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Förord 

Jag vill tacka min handledare Göran Bolin för hans konstruktiva kommentarer och noggrannhet i sin 

feedback. Genom dessa har jag hittat nya tankesätt och infallsvinklar. Jag vill även passa på att tacka 

alla mina sex intervjupersoner för sina tankar och tyckande om sina Facebookbeteenden. Utan er skulle 

denna uppsats inte ha varit genomförbar.  

Abstract  

Den här uppsatsen syftar till att analysera personligt varumärkesbyggande på Facebok samt hur jaget 

kommodifieriats på Facebook. Jag använde mig av Goffmans teorier om självpresentation, och teorier 

om kommodifiering och personligt varumärkesbyggande. Metoden jag använt för att samla in mitt 

material var kvalitativ då jag gjort sex stycken enskilda djupintervjuer vara 4 kvinnor och 2 män i 

åldrarna 22-26. Slutsatsen är att jaget har kommodifierats i bland annat arbetsmarknaden. Mina 

intervjudeltagare visar upp en idealiserad och positiv bild av sig själva på Facebook och på så sätt sker 

personligt varumärkesbyggande. Analysen visar att bekräftelse är väldigt viktigt i personligt 

varumärkesbyggande i form av gillande och kommentarer. Facebook har visat sig vara en främre region 

då man visar en idealiserad bild av sig själv. Man lägger inte upp något som är för privat, utan det 

lämnas åt den bakre regionen. De problem som kommer upp med personligt varumärkesbyggande är 

kontroll av information, anonymitet, missledd eller otillräckligt varumärke och skildra budskap korrekt 

till sin målgrupp. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Under 2000-talet har det skett en stor förändring i människors vardagsliv och arbetsliv i och med 

uppkomsten av sociala nätverksmedier så som Facebook, Twitter och Instagram. Nuförtiden behöver 

människor inte ringa till grannen efter skvaller eftersom de kan titta själva på Facebook vad deras 

bekanta gör. Sedan kom Smartphones på marknaden och då kom möjligheten att logga in på sociala 

nätverksmedier i telefonen och på så sätt ha Facebook tillgängligt var man än befinner sig.  

 

Under de senaste århundradet hävdar många t ex Giddens (1991) att samhället genomgått en 

individualiseringsprocess. Frågan är om sociala nätverkssidor tillfört en ny dimension till denna process, 

genom att utgöra ett verktyg för människors torgförande av sin egen identitet och personliga 

framställning.  

 

Checkfacebook.com är en hemsida som för statistik över hur många som använder Facebook i Sverige.  

I Sverige är det strax över hälften (52,96%)1. I och med att Facebook är så utbrett och det skett en 

förändring i människors vardagsliv inklusive arbetsliv och när det nu finns på mobiltelefoner så vill jag 

undersöka det här ämnet mycket närmare. Jag tänker göra det genom att göra enskilda intervjuer och 

fråga människor om sina egna Facebookbeteenden.  

 

I den här uppsatsen undersöks personligt varumärkesbyggande på Facebook. Detta görs genom 

personliga intervjuer med sex stycken respondenter varav fyra är kvinnor och två är män. Det är viktigt 

att undersöka eftersom i dagens samhälle så används Facebook i allt större grad i vardagslivet men 

också i arbetslivet när arbetsgivare ska se vem de ska anställa (Stockholms handelskammare 2013). 

Detta kan t ex leda till att intervjudeltagarna visar upp en idealiserad bild av sig själva och oftast 

publicerar positiva statusuppdateringar, bilder med mera. 

 

Det analytiska perspektivet utgår ifrån Goffmans teorier om självrepresentation och även teorier om 

kommodifiering och varumärken. Nu i nästa avsnitt ska jag fördjupa bakgrunden till det här ämnet och 

för att sedan gå över till tidigare forskning och syfte. 

                                                 
1 www.checkfacebook.com 

 

http://www.checkfacebook.com/
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1.2 Bakgrund & tidigare forskning 

1.2.1 Facebook 

Sociala nätverksmedier (SNS) har introducerats och spridits från slutet av 90-talet. SNS definieras av att 

de är webbaserade tjänster som tillåter individer att skapa en offentlig eller semi-offentlig profil inom ett 

bundet system, formulera en lista av andra användare som de har en koppling till och visa och gå 

igenom deras lista av kontakter skapade av andra användare inom samma system. Dessa anslutningar 

kan se ut på olika sätt beroende på sidans karaktär (Boyd & Ellison 2007 s 211). 

 

Med dessa definitioner har Boyd & Ellison (2007) kunnat urskilja SNS och de menar att den första kom 

1997 och var Sixdegrees.com där man kunde skapa sin egen profil och lista sina vänner och prata och 

nätverka med dem. År 2000 var de tvungna att lägga ner verksamheten eftersom dem inte kunde vara ett 

hållbart företag. Efter det har många SNS kommit och gått men aldrig bestått förrän Facebook blev 

tillgängligt för alla 2006. Därefter har även Twitter och Instagram med flera kommit för att stanna vad 

det verkar.  

 

Facebook var inledningsvis 2004 bara tillgängligt för Harvard-studenter, för att kunna bli medlem var 

man tvungen att ha en e-mailadress från Harvard University. Sedan gjordes Facebook tillgängligt för 

andra universitet också men man var även då tvungen att ha en e-mailadress kopplad till respektive 

universitet. Från början var Facebook ett relativt stängt och privat Community än vad det är idag. 2005 

öppnades det för High School-studenter (vilket är USAs motsvarighet till Sveriges gymnasium), de som 

är yrkesverksamma inom nätverksföretag och till sist blev det tillgängligt för alla. (Boyd & Ellison 2007 

s 218). 

 

Som jag hävdade i inledningen så använder lite mer än hälften av Sveriges befolkning Facebook och 

könsfördelningen i Sverige är ungefär uppdelat i hälften enligt www.checkfacebook.com. Och det är 

ungefär 43 % av användarna i Sverige som är i åldern 18-34 och 32 % av användarna är 35-54 för att 

sedan vara ganska jämt fördelat i åldrarna 13-17 och 55-100 enligt samma källa.  

 

Det finns en hel del forskning kring Facebook och andra sociala nätverksmedier som t ex Daniel Millers 

Tales from Facebook (2011) där han berättar om tolv personers Facebookanvändande i Trinidad. 

Forskningen har tidigare fokuserat på bland annat personlig integritet, Facebook som obetalt arbete och 

hur det påverkar användaren. Min uppsats kommer lägga mer fokus på människan än på själva 

http://www.checkfacebook.com/
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plattformen Facebook. Jag tänker undersöka människans personliga varumärke och hur de stärker den 

med hjälp av Facebook. 

1.2.2 Varumärke 

Varumärken har varit en fundamental del av marknaden när byteshandlare började märka sina varor som 

en garanti för människor som inte kunde mötas ansikte mot ansikte. Men det var inte förrän på slutet av 

1800-talet som varumärken blev viktiga aktörer i det som i nutid kallas för konsumentsamhället. I 

följande århundraden så blev varumärkesbyggande en alltmer sofistikerad företagsamhet, där det 

västerländska samhället ändrades från den enhetliga massproduceringen till det postmoderna 

individualistiska (Holt 2006 s 299). 

 

Den nyliberala globaliseringen har på det senaste tjugo åren medfört en förändring i den ekonomiska 

rollen i varumärkesbyggande. Med exempel som Coca Cola, McDonalds och andra multinationella 

företag som ser varumärkesbyggande som en stor del i sin strategi som kan få stor inverkan. Tre stycken 

orsaker har lett till den här förändringen. Den första är att rationaliseringen av globala leveranskedjor 

har gjort det mycket svårare för firmor och företag att samla en hållbar fördel i sin produkt. För det 

andra är att i den postmoderna ekonomin har det visat sig att byteshandel i symboler och erfarenheter är 

lönsamt för affärer. Det tredje är att multinationella företag som har möjlighet att expandera till nya 

länder och nya marknader har sett varumärkesbyggande som ett effektivt sätt att fullfölja denna 

expandering. Detta har resulterat i att multinationella företag tävlar om att erhålla de mest maktfulla 

varumärkena, och därefter med aggressiv investering för att utöka sin räckvidd för att kunna utnyttja sitt 

varumärkes sociala värde till fullo (Holt 2006 s 299-300). 

 

Idag är varumärkesbyggande en stor del av kapitalismen. Företag har flera olika strategier för att öka 

vinsterna. Varumärkesbyggande är en av de strategier som används idag. Det skapar vinst genom att 

skapa och utnyttja olika sorter av socialt beroende. Varumärken blir en ekonomisk tillgång för ett 

företag. Företag genererar högre vinster när dess varumärken vävs in i institutioner, vardagliga rutiner 

och kulturella diskurser. Varumärken är accepterat i det sociala livet på grund av att de förser kunderna 

med informationella, interaktionella och symboliska fördelar (Holt 2006 s 300). 

 

Men i den samtid vi lever i nu så är det inte bara varor som karaktäriseras av varumärken för att urskilja 

dem från andra varor utan människor har fått ett värde utöver det mänskliga och måste därför också 

urskilja sig från en annan människa t ex i en arbetsmarknad. Det brukar man kalla för personligt 

varumärke och det finns mängder med böcker som berättar hur man på bästa sätt förstärker sitt 
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personliga varumärke. Alison Hearn (2008 s 199) menar att personligt varumärkesbyggande är den 

självmedvetna konstruktionen av ett meta-narrativ och en meta-bild av jaget genom kulturella betydelser 

och bilder hämtade från narrativa och visuella koder kopplade till kulturindustrin. Dess funktion är 

retorisk och dess mål är att skapa kulturellt värde och gå med materiell vinst. Och det är inte bara på 

Facebook som man måste visa upp sitt personliga varumärke utan det sker i alla medierade former. För 

att exemplifiera så är Tv-program om t ex Idol där deltagare ofta får ett epitet efter programmets namn 

som t ex Idol-Danny bland många andra. På så sätt sker det personliga varumärkesbyggandet överallt 

och inte bara på Facebook.  

 

I och med finanskriser, hög arbetslöshet och osäker arbetsmarknad är det extra viktigt att stärka sitt 

personliga varumärke på arbetsmarknaden för att kunna få ett jobb och konkurrera ut dem andra 

arbetssökarna. I en undersökning av Stockholms Handelskammare och Bisnode (2013) har det visat sig 

att referenstagning är den vanligaste bakgrundskollen men det ger en begränsad information om 

arbetssökande. De visar också på att bakgrundskontroller via internet och sociala nätverksmedier växer. 

År 2008 var det 1 av 10 arbetsgivare som gjorde bakgrundskontroller via sociala medier. Fem år senare 

2013 så har antalet arbetsgivare ökat till 4 av 10 arbetsgivare. Idag ses bakgrundkontroller via sociala 

medier som ett komplement till referenstagning (2013). Därför är det viktigt med personligt 

varumärkesbyggande.  

