kontakt med via bekanta och arbetskollegor. Nedan följer information om 

intervjupersonerna. 

 

Segment Respondent Ålder Intervjuform 

Sociala 
medieprofilerna 

Sociala medieprofil 1 20–30 År Personlig 

Sociala 
medieprofilerna 

Sociala medieprofil 2 20–30 År Personlig 

Sociala 
medieprofilerna 

Sociala medieprofil 3 20–30 År Personlig 

Sociala 
medieprofilerna 

Sociala medieprofil 4 20–30 År Personlig 

Sociala 
medieprofilerna 

Sociala medieprofil 5 20–30 År Personlig 

Rekryterarna  Rekryterare 1 40–50 År Personlig 

Rekryterarna Rekryterare 2 40–50 År Personlig 

Rekryterarna Rekryterare 3 20–30 År Personlig 

Studenterna  Student 1 20–30 År Fokusgrupp 

Studenterna Student 2 20–30 År Fokusgrupp 

Studenterna Student 3 20–30 År Fokusgrupp 

Studenterna Student 4 20–30 År Fokusgrupp 

Studenterna Student 5 20–30 År Fokusgrupp 

Studenterna Student 6 20–30 År Fokusgrupp 

Studenterna Student 7 20–30 År Fokusgrupp 

Studenterna Student 8 20–30 År Fokusgrupp 

Studenterna Student 9 20–30 År Fokusgrupp 

Studenterna Student 10 20–30 År Fokusgrupp 

Studenterna Student 11 20–30 År Fokusgrupp 

Studenterna  Student 12 20–30 År  Fokusgrupp 

 
- Erfaren 1 har sedan många år byggt upp sitt personliga varumärke inom fitnessvärlden. I senare delen av sin 

karriär fick han erbjudande om att bli brand manager för Nocco BCAA i Stockholm. Han har för tillfället nästan 

60 000 följare på Instagram och har blivit en av Sveriges främsta inom fitness och styrketräning. Han har även 

bidragit till stor del av Noccos framgång på marknaden. Kallas även rekryterare 3 i rapporten. 

 

- Erfaren 2 är en entreprenör som har skapat sitt personliga varumärke via 
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Facebook och Instagram. Hon jobbar inom TV branschen med casting och hon har även börjat föreläsa i skolor 

om personligt varumärke till unga killar och tjejer. Det hon vill förmedla är medvetenhet och hon vill inspirera 

med tankar och attityder. 

 

- Erfaren 3 är bosatt i Varberg och jobbar med fotografering och film på heltid. Han vistas tillsammans med 

många stora företag och offentliga namn. Hans yrke gör att han har en betydande koppling till sociala medier. 

 

- Erfaren 4 jobbar på NRJ i Stockholm och vistas mycket bland offentliga personer. Inom radiobranschen är hon 

känd som Crossfit-Hanna. Hon jobbar med sociala medier för NRJ vilket har gjort att hon har format sitt 

personliga varumärke det senaste året. 

 

- Erfaren 5 är värmlänningen som tog sig till Stockholm för att studera till journalist. Efter 3 år på JMK, 

Stockholms journalistskola, blev hon anställd på en av Sveriges största nyhetstidningar, Svenska Dagbladet. Hon 

har bl.a. under sin journalistkarriär gjort reportageresor till Sierra Leone och skrivit om Ebola samt gjort stora 

avslöjanden om assistansfusket. 

 

- Rekryterare 1 började sin karriär som fotbollsproffs i England. Efter fotbollskarriären så startade han Effektiv 

AB som idag är en av marknadens främsta inom bemanning i Borås och Västsverige. Effektiv jobbar främst med 

personliga relationer där varje individ räknas och tar varas på. 

 

- Rekryterare 2 är marknadschef på Craft of Scandinavia och har under sin arbetskarriär jobbat inom både tobak- 

och godisindustrin innan han började på Craft. Han driver tillsammans med produkt- och marknadsdirektören all 

marknadsföring, både för Craft i Sverige och Craft internationellt. 

 

3.2 Tillvägagångssätt 

 

Vi valde tre olika segment för att få en bred och relevant datainsamling som vi sedan kunde koppla ihop med de 

uppsatta frågeställningarna. Efter detta bokade vi in ett möte med respektive person och mailade dem frågor vi 

ville ställa för att de skulle vara så förberedda som möjligt. Väl under intervjun hade vi en öppen struktur där den 

som blev intervjuad fick prata fritt till en viss del. Samtalet spelades in så att vi inte missade någon relevant 

information som sas och anteckningar skrevs så att olika intryck kunde dokumenteras. De flesta intervjuerna 

ägde rum på personernas arbetsplatser. Vi hade två olika intervjuguider som vi följde så att rätt frågor ställdes till 

rätt person. Vi valde att kalla dem två grupperna för “sociala medieprofilerna” och “rekryterarna” där sociala 

medieprofilerna representerades av personer som redan byggt upp sitt varumärke eller är under god uppbyggnad. 

Rekryterarna representeras av arbetsgivare och högt uppsatta personer på företag. 

 

3.3 Fokusgrupper 

 

Ytterligare material som samlades in var material från fokusgrupper som vi använde oss av. Fokusgrupper är en 

form av en gruppintervju där flera deltagare är närvarande (Bryman & Bell 2013). Syftet var att bredda bilden, 

att få ytterligare en vinkel på problemen och där av, ta reda på om de arbetssökande var medvetna om att 

arbetsgivare använder sig allt mer av sociala medier vid rekrytering. 

 

Det urval vi gjorde kopplat till fokusgrupperna var ett bekvämlighetsurval. Det baserat på att de personerna vi 

sökte, hade vi i vår närhet och sparade då värdefull tid. Tid som vi istället kunde lägga på intervjuerna så att vi 

säkerhetsställde kvalitén på dem. Ett bekvämlighetsurval bygger på vad som passar forskaren bäst och vilka 

personer som ligger närmast till hands (Bryman & Bell 2013). Vi valde personer som alla var i slutfasen av sina 

studier och som skulle ta steget ut på arbetsmarknaden. Vi sökte efter personer som var i samma situation som 

oss d.v.s. nyexaminerade och arbetssökande. Alla var i behov av ett arbete och arbetslivserfarenhet men har det 

svårt att slå sig in på arbetsmarknaden. 

 

Vårt första steg var att vi utformade en intervjuguide med öppna frågor som ledde till en öppen dialog samt en 

diskussion. Datainsamlandet för fokusgrupperna gick till som så att vi kontaktade de uttänkta personer enligt 

urvalsmetoden. Vi hade två fokusgrupper och det var sex personer i vardera grupp. Vi bokade ett grupprum på 

campus Varberg för att alla i fokusgrupperna var studenter och då kände till lokalerna. Vi spelade in samtalen så 

att ingen information skulle missas. En av oss observerade och antecknade intryck, beteende samt vem som 

ledde samtalet för att minimera risken att missa något relevant. Den andra ledde hela samtalet och den tredje var 
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med och observerade men var också aktiv i samtalet. Vi serverade fika och kaffe för att bidra till en lättare 

stämning. 