 

Det har också visat sig att människor har förlorat sitt jobb på grund av att de lagt upp olämpligt innehåll 

på Facebook. I en undersökning av On Device Research (2013) visar det sig att det blivit allt mer vanligt 

att människor får sparken eller väljs bort i urvalet bland arbetssökande. Den visar att 1 av 10 i åldrarna 

16 till 34 har någon gång blivit nekad till ett jobb de sökt på grund av att de lagt upp olämpligt innehåll 

på sin Facebook eller andra sociala nätverkssidor (On device research, 2013) 

 

Mot den här mer faktabaserade bakgrunden så ska jag nu göra en mer teoretisk bakgrund till min 

undersökning i en genomgång av tidigare forskning om det här området. 

 

Alison Hearn (2008) skriver om det personliga varumärket och att jaget har kommodifierats. Hon menar 

att det personliga varumärket har uppkommit från tre olika tankesätt och händelser som har format 

samhället till vad det är idag. Det första är nyliberalismen, som i en enkel förklaring är en tanke om 

minimal statlig kontroll och mer frihet för individen att bestämma själv vad den vill göra utan att staten 

ska lägga sig i. Det andra är flexibel ackumulation som är tiden efter fordism som också brukar kallas 

post-fordism. Istället för det löpande bandet blev det flexiblare arbetstider, man anställde kunniga 
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arbetare inom sitt område som arbetade i grupp och det skapades nya sätt att producera varor. Flexibel 

ackumulation var mycket beroende av kommunikationsnätverk och på sidoflöden av information och 

produktion. Flexibel ackumulation förlitar sig mer på paketering, design, image och marknadsföring än 

på själva materiella produkten. Till sist har det utvecklats en kultur av promotionalism där reklam, 

marknadsföring och PR är integrerade i ett självrefererande av tecken. Det finns ingen klar distinktion 

mellan betecknade och betecknande2. T ex när Beyoncé gör reklam för H&M gör också H&M reklam 

för Beyoncé. Och de har skett till följd av postmodernismen och det flexibla jaget. 

 

Hearn (2008) har undersökt hur det personliga varumärket fungerar inom tre olika områden. Först i 

reality-Tv som American Idol sedan en hemsida som heter 2night.com där festbilder tagna från utelivet 

läggs upp och sist har hon undersökt sociala nätverksmedier som Myspace och Facebook. I American 

Idol blir deltagarna paketerade i ett redan färdigt varumärke, de kommer in i ett redan klart narrativ för 

att bli en artist. Och i 2night.com är det fotografer som går ut på olika krogar och fotograferar människor 

och det läggs sedan upp på hemsidan och länkas till reklam. På Myspace och Facebook så skapar man 

en virtuell personlighet där man delar med sig av sig själv och sitt privatliv där jaget blir ett 

promotionellt objekt. Och allt detta blir en form av obetalt arbete eftersom deltagarna inte har någon 

kontroll över innehållet som de lägger upp. För att exemplifiera, personer som är med i American Idol 

ger bort hela sin person och personlighet till Tv-bolagets ägor. De är produkter, konsumenter och 

producenter på samma gång men de har ingen kontroll över distributionen. 

 

Hearn (2008) menar också att det varumärkta jaget är cyniskt eftersom det bara fokuserar på att få 

uppmärksamhet och förvärva kulturella och ekonomiska värden. I och med det varumärkta jaget så har 

jaget också blivit en vara, jaget har kommodifierats. Varumärkesbyggandet av jaget har illustrerat hur 

flexibla företagskapital har anpassats i alla områden av mänskligt liv, till och med konceptet av ett privat 

jag. Jaget blir till en vara, ett varumärke i och för sig själv. Det blir ett promotionellt objekt.  

 

Alison Hearns forskning är relevant för min studie, men till skillnad från hennes teoretiska studie 

kommer jag basera min studie på enskilda intervjuer och lägga större vikt vid det personliga varumärket.  

 

Lauren I. Labrecque, Ereni Markos och George R. Milne skriver i Online Personal Branding: 

Processes, Challenges and Implications (2010) om vilka processer som används vid personligt 

                                                 
2 Ferdinand De Saussure delade in tecken i två delar, det betecknande; som är de fysiska tecken vi ser framför oss, t ex ett 

träd och det betecknade, som är mottagarens mentala föreställning om ett träd. 
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varumärkesbyggande online, både implicit och explicit. De undersöker också vilka utmaningar det finns 

med att torgföra sitt personliga varumärke online och vilka implikationer det kan få. De använder sig av 

blandade metoder för att vara så omfattande som möjligt. De har intervjuat 12 deltagare i åldrarna 18-25 

och 26-40 jämt fördelat mellan könen. De har även gjort innehållsanalyser av deras profiler och kollat  

t ex hur många vänner och bilder de har med mera. De har även låtit en utomstående grupp på 25-30 

personer utan någon relation till deltagarna att granska och kommentera deltagarnas profiler. Samma sak 

har en Human Resources-specialist fått göra. I intervjuerna med deltagarna har de fått se och höra 

kommentarerna för att se om sin egen bild av hur de vill framställa sig stämde överens med vad 

utomstående personer uppfattade.  

 

De slutsatser de kunde dra var att sociala nätverkssidor är det huvudsakliga verktyget för människor att 

bygga sitt personliga varumärke. Personligt varumärkesbyggande sker både explicit och implicit när 

deltagarna lägger upp innehåll online. Men i vissa situationer blir försöken till att bygga sitt personliga 

varumärke otillräckligt och i andra situationer missledda. Deras personliga varumärke formas också av 

vilka vänner de har och de kommentarer och bilder de lägger upp. Deltagarna tyckte också det var svårt 

att hantera flera olika identiteter och publiker online och det var svårt att varumärka både sitt privatliv 

och sitt arbetsliv. De menar också att så fort man befinner sig i en miljö online så blir 

varumärkesbyggande oundvikligt. Även om deltagarna var medveten om att de byggde sitt personliga 

varumärke så uppfattade artikelförfattarna att de inte var fullt medvetna om dem negativa konsekvenser 

som var förknippat med det. När deltagarna behandlar olika identiteter online så blir de ofta frustrerade 

eftersom de saknar verktyg för att skildra budskap korrekt till sin målgrupp eftersom olika publiker 

tolkar budskapen olika. Och för att det personliga varumärket ska bli meningsfullt så måste personen få 

feedback och kommentarer.  Det blir också problem i relationen mellan personligt varumärkesbyggande 

och kontroll av information eftersom det personliga varumärket kräver att man delar med sig av 

information till andra och det blir en risk online eftersom det personliga varumärkesbyggandet kan bli 

misslett eller otillräcklig. Till sist så anser de att vårda olika identiteter online är väldigt svårt och att 

separera den sociala världen med den professionella världen är i princip omöjligt eftersom just nu finns 

det inte dem rätta verktygen för kontroll. Att utveckla ett äkta personligt varumärke online kan kräva ett 

sätt att sprida ett enda budskap som kan överskrida professionella kontra sociala distinktioner.  

 

Labrecque m.fl. har gjort en undersökning som är lik den jag kommer göra eftersom jag undersöker 

personligt varumärkesbyggande online så det kommer att bli intressant att se hur mina resultat skiljer sig 

eller bekräftar deras. Det som kommer skilja deras undersökning mot min är att min metod kommer bara 
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innehålla djupintervjuer och i den teoretiska utgångspunkten kommer det också skilja sig eftersom han 

använder sig av web 2.0 teorier och jag kommer använda mig av kommodifieringsteorier.  

 

Tills sist finns det The Presentation of Self in the Age of Social Media: Distinguishing Performances 

and Exhibitions Online som är skriven av Bernie Hogan (2010). Han ger en uppdaterad syn på 

Goffmans teorier om självpresentation så att den passar in på sociala nätverksmedier. Goffman använder 

sig av metaforer från teaterscenen för att beskriva hur en individ presenterar ett idealiserat själv än en 

autentisk version av sig själv. En person beter sig olika i olika situationer men jag kommer gå in mer på 

Goffmans teorier senare i det teoretiska kapitlet. Hogan menar att de situationer som Goffman använder 

sig av inte är detsamma som de situationer som sker online. Och istället för en scen som Goffman 

använder sig utav använder sig Hogan utav en utställning som metafor. En utställning förklarar Hogan 

som en sida online (t ex Facebook) där man producerar artefakter (data/innehåll). Dessa artefakter hålls i 

förrådshus (databaser). Kuratorer (algoritmer designade av siteutvecklare) hämtar selektivt ut artefakter 

från förrådet till särskilda publiker(vänner). Publiker är de som utnyttjar och har tillgång till dessa 

artefakter. Den största skillnaden på Hogans utställning och Goffmans uppträdande är att uppträdanden 

är föremål för kontinuerlig observation och egenkontroll som medel för intryckshantering medan 

utställningar är föremål för selektiva bidrag och rollen av en tredje part. Tredje parten är rollen som en 

kurator har, kuratorn är alltså datorn i det här fallet, som filtrerar, ordnar och söker innehåll. 

 

Hogans artikel är användbar för min undersökning eftersom att jag själv kommer att använda mig av 

Goffmans teorier om självpresentation och han ger en uppdaterad syn på hans teorier.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det har forskats redan om liknande ämnen som jag gör i min 

undersökning. Men man kan säga att min undersökning kommer vara en blandning av alla tre artiklarna 

eftersom Alison Hearn (2008) pratar om en kommodifiering av jaget och Labrecque m.fl. (2010) 

undersöker personligt varumärke på Facebook och Hogan (2010) pratar om en uppdaterad syn på 

Goffman. Alla dessa inslag är användbara i min analys senare. 

 

Nu när jag har gått igenom både en fakta- och teoribaserad bakgrund till mitt val av ämne ska jag nu 

berätta om mitt val av syfte och frågeställningar. 
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2.0 Syfte & Frågeställning 

2.1 Syfte 

Mitt syfte är att undersöka hur människor i åldern 22-26 använder Facebook för att bygga sitt personliga 

varumärke både med avseende på sitt privata vardagsliv som sitt professionella yrkesliv. Jag vill 

analysera hur de tänker om sig själva och sitt varumärke och hur det använder Facebook i det syftet. Jag 

vill också se om jaget har kommodifierats i och med detta. Jag har gjort 6 olika djupintervjuer för att 

undersöka detta. 

 

2.2 Frågeställningar 

För att besvara mitt syfte har jag kommit fram till fem frågor. Jag har delat upp mina frågor i teoretiska- 

och empiriska frågor, där fråga 1 är teoretisk och 2-5 är empiriska frågor då de empiriska frågorna är 

avgörande för hur jag kan besvara den teoretiska frågan. 

Teoretisk fråga 

1. Finns det tecken på något slags kommodifiering av jaget på Facebook?  

Empiriska frågor: 

2. Hur viktigt är det med bekräftelse dvs. kommentarer och gillningar på publicerat innehåll i 

personligt varumärkesbyggande? 

3. Hur presenterar man sig själv på Facebook i t ex i bilder och platser? 

4. Vad väljer man att lägga upp respektive inte? 

5. Vilka problem uppkommer med personligt varumärkesbyggande i jämförelse med tidigare 

forskning? 