 

3.4 Transkribering 

 

Alla intervjuer och fokusgrupper transkriberades på ett sätt så att det skulle bli en så bra och givande analys som 

möjligt. Fokus har varit att se hur medvetna personerna varit om sitt personliga varumärke samt hur arbetsgivare 

undersöker sociala medier vid rekrytering. På grund av detta såg vi inte att det fanns någon anledning att göra en 

detaljerad transkribering utan valde att endast göra en grov transkribering. Detta innebär att sådant som pauser i 

samtalet, betoningar o.s.v. är borttaget ur vår transkribering (Wibeck 2010). Då vi haft ett uppsatt tidsschema, 

som vi hela tiden jobbat efter, använde vi oss av en grov transkribering även av den anledningen att det gjorde att 

vi effektiviserade transkriberingsprocessen. Innan vi påbörjade den första transkriberingen lyssnade vi 

tillsammans på en av inspelningarna för att se så att vi var samstämmiga i utförandet. 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet och validitet är begrepp som ursprungligen har tagits fram för studier med en kvantitativ ansats men 

har nu senare också börjat tillämpas på kvalitativa ansatser. Begreppen reliabilitet och validitet i en kvalitativ 

studie handlar om att kunna beskriva vad som har samlats in och bearbetat datan på ett systematiskt och pålitligt 

sätt. Dessa begrepp används för att beskriva hur bra vår datainsamling har gått. Studien bör sträva efter en hög 

reliabilitet och validitet (Gunnarsson 2002). 

 

Reliabilitet handlar om att mäta på ett trovärdigt och pålitligt sätt (Gunnarsson 2002). Då vår studie inte är 

kontextbaserad så anses den externa reliabiliteten var hög. Vi valde att intervjua olika personer med olika 

bakgrund, yrke och ålder för att få en så stor spridning som möjligt. För att höja den interna reliabiliteten kom vi 

i god insikt om hur material, begrepp och teorier skulle tolkas (Bryman & Bell 2013). Vi genomförande 

kontinuerliga diskussioner och diskuterade fram en grundlig gemensam tematisering så att den interna 

reliabiliteten höjdes. 

 

Validitet handlar om att mäta det som är relevant till sammanhanget (Gunnarsson 2002). Det som mäts bör hålla 

en kvalité samtidigt som det bör mäta saker på rätt sätt. Den externa validiteten handlar om hur generaliserbart 

det insamlade materialet är. Då studien bygger på kvalitativa undersökningar via en fallstudie, där ett brett urval 

gjordes, påverkades den externa validiteten i positiv bemärkelse. Den interna validiteten handlar om i vilken 

utsträckning innebörden och tolkningen av begrepp, observationer och teorier stämmer överens (Bryman & Bell 

2013). Vi anser därför att vår studie öppnar upp för en hög validitet. 

 

 Empiri och analys 

Resultatredovisningen inleds med en presentation av de olika sociala media som 

respondenterna använder sig av. Därefter följer hur respektive användartyp ser på de olika 

sociala medierna samt hur de använder sig av dem.  
 

4.1 Aktuella kanaler vid varumärkesbyggande 

 

Internetstiftelsen i Sverige gör årligen en undersökning på hur användandet av internet utvecklas från år till år. 

Internettillgången har de senaste åren legat på över 90 % och 82 % använder internet dagligen. Det blir vanligare 

att ha både dator, surfplatta och smartphone. I genomsnitt använder varje person internet 24 timmar i veckan. 

Personer mellan 16–25 år ägnar sig i genomsnitt nästan 40 timmar i veckan åt internet. Det dagliga användandet 

av sociala medier har mer än fördubblats under de senaste sex åren, från 28 % år 2010 till 58 % år 2016. De som 

använder sociala medier gör det lite drygt en timme om dagen eller sju timmar i veckan. Över hälften av 

internetanvändarna besöker dagligen sociala medier i sin mobil (IIS 2016). 

 

Facebook är grundat år 2004, där deras mål är att ge människor verktyget och makten till att bygga upp ett 

samhälle och föra världen närmare varandra. Människor använder Facebook för att hålla kontakten med vänner 



 

10 

 

och familj. För att upptäcka vad som händer i världen och att dela och uttrycka vad som är viktigt för dem 

(Facebook. u.å.).  

 

Facebook är den största sociala kanalen bland svenska internetanvändare där drygt hälften av alla 

internetanvändare är aktiva varje dag (IIS 2016).  

 

LinkedIn är världens största yrkesnätverk med fler än 467 miljoner medlemmar i 200 olika länder runt om i 

världen. LinkedIns uppdrag och mål är enkelt: Förena yrkespersoner från hela världen för att främja deras 

produktivitet och framgång. Som medlem får du tillgång till andra användare, jobb, uppdateringar och insikt som 

kan hjälpa till att lyckas i arbetslivet (Linkedin, u.å.) LinkedIn var år 2016 den tredje största sociala kanalen i 

Sverige, där 26 procent av alla internetanvändare någon gång använder LinkedIn. Det är en ökning jämfört med 

år 2015 då det var 22 % som använde LinkedIn någon gång. Den dagliga användningen av Linkedin är låg, 

endast 2 %. Störst andel LinkedInanvändare finns i åldersgruppen 26–55 år. Det är tydligt att Linkedin är ett 

nätverk för personer i arbetslivet. En tredjedel av alla som uppgivit att de arbetar använder någon gång Linkedin 

(IIS 2016).   

 

Instagram är den näst största sociala kanalen bland svenska internetanvändare. Instagram beskrivs som följande; 

 

Instagram is a community of more than 600 million people who capture and share the world's 

moments on the service. Since the beginning, Instagram has become the home for visual 

storytelling for everyone from celebrities, newsrooms and brands, to teens, musicians and 

anyone with a creative passion 3 
 

Användningen av Instagram har fortsatt att öka. Då 44 % använde Instagram någon gång år 2016 jämfört med 40 

% året innan. Störst andel Instagramanvändare finns i den yngsta åldersgruppen, dem mellan 12–15 år (IIS 

2016). 

 

Twitter ger alla sina användare möjligheten till att formulera, skapa och dela med sig av idéer och information, 

utan några hinder (Twitter u.å.). 

Efter flera års stadig ökning av användandet av Twitter har trenden brutits. År 2016 använde färre än var femte 

internetanvändare Twitter. 18 % använder någon gång Twitter, och 6 % gör det dagligen. Störst andel 

Twitteranvändare finns bland dem unga under 25 år (IIS 2016).  
 

4.2 Insamlat material 

 

När vi ställde frågor till dem sociala medieprofilerna gällande deras yrke och kopplingen till sociala medier så 

ger dem klara svar på att de alla anpassade sina kanaler efter vilken bransch de verkar inom. Idag är internet och 

sociala medier väldigt komplicerat till skillnad från för 10 år sedan, säger en av sociala medieprofilerna och 

utvecklar det genom att berätta hur t.ex. enkelt det är att dömma en person idag, bara genom att undersöka 

dennes sociala medier. Vi är en generation som inte har så mycket spärrar, fortsätter respondenten. Sociala 

medieprofilerna berättade att deras medvetenhet och utformning av deras personliga varumärken har formats 

utifrån deras branscher där de själva kan välja vad som ska synas i deras kanaler. Vissa saker, menar de sociala 

medieprofilerna, går att lyfta. Detta för att passa bättre in i branschen, medan andra saker kan de sudda ut. Det är 

så de jobbar med sitt personliga varumärke säger de. En av respondenterna ger som exempel hur denne väljer att 

publicera bilder på när den besöker olika platser t.ex. mässor. Bilderna visar då vad respondenten gärna gör på 

fritiden, samtidigt som platserna förknippas med branschen denne arbetar inom. På detta sätt lyfter respondenten 

fram vad den vill ska synas och därmed formar sina sociala medier. Det personliga varumärket är summan av allt 

som förknippas med dig; hur personen uppfattas och hur personen är, är en av dem sociala medieprofilernas 

definition av personligt varumärke. En av dem intervjuade beskrev att denne anpassat sina kanaler efter sitt jobb 

och att det var först när den fick det jobb den har idag som denne blev medveten om hur mycket det går att ta 

reda på om en person via internet. Vidare in i samtalen säger alla de sociala medieprofilerna respondenterna att 

det tar långt tid att hitta sin image och ett bra, starkt personligt varumärke är ingenting som plötsligt bara dyker 

upp. Att försöka väcka intresse och attrahera intressenter är en viktig faktor för ett starkt personligt varumärke. 