 

För att besvara dessa frågor kommer jag att använda teorier om självpresentation, kommodifiering och 

personligt varumärkesbyggande. I nästa avsnitt ska jag diskutera detta mer ingående för att förklara och 

definiera mina centrala analysbegrepp. 
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3.0 Analytiskt ramverk 

I den teoretiska utgångspunkten i min undersökning så kommer jag använda mig av tre teorier att stödja 

mig på i min analys. Den första är självpresentation, den andra är kommodifiering och den sista är det 

personliga varumärket. I teoridelen om självpresentation kommer jag utgå ifrån Erving Goffman Jaget 

och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik (1959/1974) men även titta på Bernie Hogan’s (2010) 

uppdaterade syn på Goffman. Om kommodifieringsteorier kommer jag utgå ifrån Nina Björk Lyckliga i 

alla sina dagar (2012) och Alison Hearn’s `Meat, Mask, Burden`: Probing the contours of the branded 

`self` (2008). Och tills sist i teorier om det personliga varumärket kommer jag utgå ifrån Labrecque m.fl. 

(2010) och Tom Peters The brand called YOU (1997)   

 

3.0.1 Självpresentation 

Självpresentation är helt enkelt hur människor presenterar sig själva. Den forskare som populariserade 

begreppet självpresentation var Erving Goffman i verket The Presentation of Self in Everyday Life som 

publicerades 1959. Ur ett dramaturgiskt perspektiv undersöker han människans vardagsliv. Han 

använder sig utav metaforer från en teater där människor spelar olika roller beroende på vilken scen de 

befinner sig på och vilken publik de har. Lika som en skådespelare klär sig människor i olika masker 

och ger en mer idealiserad bild av sig själv än en autentisk. Människor visar upp sig så som de vill 

uppfattas snarare än hur de är på riktigt. När detta görs så kan människor påverka hur publiken uppfattar 

dem och genom det få en högre social ställning. Det här medföljer flera uppoffringar och är inte helt 

enkelt då man behöver kunskap om olika tecken och symboler som påverkar människors syn på 

varandra (1959/1979). 

 

Goffman (1959/1979) menar också att som en följd av detta så granskar automatisk människor varandra 

för att se om den bilden en individ förmedlar stämmer överens med den autentiska bilden av den 

individen. En människas ålder kanske inte stämmer med den personens utseende och de väcker en 

misstanke hos publiken. Om detta avslöjas så höjs misstänksamheten ytterligare hos publiken då de tror 

att individen ljuger om ännu mera saker som t ex var man bor och utbildning med mera. Människor 

framhäver viss information och egenskaper och tonar ner andra. Men det blir även problem i att ju mer 

äkta en person verkar uppfattas desto högre misstänksamhet riktas mot den personen. 

 

För att förklara hur människor uppför sig i olika situationer använder sig Goffman återigen utav 

teaterscenen som metafor.  Han menar att människor uppför sig olika beroende på vilka sociala 
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situationer dem befinner sig i. Dessa situationer kallar han för främre regionen och bakre regionen. Den 

främre regionen är det som händer på teaterscenen inför en publik och den bakre regionen är det som 

sker bakom scenen när skådespelaren har gått av scenen och kan vara sig själv. Den rekvisitan som finns 

på scenen så som möbler et cetera kallar han för inramning. För att exemplifiera kan inramningen på en 

persons Facebooksida exempelvis vara omslagsbilden, men eftersom layouten på Facebook är 

standardiserad och väldigt lika för alla så är det svårare med inramningen än till exempel på en hemsida. 

 

I den främre regionen finns alla normer och värderingar en person måste utgå ifrån och personen måste 

uppfylla alla normer och värderingar som finns i situationen för att upprätthålla trovärdighet. 

Skådespelarna kan även få kontroll över främre regionen genom att skilja på sin publik och då få en 

större förlitlighet hos publiken. Beroende på vilken roll som spelas så har personen olika publiker och 

dessa är ofta oförenliga med varandra och ska därför inte sammankopplas. För att exemplifiera kan det 

vara olämpligt för en polis att bryta sin yrkesetik och exempelvis skriva på Twitter privat och visa deras 

bakre regionsbeteenden då trovärdigheten hos en polis måste vara hög hos invånare därför är det viktigt 

att inte visa sitt rollbyte hos publiken. Med det sagt betyder det inte att människor är helt olika sitt 

autentiska jag i främre regionen utan man framhäver vissa egenskaper och döljer andra. 

 

När en person gör sina rollbyten är det viktigt att det sker avskilt och privat utanför publikens synhåll för 

att upprätta trovärdigheten. Dessa rollbyten sker bakom scenen på en teater och det kallar Goffman för 

den bakre regionen. Här kan de byta roller hur de vill och bryta mot alla normer och värderingar som 

sker i främre regionen. För att förstå de rollbyten som sker förklarar Goffman det genom att kolla på en 

servitörs beteende i en restaurang där denne visar upp en artig och glad fasad till gästerna men när 

servitören kommer in i köket igen så visar han sitt rätta jag och kanske skäller ut kökschefen för att den 

godkänt en köttbit som inte var färdig t ex. I bakre regionen behöver människor inte hålla upp den 

förskönade bilden av sig själv utan kan vara sig själv i en mer informell och avslappnad stämning. 

 

Men i bakre regionen finns det också problem då t ex i lägenheter är väggarna så tunna i många fall så 

att man kan höra in i andras bakre regioner. Man kan höra gräl, eller konversationer om något känsligt 

som inte är till för att höras av andra. Det blir också problem i radio eller Tv-studior där programledare 

eller intervjupersoner kanske tror att mikrofonen är av fast den inte är det och tror att dem befinner sig i 

bakre regionen fast de egentligen inte gör det och säger något olämpligt som inte publiken ska höra. Det 

finns även andra situationer i bakre regionen där det kan bli problem (1959/1979). 
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Jag kommer att utgå från Goffmans teorier om självpresentation när jag analyserar mitt intervjumaterial 

då det är själva kärnan i personligt varumärkesbyggande, att man visar upp sig själv. Men nackdelen 

med Goffmans teorier är att den inte är anpassad efter sociala nätverksmedier och fördelen är att den 

utgör en bra grund för hur människor presenterar sig själv i olika situationer. Eftersom hans teorier inte 

är anpassade efter sociala nätverksmedier kommer jag backa upp hans teorier med Bernie Hogans 

(2010) som ser Facebook som en utställning hellre än en scen. 

 

3.0.2 Kommodifiering 

Ordet kommodifiering eller varufiering som man också kan säga betyder ”att förflytta saker, handlingar 

och aktiviteter som tidigare inte har ingått i ett köp- och säljsystem till detta system.” (Björk 2012 s 47). 

Nina Björk (2012) ger ett exempel på det i sin bok Lyckliga i alla sina dagar då hon menar att 

skatteavdraget för hushållsnära tjänster kommodifierar människan eller oftast kvinnan som jobbar inom 

det området eftersom nu kunde man betala för tjänster som tidigare var utanför köp- och säljsystemet så 

som att laga mat, städa och diska med mera. Människor blir till varor, förtingligade, som man kan göra 

vinst på och skapa jobb med. 

 

3.0.2.1 Vad är en vara? 

För att förstå vad betydelsen av kommodifiering är det också viktigt att förstå vad en vara är. Nina björk 

(2012) menar att en vara har två dimensioner. Den första är resultatet av mänskligt arbete och den andra 

är att den är skapad för att generera vinst. En snickare som bygger sitt eget bord och ställer det i sitt eget 

kök har inte tillverkat en vara utan det är bara ett bord. Snickaren gjorde bordet för han behövde ett 

bord. Men om en möbelfabrik som t ex Ikea eller Mio ger sina arbetare vars arbetskraft de köpt i uppgift 

att göra ett bord, är det inte för att möbelfabriken behöver ett till bord, utan för att de behöver gå med 

vinst. När det bordet säljs på marknaden behövs det bara inte en person som är i behov av ett bord utan 

en person som också har pengar eftersom det är personens pengar möbelfabriken är ute efter. En vara är 

då inte lyckade som en vara förrän det köps på en marknad, oavsett hur lyckad den är som ett föremål 

för användning.  

 

På så sätt är den en skillnad på en produkts bruksvärde och bytesvärde, begrepp som först 

populariserades i Karl Marx Kapitalet 1867 (Bolin 2005). Bruksvärdet är resultatet av mänskligt arbete 

och är alltså ingen vara som säljs i en marknad, den har inget värde i pengar. Men så fort en vara blir 

köpt av kunder i en konsumtionsmarknad så får den bytesvärde och blir därför en vara. Det är där 



15 

 

relationen mellan produktionen och konsumtionen av varor konstitueras. Marx åtskilde tre relationer 

mellan produktion och konsumtion. Till exempel så behövs det råmaterial i produktionsprocessen, t ex 

det behövs trä för att bygga ett bord. Och till detta krävs även mänskliga arbete för att utforma 

slutprodukten. Det är i produktionsprocessen råmaterialet konsumeras (Bolin 2005). 

 

Senare har Baudrillard utvecklat Marx teorier och menar att en vara utöver bruksvärdet och bytesvärdet 

också har symboliskt värde. Människor köper inte varor endast för dess bruksvärde utan även vad den 

symboliserar som t ex livsstil och status. Till exempel om jag skulle köpa en väska från Versace istället 

för en väska från Intersport så säger det något om mig även om det har samma bruksvärde. På så sätt är 

det symboliska värdet en del av bytesvärdet då det symboliska värdet kan höja priset på en vara. Men 

det är också ett enskilt värde då det symboliska värdet kan skilja mig från andra väskbärare (Bolin 

2005). 

3.0.2.2 Kommodifiering av jaget 

Alison Hearn (2010) menar att jaget blir kommodifierat när det bygger sitt eget varumärke. Jaget blir en 

vara på arbetsmarknaden menar hon (Hearn 2010 s 201). Jaget måste generera sin egen retoriskt 

övertygande förpackning, sin egna promotionella yta, inom ramarna av det dominerande bildspråken. 

Därför måste det varumärkta jaget ses som en distinkt form av arbete (s 201). Hon menar även att 

sociala nätverksmedium så som Facebook producerar inventarier av varumärkta jagen. Dess logik 

uppmuntrar användare att se sig själva och andra som varutecken som ska samlas in och konsumeras i 

den sociala marknaden (s 211). Labrecque m.fl. (2010) stödjer hennes teorier indirekt då de menar att så 

fort man befinner sig i en miljö online så sker varumärkesbyggande och Hearn menar att personlig 

varumärkesbyggande är en kommodifiering av jaget. Och Lair m.fl. (2005 s 319) menar att det 

personliga varumärkets retorik uppmuntrar och stödjer processen att förvandla en själv till en produkt. 