Det gäller att tänka långsiktigt och planera för att en eventuell framtida arbetsgivare söker upp dig, fortsätter de 

sociala medieprofilerna. Den ena personen som vi valde att intervjua berättade för oss hur denne valt att byta 

efternamn för att kunna differentiera sig inom sin bransch. Respondenten hette innan namnbytet Anderson, med 

ett s, vilket denne ansåg sig var ett problem då de flesta skriver efternamnet automatiskt med två s. På grund av 

                                                           
3  Instagram.com u.å 31 mars 2017 
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detta försvann många av respondentens jobbförfrågningar via mail. Efter att ha bytt efternamn har respondenten 

kunnat differentiera sig på ett bättre sätt och fått en högre igenkänningsfaktor på marknaden. 

 

När vi ställde frågor gällande bransch menade alla rekryterarna att olika branscher jobbar olika med sociala 

medier, både olika mycket, på olika sätt och även yrkesroll samt ålderskategori spelar in i användandet av 

kanalerna. Alla rekryterare som vi intervjuade hävdade också att om de sökte personal till en tjänst på en 

marknadsavdelning var det viktigt att personen i fråga var användare av sociala medier. En av rekryterarna 

förklarade det hela genom att jämföra med en bra bilförsäljare. En framgångsrik bilförsäljare är knappast en 

person utan körkort, menade rekryteraren. Det var inte alls lika viktigt inom andra tjänster så som t.ex. 

truckförare. De berättade att om de inte var användare av sociala medier var det svårt att ta reda på om de 

behärskar konsten med sociala medier och därmed kunna ta reda på dess kompetens. Genom användandet av 

sociala medier har rekryteraren mer att undersöka och en större urvalsgrupp att välja bland. En av rekryterarna 

berättade att denne ansåg att det är svårt att hitta arbetskompetens idag. Rekryteraren ansåg att en truckförare kan 

vara svårt att hitta och menade att sociala medier därför är ett bra sätt för dem att hitta bra kompetens på. 

 

När studenterna fick frågan om vad de trodde att en rekryterare valde att titta på när det gällde sociala medier var 

det gemensamt för alla i fokusgrupperna att de trodde det var olika beroende på bransch. De menade att företag 

jobbar olika mycket med sociala medier och därför kan fokus komma att läggas på andra saker vid en 

rekryteringsprocess. 30 % av personerna i fokusgruppen skulle kunna tänka sig att forma sitt personliga 

varumärke utefter ett eventuellt framtida yrke medan 70 % ansåg att de inte skulle kunna tänka sig att ändra på 

sig för att passa in. Genom att forma sitt personliga varumärke menade 30 % av studenterna att de skulle kunna 

publicera en bild som på något sätt hade anknytning till en framtida arbetsgivare eller bransch. Övriga menade 

att de inte alls skulle kunna tänka sig att göra detta, utan ville helst publicera bilder på sociala medier utan att 

tänka efter. De sistnämnda menade på att de hellre såg en skillnad mellan det professionella och det privata livet. 

 

 

Använder kanalerna i syfte för: 
Respondent Facebook Instagram LinkedIn Twitter 

Erfaren 1 Arbete Privat & Arbete Arbete Använder Ej 

Erfaren 2 Arbete Privat & Arbete Arbete Arbete 

Erfaren 3 Privat & Arbete Privat & Arbete Arbete Använder Ej 

Erfaren 4 Privat & Arbete Privat Arbete Använder Ej 

Erfaren 5 Privat & Arbete Privat Arbete Arbete 

 

Undersöker kanaler i följande ordning vid rekrytering: 
Respondent  Facebook Instagram LinkedIn Twitter 

Rekryterare 1 Första (1) Tredje (3)  Andra (2)  Fjärde (4) 

Rekryterare 2 Första (1)  Andra (2)  Tredje (3)  Fjärde (4)  
 

 

 

 

 

 

Tänker efter innan de publicerar något på följande kanaler: 
Respondent Facebook Instagram  LinkedIn  Twitter 

Student 1 Nej  Nej  Ja Använder Ej 

Student 2 Ja Ja Ja  Använder Ej 

Student 3 Ja Ja Ja Använder Ej 

Student 4 Ja  Nej Ja Nej 

Student 5 Nej  Nej  Ja  Nej  

Student 6 Ja Ja Använder Ej Använder Ej  

Student 7 Nej  Nej  Använder Ej  Använder Ej  

Student 8 Ja Ja Ja Använder Ej  

Student 9 Nej  Nej  Ja  Ja 

Student 10 Nej  Nej  Ja Använder Ej  
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Student 11 Nej  Nej  Använder Ej  Använder Ej  

Student 12 Nej  Ja  Ja  Använder Ej  
 

4.3 Sociala medieprofilerna 

 

De sociala medieprofilerna som vi intervjuat är aktiva på Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter och det alla 

respondenterna har gemensamt är att de tänker alla noga efter innan de publicerar någonting då de är medvetna 

om vad det kan ge för konsekvenser. En del av sociala medieprofilerna använder endast vissa kanaler som 

verktyg för kontaktnät, de väljer noggrant sin aktivitet på de olika kanalerna och vilka personer de har i sitt flöde. 

Exempel på detta är erfaren 1 och erfaren 5 som har många kontakter på Facebook av den anledningen att de 

enkelt vill kunna få tag på och nå ut till ett stort kontaktnät när de arbetar. 

Enligt våra intervjuer med dem sociala medieprofilerna, som har en kunskap kring ämnet, tror de inte att dagens 

arbetssökande är medvetna om att både arbetsgivare och rekryterare tittar på deras sociala kanaler vid 

anställning. De tror att en rekryterare undersöker dem kanaler som personer vanligtvis är tillgänglig på och 

menar att det är viktigt att varje person tänker efter vad som publiceras innan det publiceras. Sociala 

medieprofilerna i studien är eniga om att tro att människor tar sociala medier lite för nonchalant för sitt eget 

bästa. Sociala medieprofilerna vet vad som krävs i dagens samhälle för att lyckas och de vet även hur man 

differentierar sig på marknaden. De anpassar sig allihop efter en eventuell framtida arbetsgivare och de vet hur 

de ska presentera sig på sociala medier, både i text och bild. De sociala medieprofilerna menar att de formar sina 

profiler och kanaler efter nuvarande och framtida arbetsgivare för att få ett bra och stärka sitt personliga 

varumärke. Detta är någonting som krävs för att få en anställning på ett företag idag.  

 

De sociala medieprofilerna i studien använder sig främst av Facebook, dock inte för det personliga varumärkets 

skull. Facebook anses av respondenterna vara en bred plattform som används främst för kommunikation. Erfaren 

5 menar att Facebook är en kanal som inte är speciellt intim, de kontakter som finns där är ofta ur en 

kommunikationssynpunkt. Detta till skillnad från Instagram som de sociala medieprofilerna anser är den kanal 

som de alla använder sig näst mest av. Denna kanal anser erfaren 4 vara en kanal som är mer intim och mer 

professionell. På Instagram blir ett personligt varumärke mer tydligt då det används mer frekvent, menar erfaren 

4. De sociala medieprofilerna menar att Instagram liknar mer en mikroblogg och någonting som avspeglar 

personen i fråga. På så sätt blir detta en nyckelfaktor i en rekryteringsprocess, då en arbetsgivare t.ex. vill ha 

snabb bild av en person.  