Och kommodifieringen av jaget är den gemensamma nämnaren i all litteratur om personligt 

varumärkesbyggande. Arvidsson (2005 s 249) skriver ”the autonomous immaterial productivity of 

consumers is simply commodified as it unfolds ‘naturally’” om varumärken. Detta kan också appliceras 

på Facebook då användandet av sociala nätverksmedier kommer naturligt utan att vi tänker på det, vilket 

jag kommer visa i analysen. 

 

Jag kommer att använda mig av dessa teorier om kommodifiering och speciellt av Alison Hearn som 

diskuterar kommodifieringen av jaget. Jag kommer undersöka om intervjudeltagarna ser sig själva och 

andra som varor på Facebook. Det kommer vara svårt då de inte uttrycker detta explicit utan jag 

kommer att få göra egna tolkningar av svaren för att se om detta stämmer eller inte.  
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3.0.3 Det personliga varumärket 

 

 ”Regardless of age, regardless of position, regardless of the business we happen to be in, all of us need to 

understand the importance of branding. We are CEOs of our own companies: Me Inc. To be in business 

today, our most important job is to be head marketer for the brand called You” (Peters 1997 s 1). 

 

Det skriver Tom Peters, som är en författare i företagsförvaltning och är därför icke-vetenskaplig, i sin 

artikel The Brand Called You från 1997 då det personliga varumärket populariserades. Det har sedan 

dess kommit att spela en viktig roll i den digitala världen och ekonomin (Labrecque m.fl. 2012 s 38). 

Idag måste vi vara chefer för vårt eget företag, Mig AB och vara marknadsföringschef för sitt eget 

varumärke som han skriver i början av sin artikel. Och det är faktiskt det personligt 

varumärkesbyggande handlar om. Han menar att vi människor är lika mycket varumärke som Nike, 

Pepsi och Coca Cola och alla andra varumärken (Peters 1997 s 3) Och för att återkoppla till 

kommodifiering av jaget, så är detta ett exempel på det Lair m.fl. menade, att litteraturen om personligt 

varumärkesbyggande uppmuntrar kommodifieringen av jaget eftersom den menar att människor ska 

sälja sig till potentiella kunder. 

 

I processen att bygga det personliga varumärket menar Peters(1997) att man ska börja med att 

identifiera sina kvaliteter och styrkor. Vad är det som gör att man står ut bland andra människor. Det blir 

även viktigt att göra något som skapar värde och något som du kan ta äran för. En viktig del i 

varumärkesbyggandet är synlighet, vilket var svårare 1997 då han skrev artikeln för då fanns det i 

princip e-mail och hemsidor, och idag finns väldiga möjligheter att synas med många olika sociala 

nätverksmedier till exempel.  Och det intressanta med det personliga varumärket är att allting man gör 

och allting man inte gör kommunicerar värdet och karaktären för ditt personliga varumärke. Om man 

kopplar det till Facebook säger också de delar som man inte väljer att visa mycket om ditt personliga 

varumärke. Och han tillägger också att bygga sitt personliga varumärke är en självisk akt, eftersom man 

måste odla sig själv, promota sig själv och att få marknaden att belöna dig själv. Men detta är inte något 

negativt heller menar han (1997 s 7).   

 

Peters (1997) artikel är som en handbok där han visar på hur man ska bygga sitt personliga varumärke. 

Han vill att vi ska se oss själva som varor. Detta går att ställa sig kritiskt till eftersom man kan fråga sig 

vilket värde en människa har egentligen. Han menar att man ska se sig själv som ett företag man ska 

marknadsföra. Om man ser sig själv som ett företag kommer vi leva i ett samhälle där karriär är det 

viktigaste behovet. I alla samtal vi har med varandra är i syfte att ta sig upp i karriärstegen och till slut 
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kommer alla bara prata om sig själv. Därför tycker jag att författare som Peters (1997) och andra som 

skriver handböcker om hur man bygger sitt personliga varumärke leder till en utveckling av att jaget 

kommodifieras eftersom dem uttrycker sig i formuleringar om att individer ska se sig själva som varor 

för att lyckas karriären. 

 

Bekräftelse är även viktigt när man bygger sitt personliga varumärke som Labrecque (2010) fann i sin 

undersökning. Men även andra forskare som Cialdini (2001) är bekräftelse viktigt vid påverkan. Han har 

hittat 6 principer av påverkan och en av dem är sociala bevis. Sociala bevis handlar om att om en 

produkt är en bästsäljare hos en butik, så är det större risk att en kund köper den eftersom om det är så 

många som har köpt den så måste den vara bra. På samma sätt kan man se på Facebook där det är större 

möjlighet att gilla och kommentera ett inlägg som redan har många gillningar och kommentarer.  

 

Det är även viktigt hur man väljer att framställa sig när man bygger sitt personliga varumärke. I 

företagsvärlden är det väldigt viktigt med förpackning när man bygger varumärken. Det är det också för 

människor som bygger sitt eget varumärke (Lair 2004). Det är viktigt med attribut, utseende med mera. 

Detta stämmer överens med Baudrillard’s teori om att en vara också har ett symboliskt värde (Bolin 

2005).  

 

I en mer vetenskaplig benämning på personligt varumärkesbyggande förklarar Hearn (2008 s 199) att 

det är det självmedvetna konstruktionen av ett meta-narrativ och en meta-bild av jaget genom kulturella 

betydelser och bilder hämtade från narrativa och visuella koder kopplade till kulturindustrin. Dess 

funktion är retorisk och dess mål är att skapa kulturellt värde och gå med materiell vinst. Personligen 

anser jag att det är det som är det cyniska med personligt varumärkesbyggande, att målet är att tjäna 

pengar.  

 

Zarkada (2012) har undersökt litteraturen som beskriver hur man ska göra för att skapa sitt eget 

personliga varumärke. Och hon kom fram till att det inte bara fanns en enda definition av vad begreppet 

innebär utan varje bok hade en egen men alla liknade varandra på något sätt. Hennes slutsats blev i alla 

fall att insatsen är personens identitet, metoden är kommunikation och resultatet är att uppnå karriärmål. 

3.0.3.1 Problem med det personliga varumärket 

Flera av författarna som skrivit om det personliga varumärket diskuterar vilka utmaningar och problem 

som kommer med personligt varumärkesbyggande bland annat Labrecque m.fl. (2010) och Lair m-fl. 

(2005). Labrecque m.fl. menar att eftersom personer inte har kontroll över sin distribution online så kan 
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det personliga varumärket bli misslett eller otillräckligt, vilket är felaktiga tolkningarna mellan sändare 

och mottagare i hur man vill framställas och hur andra uppfattar en. Det saknas även verktyg för att 

skildra budskapen till sin målgrupp. Det finns många som är omedvetna av dem negativa 

konsekvenserna av personlig varumärkesbyggande online och till sist är det svårt att hantera olika 

identiteter online (Labrecque m.fl. 2010, Sheperd 2010). Och som Peters (1997) menade, att synas är en 

av det viktigaste punkterna i personligt varumärkesbyggande men Sheperd (2010) ser ett problem med 

det och det är förmodligen ännu större nu år 2013 med alla möjliga sociala nätverksmedium att synas i. 

Det problemet är att eftersom alla har möjlighet att synas och gör det, så blir det en så oerhörd stor 

konkurrens och det är endast ett fåtal som får genomslag i bruset av alla människor som vill synas (2010 

s 596-597).  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det personliga varumärket är att man ska ta fasta på sina styrkor 

och visa sig i alla möjliga forum och sedan sälja sig själv, du är din egen chef och är själv ansvarig för 

att marknadsföra ditt bästa jag. Det jag kommer att använda i min analys är då att se om och hur 

intervjudeltagarna bygger sitt personliga varumärke och se om de problem mina teorier tar upp passar 

med intervjudeltagarnas.  

 

I nästa del av uppsatsen kommer jag att gå igenom mitt val av metod, vilket är enskilda djupintervjuer. 

4.0 Metod & Material  

I detta avsnitt kommer jag gå igenom och diskutera mitt urval, tillvägagångsätt och val av metod för att 

visa på undersökningens validitet och reliabilitet. Jag har också följt de etiska riktlinjerna i enlighet med 

God forskningssed (2011) när jag har samlat in mitt material. 

4.0.1 Enskilda djupintervjuer. 

Jag har använt mig av enskilda djupintervjuer för att samla in mitt material. Det är en kvalitativ 

intervjumetod. Jag använde mig av en kvalitativ intervjumetod för att jag var intresserad av hur 

människor resonerade och tänkte själva om sitt Facebookbeteende, därför valde jag inte någon 

kvantitativ metod som undersöker ren fakta. Mitt syfte med att använda enskilda djupintervjuer var att 

försöka få fram berättelser från intervjudeltagarnas egna erfarenheter om sina Facebookbeteenden.  

 

Med kvalitativ intervju får man djupare förståelse i ämnet man forskar i och få mer information i ett 

ämnen man inte är insatt i, vilket det är i mitt fall även om jag har stor förförståelse för Facebook. Man 

kan också undra varför jag inte använde mig av fokusgruppintervjuer där man kan få en fördel genom 
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att se interaktioner mellan människor i ämnet. Men man har också mindre kontroll och det är också 

bevisat att människor agerar olika i grupp än om de är ensamma (Morgan 1997 s 15-23). Därför valde 

jag enskilda intervjuer istället för fokusgrupper, då jag inte var intresserad av diskussioner i grupper 

eftersom deltagarna kan tycka det är känsligt att prata öppet om vad de gör på Facebook inför andra 

människor. Jag var också mer intresserad av att enskilt prata om vad de gör på Facebook och vad de 

tänker om det, därför var inte fokusgrupper tänkbart för min studie.  

4.0.2 Val av intervjupersoner 

Jag valde att undersöka människor i åldern 22-26 eftersom det är i den yngre generationen man är mer 

benägen att använda och utforska nya medier och människor tenderar att ha en särskild relation till de 

medier de växte upp till och därför är äldre mer skeptiska till nya medieteknologier (Bolin & Westlund 

2009 s 109). Det är en åldersskillnad på ungefär fyra år och det ansåg jag vara ett lagom åldersspann då 

svaren kan bli alltför olika om det är för brett och det är inte heller mitt syfte att undersöka skillnader i 

olika åldrar. Jag använde mig av den ålderskategorin eftersom det är 34 % av användarna i Sverige som 

är ålderskategorin 18-34 enligt www.checkfacebook.com. Då var det mest logiskt att undersöka dem 

åldrarna och jag undersökte åldrarna ungefär i mitten av den kategorin, alltså 22-26. Antalet 

intervjupersoner jag intervjuade var sex stycken vilket jag tycker är tillräckligt med tanke på studiens 

storlek och tidsbegränsning. Jag har intervjuat fyra stycken kvinnor och två stycken män. Anledningen 

till att könsfördelningen är ojämn är att jag inte är intresserad av just könsskillnaderna utan jag vill 

undersöka människors personliga varumärke. Men jag ville ändå ha både män och kvinnors perspektiv 

för att få en uppfattning om hur människor använder sitt personliga varumärke. Ett annat kriterium var 

naturligtvis att intervjudeltagarna var aktiva medlemmar på Facebook då det är det jag ska undersöka. 

 

För att få tag på intervjudeltagare har jag använt mig av människor i min närhet som har frågat 

människor i deras kontaktnät för att få en så kallad snöbollseffekt. Detta är ett användbart sätt för att få 

kontakt med människor som man vanligtvis inte brukar umgås med. På det sättet fick jag tag på två 

kvinnor som bor i Uppsala där båda är 22 år och fyller 23 år 2013. I Stockholmsområdet intervjuade jag 

två killar där båda är 23 år. De två sista bor också i Stockholmsområdet och är två kvinnor där den ena 

är 24 och den andra är 25 men fyller 26 år 2013. Intervjuerna skedde i hemmiljö, bibliotek och 

Södertörns Högskola men jag märkte ingen markant skillnad på hur respondenterna betedde sig 

beroende på vilken miljö intervjuerna skedde i. 

http://www.checkfacebook.com/
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4.0.3 Intervjuerna 

Inför intervjuerna gjorde jag en semistrukturerad intervjuguide som innebär att inför intervjuerna gör 

man en intervjuguide man utgår ifrån men man tillåter att intervjupersonerna får stor frihet att utveckla 

det de säger. I min intervjuguide delade jag upp intervjufrågorna i tre olika kategorier; bakgrundsfrågor; 

självpresentation och privacy settings. Där bakgrundsfrågor handlade om intervjupersonernas ålder och 

namn och självpresentation om hur de själva framställs på Facebook och tankar och tyckande om det. 

Till sist privacy settings som handlade om hur mycket privat information de visade på sina sidor. Detta 

hjälpte mig att styra samtalet framåt och ifall intervjupersonerna började prata om något som var 

irrelevant för min studie. 

          Intervjuerna skedde både i neutral miljö som bibliotek och skola men också i intervjupersonernas 

hem, men jag märkte ingen större skillnad i hur dem betedde sig beroende på miljön. 

          Intervjupersonerna fick inte se frågorna i förväg, de fick bara information om vad intervjun 

kommer att handla om och vad det kommer vara till för och jag erbjöd anonymitet men alla gick med på 

att visa sitt riktiga namn. Jag har därför valt att låta dem framträda under sina riktiga namn. Däremot har 

jag inte tyckt det nödvändigt att använda deras efternamn. Jag valde att inte visa frågorna i förväg för att 

jag inte ville ha svar som är fabricerade och säger det jag vill höra utan vill höra reflektioner de får 

första gången de hör frågan. 

          Intervjuerna tog mellan 15 minuter och 35 minuter beroende på hur reflekterande och resonerande 

intervjupersonerna var. Under intervjuerna har validering skett hela tiden då jag ställt följdfrågor för att 

säkerställa att personerna är sanningsegna. Och under intervjuerna har jag och respondenten diskuterat 

deras egen Facebooksida, då de får reflektera över vad de lagt upp och vad andra lagt upp. Jag gjorde 

detta i syfte att både validera intervjusvaren för att se om det stämmer överens med det de själva lagt 

upp och att de själva får reflektera om varför de lagt upp vissa inlägg. 

4.0.4 Analys 

Efter intervjuerna har jag transkriberat allt material. Jag använde bandspelare under intervjuerna för att 

lättare kunna transkribera. Jag skrev ner allt ordagrant förutom när personen upprepade vissa ord flera 

gånger men ibland var det nödvändigt att skriva ut även upprepningar då det gav någonting till 

resonemanget. Jag försökte skriva ner så gått det gick, olika icke-verbala uttryck som när de var 

eftertänksamma eller om de skrattade med mera och jag infogade deras pauser med prickar.  

 

När jag hade transkriberat mitt intervjumaterial började jag med att analysera alla intervjuerna. Detta 

gjorde jag genom att läsa igenom svaren flera gånger och sedan skapa olika kategorier utifrån vad de 
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svarat. En kategori har jag gett en färg och en annan kategori en annan färg för att skilja dem åt, sedan 

har jag markerat svaren som passar in i den kategorin och färgat det med kategorin det passar in på. T ex 

om kategorin bekräftelse är blå så markerar jag svaren som passar in i bekräftelsekategorin och färgar 

det blått för att kunna skilja dem åt.  

 

Jag kommer inte kunna generalisera mina resultat då jag bara intervjuat 6 personer, men det är inte 

heller mitt syfte utan jag vill undersöka vad människor tycker och tänker. En annan nackdel kan vara att 

jag intervjuat bara 2 män och 4 kvinnor, men jag har motiverat det valet tidigare. Och som alltid när 

man gör kvalitativa undersökningar så sker alltid tolkningar av forskaren som måste tyda, tolka och 

analysera intervjumaterialet i detalj. 

 

Med den metodgenomgången så ska jag nu övergå till den mer analytiska delen av uppsatsen där jag 

kommer analysera och diskutera mitt undersökningsmaterial för att sedan avsluta med en slutsats. 
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5.0 Analys- och resultatredovisning 

I detta avsnitt ska jag diskutera och analysera det empiriska materialet. I analysen har jag hittat fem 

teman i intervjudeltagarnas svar. Dessa fem teman är det vanliga jaget/Facebook-jaget, bekräftelse, 

bilder, egen uppfattning/uppfattning om andra och platser. I analysredovisningen kommer jag med den 

teoretiska grund jag angett i tidigare avsnitt undersöka hur självpresentation sker på Facebook, om det 

finns några tecken som visar på att intervjudeltagarna ser sig själv eller andra som varor och hur 

personligt varumärkesbyggande sker på Facebook.  Först ska jag ge en översiktlig beskrivning av de 

centrala åsikterna som jag fann i det empiriska materialet för att sedan fördjupa mig i analysen. 

 

5.1 Resultat  

Det intervjudeltagarna använder Facebook till var att lägga upp bilder, kolla vad andra gör, som 

kommunikationsforum, hålla kontakt med vänner man inte träffar så ofta, för att alla har det, allting 

finns där, tidsfördriv och prata med skolkamrater om gruppuppgifter. 

 

Det som framgår i intervjuerna är att alla intervjudeltagarna väljer att visa var de bor, var de kommer 

ifrån, vilken utbildning de har och var de jobbar på sin Facebooksida under personlig information och en 

visade också sitt förhållande. Det gick också att se att det som var för privat som t ex att lägga upp att 

man gjort slut med pojkvän eller bråk i förhållandet inte lades upp på Facebook. Det som lades upp är 

mer positiva saker om sig själv. 

 

Intervjudeltagarna tyckte även det var viktigt att få bekräftelse på det man lagt upp i form av gillningar 

(på Facebook kan man trycka på en gilla-knapp vid allt som läggs upp för att visa att man tycker om det 

som läggs upp, på så sätt kan man både ge och få gillningar, på samma sätt fungerar kommentarer) och 

kommentarer, det har blivit ett kvitto på att det man lägger upp är bra. En deltagare tog till och med bort 

inlägg om de inte fått bra med respons. En annan deltagare hade enbart bekräftelsebehov i 

jobbsammanhang, då brydde han sig väldigt mycket.  

 

De bilder intervjudeltagarna har lagt upp är oftast positiva bilder så som festbilder och resebilder men 

också naturbilder. Och de flesta av intervjudeltagarna gjorde väldigt sällan incheckningar (vilket är en 

funktion som man kan visa upp var man är någonstans för andra på Facebook t ex ” Kajsa har checkat in 

på Intersport), men när så skedde var det oftast på krogen eller om man åkt bort för att visa var man är 

så att andra människor vet och kan höra av sig. 
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Alla intervjudeltagare vill uppfattas som positiv av andra men också med personlig integritet och de 

tycker att människor som lägger upp för mycket eller för privat information om sig själva är dåligt.  Och 

om det är någon skillnad på Facebook-jaget och det vanliga jaget så svarade de lite olika, vissa tyckte 

det inte var så stor skillnad eller bara lite och andra tyckte det var väldigt stor skillnad eftersom de väljer 

bort saker att lägga upp. 

 

De lägger också upp saker som oftast uppfattar dem som om de skulle vara en mer lyckad människa för 

andra, men de lägger också upp saker som skulle uppfatta dem som om de var en mindre lyckad 

människa som t ex en kuggad tentamen eller dåliga filmer man gjort. Och en person har en inställning 

på Facebook så hon måste godkänna alla bilder hon är taggad i och några tog bara bort taggen eller 

bilden efteråt om de inte tyckte de såg bra ut fast andra lät dem vara kvar hur de än såg ut, så där var det 

väldigt olika. 

 

5.2 Analysredovisning 

5.2.1 Självpresentation på Facebook 

5.2.1.1 Vanliga jaget/Facebook-jaget 

Det vanliga jaget är den personen man visar offline när man inte är på Facebook, det privata jaget. 

Facebook-jaget är däremot den personen man väljer att visa online på Facebook, det offentliga jaget. För 

att återgå till Goffmans teorier om självpresentation kan man säga att det vanliga jaget är bakre 

regionen, där man kan vara sig själv och Facebook-jaget är den främre regionen, där man presenterar ett 

idealiserat själv. Mina intervjuer tyder också på det att det vanliga jaget skiljer sig mot Facebook-jaget. 

Som t ex Sofia, 26 år, berättade i intervjun: 

 

Det är ju såhär återigen när det blir för privat lägger jag inte upp det. (Sofia) 

 

Det visar på att det privata lämnas utanför Facebook och på så sätt lämnas kvar i den bakre regionen. Jag 

ställde även frågan om de själva tyckte att det skiljde sig åt. Sofia svarade såhär: 

 

 

Till viss del eftersom jag inte lägger upp så mycket negativt så försvinner ju en del av mig, en sida. Ehm 

på så sätt så skiljer det sig. Men den sidan jag också visar på Facebook är den del av mig. Det är inte 

någon annan liksom, det känns ändå som jag men det är inte hela jag. (Sofia) 
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Och fortsätter: 

 

Asså jag tror att eftersom att jag ju väljer bort att lägga ut saker som jag tycker är privata då är oftast 

kanske de privata sakerna som jag inte väljer att lägga ut negativa. Ehm och då blir det ju en slags 

selektion att bara lägga upp de positiva sakerna. Så det är ju klart att det blir så. Fast det är ju inte ett 

medvetet val för att folk ska tro att jag bara är en lyckad människa utan det är snarare för att jag tycker 

att det blir för privat att lägga upp det andra. (Sofia) 

 

Precis som Goffman diskuterar så är det negativa sidorna som lämnas åt den bakre regionen, alltså det 

vanliga jaget och det är oftast det negativa sidorna som är de mer privata. Och då blir det de positiva 

sidorna som blir kvar. På så sätt så blir den personen som man visar upp på Facebook en idealiserad bild 

av sig själv, antingen om det sker omedvetet eller medvetet. Facebook blir då den främre regionen 

eftersom man just väljer bort sidor av sig själv som man tycker är för privata eller negativa. Och Peters 

(1997) menar också att det man inte väljer att lägga upp säger väldigt mycket om ens personliga 

varumärke. 