 

Enligt dem sociala medieprofilerna i studien tycker att en arbetsgivare bör undersöka hur en person väljer att 

presentera sig på sociala medier. För att ha ett starkt varumärke ska personen i fråga vara konsekvent och 

representativ, är de överens om. Något som erfaren 2 menar bör undvikas på sociala medier är baktala andra 

personer och företag då det inte finns någon trovärdighet i det. Sociala medier ser annorlunda ut idag än vad det 

gjorde för 10 år sedan. De sociala medieprofilerna i studien tänker efter noga innan de publicerar något eftersom 

de är medvetna om vad det kan ge för konsekvenser. Detta beror dock på vilket typ av kanal det gäller. Det gäller 

att inte vara för naiv. De sociala medieprofilerna menar att de inte publicerar allt de gör på alla kanaler, utan de 

anpassar sig och sitt material efter forumet. Vissa bilder anses inte passa in på professionella forum, så som 

LinkedIn, men mer passande på ex. Instagram. Exempel på detta skulle kunna vara festbilder. Erfaren 2 menar 

dock att beroende på bransch kan en festbild vara både bra och mindre bra. De sociala medieprofilerna anser att 

LinkedIn är ett helt arbetsrelaterat verktyg som används på ett mer “vuxet” sätt än Facebook.  

 

Mina bilder är inte mina bilder längre så fort jag publicerat dem 4 

 

Personligt varumärke är en summa av allt som förknippas med dig, är alla sociala medieprofilerna i studien 

överens om. Erfaren 5 anser att det är bra att fokusera på en kanal istället för att försöka bemästra flera då det är 

viktigt att uppfattas som trovärdig. Detta håller även de andra erfarna med om. Detta visar ett förtroende vilket i 

sin tur visar att personen i fråga är mänsklig. De anser också att allt som publiceras på nätet, både bilder och 

texter, bör vara saker som gör personen trovärdig. Idag är varje person så mycket mer än sitt jobb, så det är svårt 

att skilja på professionellt och personligt varumärke, hävdar erfaren 3. Detta gör användandet av sociala medier 

mer viktigt. LinkedIn blir som ditt CV, där du visar upp dig själv och dina kompetenser, fortsätter erfaren 3. De 

sociala medieprofilerna anser att LinkedIn är en kanal som de håller uppdaterad, samtidigt som de inte använder 

sig av den speciellt mycket. På grund av detta är det viktigt att vara noga med vad som publiceras var. Erfaren 2 

menar att om en person visar upp något som angränsar till det privata visar det snarare att personen är mänsklig 

och det kan de flesta personer i sin tur tjäna på. De sociala medieprofilerna har arbetat under en längre tid för att 

                                                           
4  Erfaren 4 Intervju den 25 april 2017, 19:15. 
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bygga upp sina kanaler, vilket har lett till att de avspeglar vem de verkligen är. Det tar lång tid att bygga upp, en 

del av dem är fortfarande på god väg och menar att det är en process som hela tiden går att arbeta med. De 

sociala medieprofilerna representerar allihop sitt företag i allt de gör och det är viktigt att ha en hög trovärdighet 

för att kunna bevara det personliga varumärket. 

 

Det är viktigt att visa förtroende och att jag är en person man kan lita på 5 

 

4.4 Rekryterarna 

Enligt våra intervjuer med rekryterarna kan vi utläsa att de alla är överens om att sociala medier fungerar som ett 

bra komplement till ett CV och ett personligt brev. Det är på så sätt väldigt enkelt att få en snabb bild av en 

person innan första mötet, enligt dem. Det är en möjlighet att kunna titta på en jobbsökandes sociala medier, 

vissa menar också på att det går att se förbi ett CV med hjälp av detta. 75 % av rekryterarna som vi intervjuat är 

medvetna om att de bör använda sig av sociala medier vid en rekryteringsprocess. De sista 25 % är medvetna om 

det, men har ännu inte använt sig av sociala medier vid en rekrytering. Enligt dessa 25 % kommer de antagligen 

att börja använda sig av dessa kanaler för att få reda på information om dem arbetssökande. Rekryterarna menar 

fortsättningsvis att det inte spelar någon roll om något offentligt publicerats för 5 år sedan eller om det var igår, 

datum existerar inte på internet. 

 

Internet är som en ful tatuering, det du publicerar försvinner aldrig riktig 6 

Rekryterarna menar att trovärdighet handlar om en helhet, personen i fråga bör jobba med ärlighet och 

uppriktighet för att verka trovärdig och på så sätt uppfattas som professionell. Det handlar även om personlighet, 

image och hur den framställs till omvärlden. Rekryterare 1 förklarar hur noga han är och hur han vill ha rätt 

personer på rätt ställe, då det är dyrt att rekrytera i dagens samhälle. Rekryterare 3 berättar hur viktigt det är att 

ha någon de kan lita på och hur de söker efter olika personligheter beroende på till vilken roll de söker. 

Rekryterare 2 menar att trovärdighet är att en person ska kunna stå för det de jobbar med eller stå för det den 

brinner för. Detta gör att trovärdighet är ett centralt begrepp i uppbyggnaden av det personliga varumärket. På 

grund av detta så är det viktigt att ha en uppdaterad och trovärdig profil på såväl LinkedIn, Facebook, Instagram 

och Twitter, menar rekryterarna. Rekryterarna undersöker främst Facebook vid en rekryteringsprocess, därefter 

tittar de på Instagram och LinkedIn, omnämnd ordning. 

Anledningen till att de främst undersöker Facebook är för att dem flesta går att hitta där, menar de. Det är ett bra 

första steg, för att sedan undersöka vidare på Instagram och LinkedIn.  

4.5 Studenterna 

 

Majoriteten av studenterna i fokusgrupperna ansåg sig själva vara medvetna om hur de agerar och interagerar på 

sociala medier. Studenterna var överens om att de ville försöka styra sitt innehåll på sina profiler men inte utifrån 

ett professionellt tänk utan mer av en individuell vinning. 35 % av deltagarna i fokusgruppen ansåg att de inte 

tänkte efter mycket innan de publicerade någonting medan 65 % tänkte efter hur de kommer att uppfattas samt 

dess konsekvenser. För majoriteten av studenterna i fokusgrupperna handlar sociala medier om bekräftelse, till 

skillnad från dem sociala medieprofilerna där det handlar om att visa upp sig själv. Majoriteten av studenterna 

berättade att de också såg sociala kanaler som en möjlighet att kommunicera med vänner och familj då tiden inte 

fanns eller räckte till för att höra av sig vi telefon eller sms. De såg detta som ett kommunikationssätt som var 

mer effektivt men också mer ytligt. Studenterna berättar att de på grund av detta främst använder sig av 

Facebook och därefter av Instagram och LinkedIn. Studenterna menar dock att de är betydligt mer aktiva på 

Instagram än på LinkedIn, då LinkedIn endast är en kanal som de finns på av den anledningen att de vet att de 

borde finnas där. Student 2, student 3 och student 8 berättar dock att de är noga och ser till att deras profiler hela 

tiden är uppdaterade även om de inte är aktiva på kanalerna. Detta menar de är för trovärdighetens skull och ifall 

det dyker upp eventuella jobbförfrågningar. 