 

Goffmans teorier utgår ifrån situationer i vardagslivet där man kan välja vilken roll man vill vara 

beroende på vilken publik man agerar inför. På Facebook är detta problematiskt på så sätt att det är svårt 

att kontrollera sin publik eftersom det är så många olika publiker man producerar till på samma gång. 

Siri, 23 år, upplevde den här problematiken. Hon berättade: 

 

När man skriver någonting till exempel så kan det ju uppfattas på ett helt annat sätt än vad man själv 

tänker det. Om man lägger upp det där t ex jag har haft en mysig dag och ätit god mat och kollat på en 

bra film och så kanske det låter cool i mitt huvud men andra kanske uppfattar det som gud vilken tönt, 

jag vill inte veta om hennes liksom kväll. (Siri) 

 

Andra begränsade dock vad de lade upp så att vissa inte kunde se så som Matilda och Sofia gjorde. 

 

Det finns en sak som är som jag har som privat och det är ett album med bilder som jag bara har några 

typ 3 personer som kan se och det är bilder som jag har lagt upp på en sån här vad heter det memorial 

page för en kompis som gick bort. (Sofia) 
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Nej, jag har några som inte får se allt. Det är kanske typ gamla ex och så som finns. De ska inte få se 

allt och pappa får inte se allt så jag har några som är väldigt begränsade eller vänner som man inte vill 

radera men man vill inte heller att de ska se. (Matilda) 

 

På så sätt går det att kontrollera sin publik men alla vet inte hur man gör det. Tomas visste t ex inte om 

det. Det finns också sätt att komma runt dessa begränsningar när statusar och bilder delas och gillas 

sprids det väldigt fort. Därför kanske det också är bättre att använda Hogan’s begrepp utställning istället 

för uppträdande eftersom Facebook inte är bundet till tid och rum som det är i en situation offline. Och 

på så sätt inte har någon homogen publik att uppträda inför utan det kommer olika publiker som tittar på 

ditt innehåll. 

 

Sammanfattningsvis så är Facebook-jaget den främre regionen då man selektivt väljer bort sidor om sig 

själv, dessa sidor är mer privata och negativa än de positiva sidorna man visar väljer att visa upp. Och 

det vanliga jaget är då den bakre regionen där man kan vara sig själv och visa upp alla sidor av sig själv. 

Men vad är det man lägger upp mer konkret i t ex bilder och platser et cetera? Det ska jag diskutera nu. 

 

5.2.1.2 Bilder 

På Facebook finns det flera olika sätt att presentera sig själv på som t ex statusar, filmer, incheckningar 

och bilder. I det här avsnittet kommer jag gå igenom hur intervjudeltagarna presenterar sig själv på 

Facebook genom bilder. Det jag kom fram till är att de väljer att lägga upp mest positiva bilder och 

naturbilder. De lägger upp mycket bilder när de är ute och reser och när de festar, vilket är positiva 

bilder. Men det var även förvånansvärt mycket naturbilder som lades upp.  Intervjudeltagarna visar upp 

en idealiserad bild av sig själv genom de bilder de lägger upp. Detta är ytterligare ett tecken på att 

Facebook är den främre regionen enligt Goffmans begrepp.  

 

När jag pratade med Amanda om vilka bilder hon lägger upp berättade hon att det oftast är bilder från 

när hon är ute och reser. Senast hade hon varit i Kambodja och lagt upp många bilder därifrån. Efter den 

berättelsen påstod jag att Amandas bilder kunde uppfattas som om hon var en lyckad människa eftersom 

hon oftast lägger upp bilder på henne när hon är ute och reser och inte lika mycket om det vanliga 

vardagslivet. Hon svarade ”Ja en lyckad människa som är brun och reser och dricker öl”. Vilket 

bekräftar Goffmans teori om främre regionen eftersom att hon vill visa upp en bra, positiv och 

idealiserad sida av henne genom de bilder hon lägger upp. Tomas berättade också om hans bilder: 
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Senaste tiden har det varit mest om bilder när jag varit ute och rest i fjällen eller någonting sånt där 

och då är det ju en bild på en vy eller någonting som ska visa upp att jag är där. (Tomas) 

 

Genom sina bilder visar han att han är ute och reser och för att visa upp var han är någonstans. Han 

lägger även upp naturbilder genom att visa fina vyer han upplever på sina resor till fjällen. Han visar 

upp en bra och positiv bild av sig själv som passar in i Goffmans främre region.  

 

I intervjusamtalet med Matilda så diskuterade vi hennes Facebooksida. Där påpekade jag att det var 

mycket festbilder hon hade lagt upp. Hon svarade ”det är ju då kameran åker fram” och festbilder 

tolkas oftast som något positivt då man visar att man har bra vänner och kan ha kul på fest och på 

krogen. Och det kom även upp i andra intervjusamtal att det oftast är festbilder som läggs upp på 

Facebook. Man lägger ogärna upp bilder en helg när man sitter ensam framför Tv:n med en påse chips. 

 

När jag och intervjudeltagarna diskuterade sina bilder så var det i princip bara positiva bilder och det 

stödjer teorin att Facebook skulle vara främre regionen där man visar upp ett idealiserat själv där man 

måste leva upp till de normer och värderingar som finns på Facebook. Antingen om det sker medvetet 

eller omedvetet så visar de ändå upp en idealiserad sida av sig själva. 

 

5.2.1.3 Platser 

Incheckningar (en funktion som visar var man är någonstans) har blivit alltmer populärt på Facebook. 

Idag ser man ofta i butiker som erbjuder rabatter och kampanjer om kunderna checkar in hos just deras 

butik. Därför blev jag förvånad när mina intervjudeltagare sa att de inte brukade göra incheckningar så 

ofta. Men det hände att de blev incheckade av andra. Och syftet med incheckningarna var också svårt att 

förklara men den enkla förklaringen var att man bara ville visa upp var man var så att andra vet och kan 

höra av sig eller inte höra av sig beroende på var man befinner sig någonstans. Men när det väl skedde 

incheckningar var det oftast när man var ute på krogen eller när man är på väg någonstans som på 

Arlanda och när man ska jobba för att visa kollegorna att man ska jobba tillsammans. De flesta svarade 

olika på frågan om var de gör incheckningar, men det svar som kom upp mest gånger var incheckningar 

på krogen. Vilket också säger någonting om att man är en lyckad människa som är ute och festar med 

kompisar. Jag bad Tomas berätta var och varför han gör incheckningar, då berättade han: 

 

Då är det väl om man är, alltså vanligtvis om man är och krökar någonstans kanske. Och då vet jag inte 

om eh meningen med den taggningen eller den incheckningen, kanske snarare, är att man ska att andra 
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ska veta vi är där men jag vet inte om det är det, det kan ju vara det eller så kan det vara att man bara 

vill visa upp att vi är där. (Tomas) 

 

Som jag tog upp tidigare så berättar Tomas här att han gör incheckningar oftast när han är och ”krökar” 

någonstans, vilket många andra intervjudeltagare också gjorde med krogincheckningar. Och syftet med 

incheckningarna var svårförklarade som man ser här där det antingen kan vara att man vill att andra ska 

veta var man är någonstans eller att man ska visa upp sig. Och detta stödjer också Goffmans teorier om 

främre regionen och att Facebook är en främre region eftersom man vill visa upp sig. 

 

Men som Goffman hävdar i sina teorier om självpresentation att om man visar upp en för bra och 

perfekt person så väcks det en misstänksamhet mot den personen då den verkar vara för bra för att vara 

sann. Gustav upplevde denna misstänksamhet mot andra användare: 

 

Nu tar jag väl i lite här men jag tror att det är såhär också att folk det blir ju såhär att allting blir så 

jäkla mycket bättre än vad det egentligen är. Jag vet till exempel på kompisar att de blir, de kanske 

skriver ut att "fan vad...vi sitter ute och äter nu bla bla bla och de har barn också och är ute och äter 

och bla bla bla, fan vad roligt det här här" och då vet man ju liksom alltså baksidan av det och att 

egentligen vissa har det bra men långt ifrån så bra som de utför sig, de har egentligen inte råd att gå ut 

och äta och de har inte varit ute och ätit men de skriver att de varit ute och ätit men de kanske varit ute 

och handlat mat på ICA eller något sånt där. /…/ Det är ju så liksom att ja, man har en liten fasad där 

bakom. (Gustav) 

 

Gustav har genomskådat den idealiserade bilden som personerna i fråga visat upp och som Goffman 

menar när man genomskådat en sak så tror man att personen döljer andra saker också och ljuger om 

annat. Här har personen checkat in på en restaurang men Gustav tror ändå att det är en fasad och att 

personen handlat mat på ICA istället. Och detta är en ständig risk när man befinner sig i sociala 

nätverksmedier och speciellt då Facebook med alla dess möjligheter. Och synnerligen när man bygger 

sitt personliga varumärke då man är tvungen att dölja sina negativa sidor och framhäva sina bra och 

positiva sidor. Misstänksamheten höjs i och med det och man måste hitta en bra balans för att inte bli 

genomskådad. Och det är det som ofta är det svåra med personligt varumärkesbyggande, att hitta 

balansen. 
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5.2.1.4 Den lyckade människan 

När jag gjorde mina intervjuer så frågade jag intervjudeltagarna om de lagt upp något som skulle 

uppfatta dem som en bättre och lyckad människa respektive sämre och misslyckad. De flesta svarade att 

de oftast framställde sig själva som lyckade människor även om det har hänt att de lagt upp innehåll som 

uppfattar dem som sämre människor. Men då är de oftast t ex dåliga bilder, dåliga filmer eller att man 

kuggat på en tentamen. Idag lever vi i ett samhälle där alla förväntas vara lyckliga och framgångsrika. 

Bokaffärerna är fyllda med självhjälpsböcker om hur man blir lycklig. Facebook har säkert bidragit en 

stor del av det, då det är en plattform med verktygen för att visa upp hur lyckliga och framgångsrika 

man är. Detta har också bidragit till att om vissa människor skriver i statusuppdateringar att de mår 

dåligt och så vidare så uppfattas det bara som ett rop på uppmärksamhet. Och detta leder också till att 

personligt varumärkesbyggande sker hela tiden på Facebook då man visar hur lyckad och framgångsrik 

man är. Jag ska visa några utdrag från intervjuerna som visar på detta. Amanda berättar att hon alltid 

försöker framhäva sig: 

 

Man framställer sig ju alltid bra. Typ så här mycket gör jag, jag är aldrig hemma och jag gör 

jättemycket. Man lägger ju aldrig upp några statusuppdateringar eller film om jag inte gör nåt typ Hej 

här ligger jag ensam i min säng. Det lägger man ju inte ut man skriver alltid bara ifall man är med 

människor och man är med roliga människor och man gör roliga saker annars gör man det ju inte. Det 

är klart man försöker framhäva sig själv. (Amanda) 

 

Här ser man att hon döljer saker som framställer hon som lite tråkig som att vara hemma eller ligga 

ensam i sängen utan hon vill visa att hon är ute och gör saker och är med roliga människor för att visa att 

man är en lyckad människa och framhäva sig själv. Tomas berättar också att han brukar framhäva sig 

själv: 

 

Jag tror att man försöker eller jag försöker. Jag tror man generellt försöker visa sig i ens bästa dager 

och att det inkluderar mig också att jag att man visar sig som en sämre människa det tror jag inte. 