När respondenterna fick frågan om de ansåg att deras sociala medier avspeglar dem själva, svarade de att de 

tyckte det. De ansåg även att alla bör vara konsekventa i sitt sätt att agera på sociala medier. Student 7 hävdade 

att en person förr på internet endast var ett användarnamn medan det idag är en verklig person bakom namnet. 

                                                           
5  Erfaren 5 Intervju den 3 maj 2017, 17:45.  
6  Erfaren 2 Intervju den 28 april 2017, 13:30. 
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Studenterna är eniga och menade på att alla användare av sociala medier idag har ett större ansvar än förr. Idag 

gäller det att kunna stå för det som görs och kunna ta konsekvenserna på ett helt annat sätt och i större 

utsträckning, menar student 1.  Med anledning av detta tyckte samtliga studenter i fokusgrupperna att varje 

individ skulle vara försiktig med vad de publicerade och i vilka kanaler.  

Gemensamt för alla studenterna i fokusgrupperna var att alla trodde att det var olika beroende på bransch, när de 

fick frågan om vad en rekryterare valde att titta på när det gällde sociala medier. Beroende på bransch, så jobbar 

alla olika med just användandet av sociala medier. Företag jobbar även olika mycket med sociala medier och 

därför kan fokus komma att läggas på andra saker vid en rekryteringsprocess. 30 % av personerna i 

fokusgruppen skulle kunna tänka sig att forma sitt personliga varumärke utefter ett eventuellt framtida yrke 

medan 70 % ansåg att de inte skulle kunna tänka sig att ändra på sig för att passa in. De sistnämnda menade på 

att de hellre såg en skillnad mellan det professionella och det privata livet. 

 Diskussion och slutsatser 

 

Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla empiriskt material och teoretiskt ramverk. 

Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens diskussion och slutsatser. 

 

De sociala medieprofilerna som intervjuats anser att det gäller att fokusera på vissa plattformar och att det inte 

går att fokusera på alla. De sociala medieprofilerna väljer att fokusera på olika kanaler att synas på, det är 

branscherna som styr det hela. LinkedIn, Facebook, Instagram samt Twitter var kanaler som rekryterna tittade 

på, där LinkedIn och Facebook var dem allra vanligaste. Därför är det viktigt att användaren är medveten om sitt 

innehåll på flödet då de allra flesta sagt att de undersöker alla olika kanaler. Dock kunde vi inte utläsa något 

speciellt mönster hos studenterna då samtliga använder olika kanaler till olika syften. Det vi däremot kunde 

utläsa var att Facebook är den kanal där studenterna först hade kunnat tänka sig att styra sitt flöde.  

 

De social medieprofilernas varumärken i studien ser väldigt olika ut beroende på vilken bransch de verkar inom. 

Idag är internet och sociala medier väldigt komplicerat till skillnad från för 10 år sedan. Vi är en generation som 

inte har så mycket spärrar menar de sociala medieprofilerna på. De sociala medieprofilernas medvetenhet och 

utformning av deras personliga varumärken har formats utifrån dess branscher. De kan välja vad de vill som ska 

synas i sina kanaler. Vissa saker kan respondenterna lyfta, för att passa bättre in i branschen och andra saker kan 

de sudda ut. Det personliga varumärket är summan av allt som förknippas med dig; hur personen uppfattas och 

hur personen är. En av dem intervjuade beskrev att denne anpassat sina kanaler efter sitt jobb och först då blev 

denne medveten om hur mycket det går att ta reda på om en person via internet. Det tar långt tid att hitta sin 

image och ett bra och starkt personligt varumärke är ingenting som plötsligt bara dyker upp. Att försöka väcka 

intresse och attrahera intressenter är en viktig faktor för ett starkt personligt varumärke. Det gäller att tänka 

långsiktigt och planera för att en eventuell framtida arbetsgivare söker upp dig. Ett exempel på detta är en av 

våra respondenter som kunde differentiera sig på ett bättre sätt och få en högre igenkänningsfaktor genom att ha 

byta efternamn. 

 

Olika branscher jobbar olika med sociala medier, både olika mycket, på olika sätt och även yrkesroll samt 

ålderskategori spelar in i användandet av kanalerna menar rekryterarna. Sociala medier är inte lika viktigt i alla 

branscher och inom alla tjänster. Alla rekryterare som vi intervjuat hävdade att om de sökte personal till en tjänst 

på en marknadsavdelning var det viktigt att personen i fråga var användare av sociala medier. Det var inte alls 

lika viktigt inom andra tjänster så som t.ex. truckförare. De berättade att om de inte var användare av sociala 

medier var det svårt att ta reda på om de behärskar konsten med sociala medier och därmed kunna ta reda på dess 

kompetens. Genom användandet av sociala medier har rekryteraren mer att undersöka och en större urvalsgrupp 

att välja bland. De berättar avslutningsvis att det är svårt att hitta arbetskompetens idag, till och med en 

truckförare kan vara svårt att hitta och därför är sociala medier ett bra sätt för dem att hitta bra kompetens.  

Utifrån det empiriska materialet vi undersökte beskrev rekryterna vilka sociala medier de lägger vikt på vid en 

rekryteringsprocess. Av rekryterarna är de alla eniga om att Facebook är den kanalen som mest frekvent 

används. Då det största sociala nätverket bland svenska internetanvändare är Facebook (IIS 2016).  

Dem sociala medieprofilerna som vi intervjuat visar att de är medvetna om detta då de påvisade samma resultat 

som rekryterarna när samma fråga ställdes. Studenterna i fokusgrupperna tror sig vara medvetna om vilka medier 

som en arbetsgivare använder sig av, men vi kan utläsa att de inte är det. Precis som de sociala medieprofilerna 

påstod, visade det sig att studenterna är nonchalanta och har inte tillräckligt med kunskap eller erfarenhet kring 

hur stor vikt det läggs på sociala kanaler vid en rekryteringsprocess. Att forma det personliga varumärke och 
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försöka undersöka och hitta sina absolut bästa egenskaper är någonting som varje individ ska ha börjat tänka på 

innan de börjat leta jobb (Simons 2012). Många av dem intervjuade rekryterarna nämner nämligen att sociala 

medier fungerar som en bra komplettering till ett CV och ett personligt brev. 

Majoriteten av studenterna i fokusgrupperna var inte medvetna om hur viktigt det var med personligt varumärke 

på sociala medier. Dock blev de mer medvetna om detta under intervjuns gång och visade tydligt en mer 

nyfikenhet kring ämnet. De ville gå hem och rensa sin Facebook, fast av fel anledning, inte på ett professionellt 

sätt. Anledningen var för att bilderna inte speglade deras personlighet idag, och för att de t.ex. var fula på en bild 

och inte för att den inte var passande i ett arbetssyfte. Ovan är ett tydligt exempel på att studenter vi intervjuat 

och andra jobbsökande måste bli mer medvetna om problemet. 

LinkedIn är en kanal som används aktivt av dem rekryterare som intervjuats. Det är tydligt att kanalen är ett 

nätverk för personer som redan finns i arbetslivet. Rekryterarna använde sig av LinkedIn men var samtidigt 

medvetna om dem flesta användare av kanalen var äldre.  

Majoriteten av studenterna i fokusgrupperna använde sig inte av LinkedIn då de inte förstod användandet samt 

att de inte ansåg att de behöver ha det då de inte befinner sig i arbetslivet än. Däremot framhåller Björck (2016) 

att alla bör se medierna som en resurs och se till att de hela tiden är uppdaterade. Björck (2016) menar också att 

varje individ bör planera för framtiden, dela med sig av sina erfarenheter, idéer och kommentera saker som 

intresserar den. LinkedIn användes främst av dem intervjuade personerna som sökte ett jobb däremot användes 

inte LinkedIn aktivt av dem som redan hade ett. 

 

Instagram anses vara mer privat och Twitter mer branschrelaterat. På Instagram går det att välja vilka som ska se 

vad som publiceras medan Twitter är ett medie som används i vissa branscher där offentliga texter och åsikter är 

mer relevant. Enligt uppsatsens observationer går det att utläsa att de sociala medieprofilerna tror att rekryterarna 

undersöker Instagram till större del än LinkedIn, som rekryterarna själva hävdar. Vi tror att anledningen till detta 

är för att sociala medieprofilerna redan har utformat ett starkt personligt varumärke och har därför en hög 

igenkänningsfaktor via Instagram. En faktor till detta kan vara att det är väldigt branschrelaterat då vissa inte vill 

förknippa sitt professionella varumärke med sitt privata. Beroende på bransch vill de sociala medieprofilerna tror 

att de blir granskade vid en rekryteringsprocess på Instagram av anledningen att det är via denna kanal 75% av 

intervjupersonerna bygger sitt varumärke. 25% vill som nämnt ovan, skilja på det professionella och privata. 

 

Endast 25% av sociala medieprofilerna som vi intervjuade använde sig av Twitter som kanal. Dessa arbetar inom 

journalistbranschen där uttryck i text blir väldigt viktigt och Twitter ansågs då vara den viktigaste kanalen för 

branschen. Vi kan dra en liknelse till en annan av intervjupersonerna som vi analyserat där foto och film är i 

fokus. Denna person ansåg både att Instagram var den viktigaste kanalen för deras personliga varumärke då 

Instagrams fokus också är foto och film. 

 

Efter att ha intervjuat respondenterna har vi, genom det empiriska materialet, undersökt och försökt ta reda vad 

som är ett bra personligt varumärke. Vi har i analysen ovan kommit fram till att Facebook var den sociala 

kanalen som genomgående används mest, både av rekryterarna, sociala medierprofilerna och studenterna i 

undersökningen. Därefter följde Instagram och LinkedIn på en delad andra plats, beroende på vem vi 

intervjuade. 

 

Enligt Rampersad (2011) så är det mest väsentliga att vara autentisk, lev ditt eget varumärke och stå för dina 

värderingar. Han menar att det blir bättre affärer om det sker tillsammans med en person som ger en bra och ärlig 

känsla. Det är svårt att få dem anställda att prestera bra på ett företag om de har andra värderingar än företagets. 

Om det istället är en bra matchning däremellan, d.v.s. de har samma värderingar, blir de anställda istället 

engagerade i sitt arbete och presterar bättre. Här kan vi se en koppling till en av sociala medierprofilerna som vi 

intervjuade som har ett stort engagemang för sitt företag och för det denne gör. Idag är varje individ så mycket 

mer än bara sitt arbete. Det handlar för många om att leva sitt arbete inifrån och ut. Att andas varumärket d.v.s. 

att kunna stå för sitt arbete och dess värderingar, “Living the brand”. Det är när det personliga varumärket 

stämmer överens med företagets varumärke och där de båda kombineras som blir den högsta och bästa 

varumärken kvaliteten (Rampersad 2011). Detta kan vi även koppla samman med Tom Peters Feature-benefit-

modell (1997) och om hur Peters anser att varje person ska se sitt varumärke som vilket varumärke som helst, 

t.ex. Coca Cola. 

 

Rampersad (2011) menar att traditionellt varumärkesbyggande fokuserar på personlig marknadsföring 

exempelvis att hitta något som särskiljer personen från andra och bygga upp ett namn. Rekryterarna vi intervjuat 

är ute efter det personliga, det mänskliga samt hur den arbetssökande uttrycker sig. Kan man matcha detta så går 
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det att differentiera sig på marknaden och då bli en värdig utmanare till konkurrenterna. Det de däremot inte vill 

hitta är stötande material, kränkande texter och nedvärderingar av personer och företag.  

 

Omvärlden är föränderlig och det gäller att ständigt hänga med i utvecklingen Detta stämmer överens med 

Rampersad (2011) som menar att varje person bör vara tydlig och utveckla sitt varumärke kontinuerligt. För att 

sticka ut och synas på den tuffa arbetsmarknaden måste kreativitet finnas. En av respondenterna som vi 

intervjuat valde att differentiera sig genom ett namnbyte då denne ansåg att efternamnet var för vanligt. Vi 

hävdar att detta är ett bra föredöme som visar på hur fantasin kan användas för att differentiera sig. 

 

Peters (1997) beskriver även i sin modell vilka frågor som bör ställas; “Vad har du för produkt eller service som 

gör att du särskiljer dig från dina konkurrenter?” Detta steg tycker vi inte är relevant för studenterna, men 

däremot anser vi att denna fråga passar bättre in mot sociala medieprofilerna som vi intervjuat p.g.a. att de redan 

utformat sitt personliga varumärke. Ytterligare en fråga är “Vad skulle mina kollegor säga är mina starkaste 

egenskaper?”. Denna fråga anser vi känns mer väsentlig för en person som är i en tidig fas i utformandet av sitt 

personliga varumärke. Här ser vi tillbaka på Frykmans (2010) modell om framgångsfaktorn mod. Det handlar 

om att våga se sina starka egenskaper och som kan göra personen ifråga unik. Även frågorna “Vad gör jag som 

jag som jag är mest stolt över och som jag vill dela med mig av?” är också frågor som handlar om mod. “Vad har 

du att erbjuda?” Här kan vi se en koppling till det tänk som ett företag bör ha. Vad har t.ex. Coca Cola att 

erbjuda? Vi anser, precis som Peters (1997), att varje individ bör tänka ut vad denne har att erbjuda och som är 

unikt för den själv. Slutligen anser Peters (1997) att frågan: “Vad vill jag bli känd för?” ska ställas. Denna fråga 

tolkar vi som “Vad vill jag bli igenkänd för?” vilket vi anser är mer väsentligt. När ett personligt varumärke ska 

utformas gäller det att våga tänka långsiktigt. För att kunna tänka långsiktigt är det viktigt med en hög 

ambitionsnivå vilket vi kan se en koppling till i Frykmans (2010) framgångsmodell. Finns ambitionen, finns 

framgången. 

5.1 Slutsatser 

 

Idag gäller det att hålla sig uppdaterad och hänga med i utvecklingen då sociala medievärlden hela tiden 

utvecklas. Många företag är själva väldigt närvarande på nätet idag och lägger mycket tid på att stärka sitt 

varumärke på sociala medier. Vår studie visar att majoriteten av rekryterarna vi intervjuat undersöker Facebook, 

LinkedIn, Instagram och Twitter inför ett första möte vid en rekrytering. Med andra ord, många medier studerats 

där de flesta ur populationen finns tillgängliga. Detta är dock inte majoriteten av populationen medveten om. 

Resultatet av vår forskning visar att det finns ett glapp här d.v.s. att studenter inte ser sociala medier på ett 

professionellt sätt utan endast för privat bruk. Det är idag positivt att vara aktiv på sociala kanaler, dock är det 

skillnad på att publicera och att publicera något bra. Det gäller att inte att vara nonchalant, utan tänka efter innan 

agerandet. 