(Tomas) 

 

Detta visar återigen att Goffmans teorier om främre regionen stämmer och att Facebook är en främre 

region. Om människor skulle bete sig som de gör på Facebook och säga allt bra de gör till människor i 

vardagen skulle man förmodligen upplevas som ganska arrogant. Men med de normer och värderingar 

som finns i den främre regionen Facebook så är det accepterat. Men de visar även upp saker som skulle 
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uppfatta dem som en sämre människa, även om de inte är dem allvarligaste sakerna. När jag frågade 

Amanda om hon brukade lägga upp innehåll som skulle uppfatta henne som en sämre människa 

berättade hon: 

 

Jag har ju lagt upp jättemisslyckade filmer till exempel. Asså jag har ju inga problem med att skämma 

ut mig på det viset, så länge det inte är för privat liksom. Och det är ju inte jätteprivat om jag går ut och 

plockar svamp och skriker på en film liksom. (Amanda) 

 

Detta kan tolkas som att man måste ibland släppa igenom något man har gjort sämre ibland för att 

uppfattas som mer autentisk. Som Goffman menar med misstänksamheten mot andra människor när de 

presenterar sig för perfekt för att vara sann. Detta kan vara ett sätt att minska den misstänksamheten då 

ingen människa är perfekt och alla gör misstag och fel. När några av dem misstag publiceras på 

Facebook bland alla andra uppdateringarna om framgång och lycka så kan den personen upplevas som 

mer autentisk och misstänksamheten minskar. Men när människor skriver för mycket dåliga saker eller 

för privat kan det upplevas som uppmärksamhetssökande och ett irritationsmoment. Sofia upplevde 

detta när hon berättade: 

 

Eh...jag skulle ju inte vilja..jag skulle ju aldrig lägga upp en sån status där det står: har haft eh har haft 

det så himla dåligt just nu, mår så dåligt eller eh ah för att få den här uppmärksamheten och fråga vad 

är det som har hänt? eh det skulle inte jag göra för jag vill inte eh jag vill inte att folk ska uppfatta mig 

som en sån person så därför är det ju på så sätt tycker jag väl att det är viktigt vad man lägger upp. 

(Sofia) 

 

Detta blir på ett sätt konsekvensen av den lyckade människan då man riktar misstänksamhet mot 

människor som skriver att de mår dåligt och tror att det är för att få uppmärksamhet. Facebook är ett 

väldigt cyniskt socialt nätverksmedium på det sättet. Det verkar finnas kanske lite otydliga normer och 

värderingar på Facebook som användarna måste förhålla sig till och om man inte gör det så höjs 

misstänksamheten och man uppfattas som mindre autentisk. På så sätt är det återigen väldigt viktigt för 

det personliga varumärkesbyggande att hitta en balans som fungerar för att inte uppmärksamma 

misstänksamhet. 

 

Om man använder självpresentation på Facebook enligt Goffman finns det tydliga tecken på att 

Facebook är den främre regionen och den är inte privat utan offentlig. Det som händer utanför Facebook 

är den bakre regionen, det som man inte delar med sig av. Självpresentation sker genom bilder, platser 
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och statusar bland annat. Det har också lätt till att människor granskar andra användare för att se om de 

visar upp en autentisk bild av sig själv, för annars höjs misstänksamheten.  

 

5.3 Personligt varumärkesbyggande på Facebook 

Jag kommer i detta avsnitt diskutera och fördjupa mig i hur personligt varumärkesbyggande verkligen 

går till på Facebook. Vilka problem som uppkommit och hur de går tillväga. Antingen om personligt 

varumärkesbyggande har skett medvetet eller omedvetet så kan man se i hur de presenterar sig att de 

väljer att visa sina bra sidor och dölja dem dåliga. Jag kommer se utifrån Peters (1997) definitioner om 

vad personligt varumärke är och sedan diskuterar problemen som uppkommit genom att jämföra dem 

med problemen som uppkommit i tidigare forskning av bland annat Labrecque (2010) 

 

5.3.1 Bekräftelse 

I min undersökning har det visat sig att bekräftelse i form av gillningar och kommentarer är viktigt för 

intervjudeltagarna när de ska lägga upp innehåll och på så sätt blir det viktigt för det personliga 

varumärket. Desto mer gillningar och kommentarer ett inlägg får desto större spridning och synlighet får 

det. Det är också därför företag använder sig av den metoden i sin marknadsföring då man ofta ser olika 

företag skriva ”gilla och kommentera så har du chansen att vinna den här produkten”.  På samma sätt är 

det viktigt för intervjudeltagarna med bekräftelse eftersom synlighet är så pass viktigt för det personliga 

varumärket så som Peters (1997) menar. Fast det blir också ett problem idag då det är så stor konkurrens 

om synligheten på Facebook då de har så många användare (Sheperd 2005). Tomas berättade för mig att 

han hade lagt upp en film på Facebook som han hade lagt väldigt mycket tid på och då var det väldigt 

viktigt att få bekräftelse på det tyckte han: 

 

I skolan så gjorde jag en film som jag har redigerat och lagt ner ganska mycket energi på och klippt 

ihop den lite och sådär och jag lägger upp den i vår grupp som vi sedan ska visa för den andra och då 

sitter jag och jag lade upp den igår eller var det i förrgår kanske? då satte jag liksom och tittade på 

mobilen när jag åkte hem såhär hela tiden och så ny likes eller kommentarer eller något /…/. Det är ju 

ett tydligt exempel på att jag vill ha bekräftelse för det jag gör. (Tomas) 

 

Detta tyder på att det är väldigt viktigt med respons från andra på det man lägger upp. Det kan 

återkopplas till Labrecque (2010) som fann i sin undersökning om det personliga varumärket online; för 

att det personliga varumärket ska bli meningsfullt så måste personen få feedback och kommentarer. 
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Personligt varumärkesbyggande handlar om att framhäva sina bra sidor och när användare gillar och 

kommenterar dina bra sidor stärker det självklart det personliga varumärket. Men det kan också vara 

negativt för sitt personliga varumärke om man skriver något olämpligt som t ex något rasistiskt eller 

homofobiskt då användare kommenterar för att det är dåligt och får synlighet på det sättet. På det sättet 

kan det man byggt upp raseras väldigt fort och det tar lång tid att bygga upp igen. 

 

Tomas visar också genom detta citat att han bygger sitt personliga varumärke för en särskild marknad. 

Denna marknad kan vara arbetsmarknaden eftersom han visar upp att han kan göra egna bra filmer och 

även redigera själv. På så sätt framställer han sig och bygger sitt personliga varumärke för att i framtiden 

kanske få ett jobb som kräver att personen kan filmredigering t ex. Det kan också vara en social 

marknad då han vill visa upp för sina vänner att han kan göra filmer. Det kan också kopplas till en 

skolmarknad då han gjort det för skolan och på så vis visa upp att han är en duktig student. 

 

Det är även skillnad på att få bekräftelse på Facebook och få bekräftelse personligen ansikte-mot-

ansikte. Bekräftelse ansikte-mot-ansikte värderades högre än bekräftelse på Facebook.  Vilket beror på 

att det är så mycket lättare att sitta hemma framför datorn eller liknande och trycka på gilla-knappen på 

ett inlägg än att faktiskt ringa personen och säga det eller säga det i ett möte ansikte-mot-ansikte. Tomas 

berättade att han upplevde att få bekräftelse personligen var bättre än på Facebook: 

 

Om de säger att det tycker det är bra till mig personligen då blir jag kanske mera glad än om det är på 

Facebook men det är lättare att dra en like-klick och göra någon glad. Så egentligen är det inte lika 

mycket värt. Hur som helst blir man ju glad. (Tomas) 

 

Men frågan är om bekräftelse ansikte-mot-ansikte stärker sitt personliga varumärke mer än om man får 

mycket kommentarer och gillningar på sina inlägg på Facebook? Eftersom bekräftelse ansikte-mot-

ansikte är det bara du själv som vet att du får beröm, vilket kan stärka självförtroendet, vilket är bra, 

men om du får mycket gillningar och kommentarer på Facebook så ser alla andra att användare har gillat 

och kommenterar dina inlägg och på så sätt är det större chans att de också gillar dina inlägg. Detta kan 

återkopplas till en av Cialdinis (2001) påverkansprinciper; sociala bevis, där man går efter devisen ”om 

det är många som gillar det, måste det vara bra” och detta kan inte uppnås vid bekräftelse ansikte-mot-

ansikte. 
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5.3.2 Marknader 

Det jag tidigare visat på är att personligt varumärkesbyggande sker på Facebook, men till vilka 

marknader byggs det personliga varumärket? Den första marknaden som jag också diskuterade i 

föregående avsnitt är arbetsmarknaden. Tomas hade gjort en film som han var nöjd med och hade 

redigerat. Han ville ha bekräftelse på det vilket han också fick i form av kommentarer och gillningar. 

Och på så sätt stärka sig på arbetsmarknaden. Det visar sig vara den huvudsakliga marknaden att bygga 

sitt personliga varumärke till då intervjudeltagarna var måna om att det som de lade upp kunde påverka 

framtida jobb. Han visade också att han vill stärka sig på en skolmarknad då filmen var till skolan han 

går på vilket också är en del av arbetsmarknaden då man studerar för att få en starkare position på 

arbetsmarknaden för att få det jobb man vill ha. Det tredje kan vara en dejtingmarknad som det 

personliga varumärket byggs för då speciellt Amanda framställde sig på det sättet. 

 

Jag har ju haft skitfula bilder på mig själv förut men nu har jag börjat rensa ur och ta bort för jag vill ju 

inte uppfatta mig själv på det viset och det har jag inte brytt mig om innan men allt kretsar ju kring 

karlar så som vanligt..(Amanda) 

 

Och hon lade upp en status för att en speciell kille skulle gilla den, vilket han hade gjort också: 

 

Nej och då skrev jag ju det för att, lite för att HAN skulle gilla det och det gjorde han. [fniss](Amanda) 

 

Dejtingmarknaden kan man säga är en del av en större social marknad som finns på Facebook eftersom 

dejting handlar om att socialisera sig med andra människor. Hur man marknadsför sig för 

dejtingmarknaden har också visat sig leda till kommodifieringen av jaget (Coupland 1996). På Facebook 

har det också visat sig att det är viktigt med bekräftelse och för att få bekräftelse så måste man ha vänner 

vilket också är den del av den sociala marknaden. På så sätt kan man få en högre social ställning. Men 

det visar sig också att man inte behöver ha någon särskilt bra kontakt med Facebookvänner. När jag 

pratade med Gustav kom hans vänner på tal i profilgranskningen: 

 

Gustav: Här kan man ju också kolla här. Hur många av de där vännerna känner jag igen? haha 

 

Intervjuare: 547 vänner 

 

Gustav: haha ja, det är ju inte, säg att det är fan mindre än hälften som man känner liksom. 
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Detta kan tolkas som att vänner används för egen vinning av mina intervjudeltagare när man bygger sitt 

personliga varumärke. De används instrumentellt. Eftersom i intervjuerna visar det sig att det är de 

närmaste vännerna man har kontakt med på Facebook. 