 

Alla intervjuade parter i vår studie är överens om att Facebook är det mediet som används till störst del. Idag 

används Facebook på ett sätt som gör att en person både kan hitta jobb och bli hittad av marknadens alla 

arbetsgivare. Vidare kan vi konstatera att arbetsgivare och rekryterare idag använder sociala medier för att titta 

på hur jobbsökande väljer att uttrycka och presentera sig och sitt material. Allt som finns på nätet går att hitta. 

Att vara närvarande på sociala medier kan ge en positiv bild av en person och information som hittas kan ses 

som en komplettering till ett CV och ett personligt brev. Detta framförallt inom vissa branscher har sociala 

medier en viktig roll vid en rekryteringsprocess. Sociala medieprofilerna i vår studie är mycket medvetna om 

detta, då de valt att anpassa sina sociala medier och sitt personliga varumärke efter respektive bransch. Resultatet 

visar även att sociala medier kan effektivisera en rekryteringsprocess, då sociala medier kan underlätta för att få 

en uppfattning av en individ. Det är också kostnadseffektiv och kan skynda på processen då rekrytering ofta är 

en hög kostnad för företag. 

 

Förr var en person endast ett användarnamn på nätet medan idag är det en verklig person bakom namnet. Idag 

har alla ett helt annat och större ansvar än vad de hade förr. Idag gäller det att kunna stå för det som uttrycks, 

kunna ta konsekvenserna på ett helt annat sätt och det är här vi finner ett glapp. Studenterna i fokusgrupperna är 

inte så pass medvetna som de bör vara. Det gäller att börja bygga sitt personliga varumärke i god tid, för det sker 

inte över en natt. Vi anser att populationen bör fokusera på en kanal, snarare än alla för att kunna differentiera 

sig på arbetsmarknaden. Vi anser också att alla bör ha en röd tråd rakt igenom dem kanalerna som de väljer att 

lägga vikt på. Det ökar trovärdigheten och avspeglar vem de är på ett bättre sätt. 

 

Efter att ha analyserat det empiriska materialet tillsammans med teorierna har vi också kommit fram till följande 

slussats kring våra frågeställningar. Vi kan utläsa att ordet trovärdighet har varit genomlysande genom det 
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analyserade materialet. Givet är också att ordet medvetenhet är ett ord som varit återkommande genom vår studie 

då det varit en del i vår frågeställning. 

När det gäller att bygga upp ett personligt varumärke anser vi att det går att göra det på två olika sätt; grundligt 

och mer branschinriktat. Alla börjar med utformningen av ett grundligt personligt varumärke, medan en del går 

vidare mot ett mer branschinriktat varumärke. Detta avgörs av hur mycket tid och energi som läggs ner på det 

personliga varumärket. I ett grundligt personligt varumärke handlar det mer om att presentera sig själv, medan 

ett branschinriktat personligt varumärke är mer utarbetat och branschrelaterat för att skapa en hög 

igenkännlighet. 
 

5.2 Implikationer 

 

Studien är främst kopplad till dem personer som befinner sig i en situation som arbetssökande och 

nyutexaminerade studenter. Uppsatsens resultat kommer därför främst kunna användas av studiens målgrupp, 

dvs studenter och arbetssökande och även till viss mån för rekryterare. För rapportens målgrupp kommer 

användningsområdet att ge en ökad förståelse kring rekryteringsprocesser samt en ökad förståelse för hur sociala 

medier kan användas till den arbetssökandes fördel. Eftersom studien även berör och analyserar 

rekryteringsprocesser kommer även arbetsgivare och personer inom rekrytering kunna använda sig av materialet 

i uppsatsen för att få en djupare förståelse kring den arbetssökandes situation. 

 

5.3 Begränsningar 

 

Den största begränsningen för oss har främst varit tiden. Om vi hade haft mer tid på oss hade vi kunnat utveckla 

vår forskning genom att intervjua en bredare population. Detta för att få en bredare insyn i hur rekryterarna, 

sociala medieprofilerna och studenterna ser på ett personligt varumärke. 

 

En annan begränsning för oss har varit dem olika branscherna som rekryterarna verkat inom. Att vi inte valde att 

specialisera oss till en viss bransch gjorde att vi fick relativt breda svar som i sin tur gjorde att det blev svårt att 

göra en rättvis jämförelse. Om vi hade fokuserat på en specifik bransch hade det antagligen skapat högre 

trovärdighet d.v.s. högre validitet i vår uppsats. 

 

Ytterligare en begränsning uppstod p.g.a. att vi inte utförde ett telefonsamtal innan en planerad intervju med våra 

rekryterare och ställde en så kallad filterfråga. Detta hade vi kunnat göra för att se om de var relevanta för vår 

forskning, för att inga missförstånd skulle uppstå eller för att de inte skulle leva upp till våra förväntningar. 

 

5.4 Rekommendationer 

 

Efter att ha analyserat och diskuterat ämnet har vi kommit fram till att följande punkter bör beaktas för 

utformningen av ett bra personligt varumärke: 

 

 Individen borde se över vad som finns på sina sociala mediekanaler. Hur ser profilerna ut? Ta bort det 

som anses olämpligt och det som individen inte kan stå för. Detta får personen i fråga att inte framstå 

som trovärdig. Individen bör tänka på hur den vill bli uppfattad av andra. 

 

 Skapa en LinkedInprofil. Individen bör se till att den finns tillgänglig på arbetsmarknaden. Individen 

bör därefter ta en professionell bild som den kan använda sig av både på LinkedIn, i CV och i andra 

professionella sammanhang. Individen bör också tänka på att ha en uppdaterad profil och tänka igenom 

vilken bransch den söker sig till. 

 

 Vid utformandet av en profil, bör individen tänka på hur den vill bli uppfattad och hur den vill 

presentera sig. För att verka trovärdig; tänk på att vara konsekvent och ha en röd tråd. Om individen vill 

framstå som en glad och positiv person, låt då dessa egenskaper genomsyra alla kanaler. Bemästra 

hellre få kanaler bra än flera kanaler dåligt. 

 Individen bör fundera på vad den har för personer i sitt kontaktnät. Beroende på hur individen använder 

sina kanaler bör den tydligt tänka igenom vilka personer den har kring sig. Den bör ta kontakt med 

intressanta människor som den kan ha nytta av i arbetslivet och ge den inspiration. Individen bör vara 
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noga med vad den kommenterar, delar och gillar; detta kan få den att framstå som intresserad, kunnig 

och attraktiv. 

 Individen bör våga ta för sig! Den bör visa upp vem den är, något som kännetecknar den och som 

angränsar till det privata. Detta visar att den är mänsklig och det kan den tjäna på. Men individen bör 

tänka på vad den publicerar. 

Dessa punkter är en början till en utformning av ett bra personligt varumärke. Så länge individen utvecklas som 

person, utvecklas också det personliga varumärket. Under tiden som individen utvecklas kommer den att se det 

hela med nya ögon. Detta gör att individen kontinuerligt behöver uppmärksamma dessa punkter och komplettera 

med nya erfarenheter.  

5.5 Vidare forskning 

 

Studien hade kunnat utvecklas genom att vi hade följt en person under en längre tid. Vi hade kunnat observera 

och väglett personen, med hjälp av resultatet i denna studie, att utforma ett bra personligt varumärke. Intressant 

för vidare forskning hade varit att ta del av personens utvecklingskurva, som utförs med hjälp av studiens 

metoder. Detta för att kunna påvisa att studien är trovärdig och funktionell. En annan vinkel hade kunnat vara att 

bredda våra fokusgrupper genom att studera olika generationers användande av sociala medier. Detta för att se 

om personer i olika generationer använder sociala medier på olika sätt. Det hade varit intressant att se vilka 

skillnader och likheter som hade kunnat uppstå. Ytterligare förslag på vidare forskning skulle kunna vara en 

bredare eller en kvantitativ studie av unga människors medvetenhet om sociala medier och rekrytering. 
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 Bilagor  

7.1 Intervjuguide rekryterarna 

 

 Vad är personligt varumärke för er? 

 Vad anser ni är ett bra personligt varumärke på sociala medier? 

 Vid en rekryteringsprocess; använder ni er då av sociala medier för att undersöka den arbetssökande? 

- Är det ett “måste” att göra det? 

 Vilka sociala kanaler tittar ni på? 

- Varför just dessa? 

- Skiljer dessa sig från varandra? Varför? 

 

 Händer det att ni också söker upp personer via sociala medier som ni vill anställa? 

 Det ni hittar om personen på sociala medier, hur påverkar det er i rekryteringsprocessen? Både positivt 

och negativt. 

- Kan ni ge något exempel? 

- Vad är det ni tittar efter? 

 Hur ser det “perfekta” personliga varumärket ut enligt ert företag? 

- Är det olika beroende på tjänst? 

 Vad anser ni är negativt att hitta på sociala medier? 

- Finns det någonting som skulle få er att inte vilja anställa personen? 

 Vad anser ni är positivt att hitta på sociala medier? 

 Hur ser ni på det om den arbetssökande inte finns med på sociala medier? 

- Bra, dåligt, spelar ingen roll? 

- Varför anser ni det är det bra/dåligt? 

 Tror ni man som person kan kombinera ett personligt varumärke och ett professionellt varumärke på 

sociala medier? I så fall hur? 

 LinkedIn ses som den professionella kanalen via rekrytering, använder ni den vid en 

rekryteringsprocess? 

 Hur många (cirka) av era anställda har ni hittat via LinkedIn? 
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 Har ni hittat någon av era medarbetare via några andra sociala medier? I så fall vilket/vilka? 
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7.2 Intervjuguide sociala medieprofilerna 

 

 Vilka olika sociala medier är du aktiv på? 

- varför just dessa? 

- T.ex. Varför har du valt Instagram men inte LinkedIn? 

- Vart ligger ditt fokus på dessa medier? (vad använder du dem till?) 

 

 Hur länge har du varit medlem på dessa? 

 

 Tänker du efter innan du publicerar något?  

- är det olika beroende på om det är en text eller bild? 

- tänker du på vad det kan ge för konsekvenser? (Vad för uppfattning det kan skapa om dig). 

 

 Tror du att en arbetsgivare tittar på dina kanaler på sociala medier vid en rekrytering?  

- Om ja, vilka kanaler tror du de undersöker? 

- Vad tror du iså fall att de undersöker?  

- Vad tror du att de bryr sig om/inte bryr sig om? 

 

 Är det något du tror man bör undvika att göra/visa på sociala medier? 

- Vad och varför? 

- Kan vi göra folk mer medvetna om vad man bör undvika att göra/visa?  

 

 Använder du alla dina sociala kanaler på samma sätt/till samma sätt?  

Om ja; Varför? vad skiljer den ena kanaler från den andra? 

Om nej; Varför inte? 

 

 Anser du att dina sociala mediekanaler visar vem du är som person? 

- Om ja; Vad är det som gör det? Utveckla! 

- Om nej; vad är det som inte visar vem ni är? Utveckla! Vill ni inte att era kanaler ska visa vem ni är? I 

så fall varför? Ser ni inga positiva anledningar till att visa vem ni är via sociala medier? 

 

 Vad är personligt varumärke för dig? 

 

 Om vi leker med tanken att någon skulle anställa dig, hur tror du de upplever ditt personliga varumärke 

på sociala medier? 

- Vem tror du/vilket typ av företag skulle vilja anställa dig? Vart skulle du passa “bäst” in? 

 

 Tror du att du själv kan forma ditt personliga varumärke på ett sätt som skulle kunna få en arbetsgivare 

att vilja anställa dig? 

- Om ja: hur långt är det okej att gå när det gäller utformningen av ditt personliga varumärke? Ex. Vilka 

saker är okej att säga, “spä på” eller dölja osv. utan att det blir en lögn. 

 

 Har du någon gång försökt göra denna formning av ditt personliga varumärke efter ett företag/jobb som 

du varit intresserad av? 

- Om ja; Hur och vad gjorde du specifikt? 

- Om nej; Hade du kunnat tänka dig att göra det? Hur långt hade du kunnat gå? 

 

 Är det någon skillnad på personligt varumärke och professionellt varumärke enligt dig? 

- Tror du att man kan kombinera dessa? I så fall hur? 

- Vad tror du det finns för fördelar eller nackdelar med denna kombination? 

 

7.3 Intervjuguide studenterna 

 

 Vad är sociala medier för er? 
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 Vilka sociala medier använder ni er av? 

- varför dessa och varför inte andra? Ex. varför Instagram men inte LinkedIn?  

 

 Hur länge har ni varit användare av dessa? 

- Varför blev ni användare?  

 

 Hur aktiva är ni? 

- hur ofta är ni inloggade? 

- hur ofta lägger ni upp något/delar något/ skriver något? 

 

 Varför är ni inte mer aktiva? Eller varför är ni så aktiva? 

- tycker ni att era medier speglar er personlighet?  

 

 När ni publicerar något, vad publicerar ni? 

- om bild: vad för typ av bild 

- om text: vad för typ av text 

 

 Vad anser ni är “bra”/dåligt att publicera på sociala medier? 

 

 Har ni någonsin gått tillbaka i ert flöde för att se tillbaka på vad ni en gång publicerat? 

- Av vilken anledning gjorde ni i så fall det? 

- Vad var era reflektioner kring bilderna ni en gång publicerat? 

 

 Vad är syftet med det ni publicerar? 

- väcka intresse/uppmärksamhet för något? 

- Bekräftelse 

- Visa upp för familj/vänner vad ni gör och upplever. 

- För att ni själv ska kunna gå tillbaka och titta vad ni gjort.  

 

 Har ni någon gång tänkt att era sociala medier är ert personliga varumärke? 

- Om ja; Hur har ni tänkt kring det? 

- Om nej, Varför?  

 

 Har ni någon gång tagit bort en bild/text/kommentar/eller like som ni publicerat? 

- Om ja: Varför? 

 

 När ni gillar/kommenterar något, vad är det iså fall? 

- tänker ni på vad ni gillar/kommenterar?  

 

 Vad för typ av personer är ni vänner med/följer? 

- Vad för kändisar, företag, sidor osv.  

 

 Har ni någon gång nekat en följare/en vän förfrågan? 

- Om ja: Varför? 

- Om nej: Varför inte?  

 

 Tänker ni ofta på vad andra personer gillar/kommenterar eller publicerar? 

- Ja: vad är det då ni tänker på? Vad är det som gör att ni reflekterar över detta, varför? 

- Nej: Varför? 

 

 Har ni någon gång sett något som ni ansett varit olämpligt att publicera? 

- vad för något? bild eller text? 

- varför ansåg ni detta vara olämpligt? 

 

 Tro ni att en arbetsgivare undersöker era sociala kanaler, anser ni att det är rättvist av dem att undersöka 

de? 
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