 

Sammanfattningsvis så sker personligt varumärkesbyggande bland mina intervjudeltagare på Facebook 

men det sker till olika marknader. I mina intervjuer har jag funnit arbetsmarknad och skolmarknad vilket 

är en del av arbetsmarknaden eftersom man studerar för att få en starkare position på just 

arbetsmarknaden. Det har också framkommit att personligt varumärkesbyggande riktas till 

dejtingmarknaden som är en del av en social marknad. Till sist används vänner instrumentellt för att få 

en högre social ställning i den sociala marknaden. 

5.3.3 Egen uppfattning/uppfattning av andra 

När jag gjorde mina intervjuer frågade jag respondenterna vad de ansåg om hur de framställs, vad de 

tror andra anser om hur de framställs och vad de tycker om hur andra framställs. Det gjorde jag för att 

kunna få en uppfattning om deras personliga varumärke. Jag kan se hur de vill att andra ska uppfatta 

deras personliga varumärke och hur de tycker att de framställs själva.  

 

Alla intervjudeltagarna använder Facebook till olika syften. Men enligt respondenterna ska man vara 

rolig och intressant, vilket leder till att man har höga krav på sig och då inte lägger upp lika mycket 

statusuppdelningar till exempel. Ett annat svar jag fick är att man ska vara privat, en person med 

integritet, för man vill inte visa för mycket av sig själv. Man vill också framställas som positiv och det 

man lägger upp ska vara väsentligt för andra och vara en person som för vidare information. Tomas 

berättar hur han framställs: 

 

Jag tror att, jag tror att det tycker jag framstället mig själv som jag är men och att jag är lite kul också 

om det är någonting jag lägger upp så är det kanske också för att vara lite rolig. Ja men lite kul och lite 

och att de tycker att de grejerna jag lägger upp och de jag gör är intressant av någon anledning. 

(Tomas) 

 

För att koppla detta till det personliga varumärket så försöker de visa sig positiva, intressanta och roliga 

men också dölja det privata. Där Peters (1997) säger att man ska framhäva sina styrkor och bra sidor och 

dölja sina dåliga sidor. Man ska sticka ut bland andra och det gör man genom att vara intressant och 
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rolig men det ställer också högre krav på det man lägger ut och leder till att man inte lägger ut lika 

mycket. Tomas berättar att han upplever att han ställer höga krav på sina inlägg: 

 

 Jag tycker själv att jag kan sätta såhär själv höga krav ibland på det jag ska lägga ut där för att vara 

roligt eller någonting sånt där, eller det behöver inte vara roligt men det ska vara intressant. (Tomas) 

 

Om de tyckte det var svårt att säga hur de själva framställs, var det desto lättare att säga hur andra 

framställs. Det var ofta negativa åsikter om hur de framställs, medan de trodde att andra uppfattade dem 

som bra eller i värsta fall tråkig. En sak som kom upp är användare som t ex skriver ”ge mig 

hundratusen likes så får jag en hundvalp” (Sofia) eller företag som skriver gilla detta kan du vinna den 

här produkten. Man kan även ha svårt för användare som skriver att de mår dåligt för att få 

uppmärksamhet. Matbilder, träningsbilder och folk som skriver var de gör hela tiden kan bli lite tjatigt i 

längden. Men de finns användare som lägger upp kul bilder och uppdateringar också. Det som är roligt 

och bra är ofta det som angår en själv. Siri berättar vad hon tycker om vad andra lägger upp: 

 

Det är ju väldigt olika. Vissa människor lägger upp kul saker, kul bilder roliga uppdateringar men vissa 

är bara helt meningslösa, t ex sådana som bara lägger upp bilder på mat eller ah träningsbilder eller ja 

lite allmänt sånt där som det blir som tjatigt, det är ingen som bryr sig egentligen. (Siri) 

 

Detta kan betyda att man har mycket åsikter om andras personliga varumärke och granskar dessa. Och 

man har en rätt så positiv inställning till sitt egna personliga varumärke, där man själv tycker att man 

skriver bra saker. Det betyder också att andra användare har mycket åsikter om intervjudeltagarnas 

personliga varumärke, även om det tycker själva att de lägger upp bra saker. 

 

Personligt varumärkesbyggande sker hela tiden på Facebook men till olika marknader bland mina 

intervjudeltagare. Intervjudeltagarna väljer hela tiden vad som lämnas åt den privata sfären och det som 

läggs upp på Facebook. Det som läggs upp är när man gjort något bra som Matilda när hon tog körkort 

är bara ett exempel av många andra. Av mina intervjudeltagare syntes dock inte någon tydlig strategi för 

sitt egna personliga varumärke. Det sker förmodligen omedvetet hos mina intervjudeltagare men ändå så 

sker det. Det bekräftar Labreqcue m.fls. påstående (2010) om att personligt varumärkesbyggande sker så 

fort man befinner sig i en situation online. Detta kan bero på att sociala nätverksmedium kan ses som en 

främre region där normerna och värderingarna ser ut så att man ska skriva positiva saker för att inte 

skapa misstänksamheten som Goffman diskuterar (1959/1974). 
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5.3.3 Problem med personligt varumärkesbyggande 

Personligt varumärkesbyggande kommer inte utan risker och problem. För att återgå till Labrecque m.fl. 

(2010) så fann de att det personliga varumärket kunde bli otillräckligt och misslett, svårt att hantera 

olika identiteter och publiker online, svårt att varumärka både privatliv och arbetsliv, inte medvetna om 

negativa konsekvenser, saknar verktyg att skildra budskap korrekt till sin målgrupp, problem med 

kontroll av information och Sheperd (2005) fann att synlighet var ett problem. Jag har jämfört 

intervjudeltagarnas problem med tidigare forskning för att se likheter och skillnader. Det jag fann var att 

det var problem med att skilda budskap korrekt till sin målgrupp och problem med kontroll av 

information bland annat. 

 

De likheter jag fann med tidigare forskning är att intervjudeltagarna har problem med kontroll av 

information, skildra budskap till sin målgrupp, underutvecklad och misslett varumärkesbyggande. Den 

skillnaden som fanns i jämförelse med tidigare forskning var att det fanns en medvetenhet om negativa 

konsekvenser. 

 

Kontroll av information (varumärket) var ett problem Labrecque m.fl. (2010) fann i sin undersökning 

och som jag också fann i min. Gustav berättade att han vet att vilka som helst kan gå in och kolla på 

hans profil och alla inlägg han har gjort även om han gjort den anonym.  

 

Jag är en sån person som kollar väldigt mycket att Facebook som sagt, Facebook, alla kan se Facebook, 

de som kan, kan gå in på min profil och kolla hur mycket som helst fast jag har den anonym. (Gustav) 

 

Den andra likheten jag fann var att skildra budskap korrekt till sin målgrupp och på så sätt blir också det 

personliga varumärket otillräckligt och misslett som också Labrecque m.fl. (2010) fann. Siri berättade 

att hon tänkte på att hennes budskap kan tolkas olika hos hennes vänner och då blir det som följd att 

hennes personliga varumärke blir otillräckligt och misslett. 

  

När man skriver någonting till exempel så kan det ju uppfattas på ett helt annat sätt än vad man själv 

tänker det. Om man lägger upp det där t ex jag har haft en mysig dag och ätit god mat och kollat på en 

bra film och så kanske det låter cool i mitt huvud men andra kanske uppfattar det som gud vilken tönt, 

jag vill inte veta om hennes liksom kväll (Siri) 
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Det som skilde sig från tidigare forskning var att de inte uppfattade att synlighet, hantera olika 

identiteter och att det var svårt att varumärka sitt privatliv och arbetsliv. Jag anser att de problemen ändå 

kan finnas hos intervjudeltagarna då t ex synlighet är svårt eftersom det är en så stor konkurrens om 

utrymmet, men de problemen kom aldrig upp på intervjuerna. Men en annan skillnad kom upp var att 

respondenterna var medvetna om negativa konsekvenser till exempel då de tänker på att arbetsgivare 

tittar och inte lägger upp vad som helst som kan skada deras personliga varumärke vilket jag ska visa på 

i nästa avsnitt. Men Gustav pratade också om risken med att man aldrig kan vara anonym på Facebook 

och det blir då också ett nytt problem som tidigare forskning inte fann i sina undersökningar.  

 

Man kan aldrig vara anonym på internet över huvud taget och man kan inte va anonym på Facebook 

över huvud taget /…/. Och har man ett Facebook-konto så är det ju så här att man vet ju att man är 

aldrig anonym. (Gustav) 

 

Detta visar på att det inte är riskfritt och utan problem att bygga sitt personliga varumärke på Facebook, 

som också tidigare forskning visat på. Personligt varumärkesbyggande visar på att man måste ha god 

kunskap om hur Facebook fungerar med spridning av information och vilka negativa konsekvenser som 

finns, annars blir det personliga varumärket misslett och otillräckligt. Och jag har också visat på ett nytt 

problem som tidigare forskning inte fann och det är att man aldrig kan vara anonym. 

 

5.4 Kommodifiering av jaget på Facebook. 

Alison Hearn (2008) menar i sin artikel att de sociala nätverksmediernas logik är att användarna ska se 

sig själva och andra som varor som ska samlas in och konsumeras i den sociala marknaden och att det 

personliga varumärket är en kommodifiering av jaget. Även Lair m.fl. (2010) menar att det personliga 

varumärkets retorik uppmuntrar och stödjer processen att förvandla en själv till en produkt. I teorin kan 

detta till synes vara tämligen enkelt men hur syns detta i praktiken? Vilka tecken på kommodifiering av 

jaget syns i mina intervjudeltagares svar? Detta var svårt då jag inte kunde fråga respondenterna om de 

såg sig själv och andra som varor rakt ut eftersom jag då skulle få ett blankt nej som svar. Istället var jag 

tvungen att tolka svaren och se om det fanns andra tecken på att jaget kommodifierats på Facebook. 

 

Ett första tecken på att jag kan vara kommodifierat är att användandet av Facebook har blivit ett 

beroende. Man kan fråga sig om sociala nätverksmedier är ett fritt val eller om det är ett påtvingat val. 

Utan Facebook blir man exkluderad från en gemenskap. För att återkoppla till Arvidsson (2005:249) har 

konsumenter av varumärken blivit kommodifierade eftersom det sker naturligt. På samma sätt är det på 
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Facebook då konsumenterna (användarna) som också är producenter använder Facebook utan att tänka 

på det, det sker naturligt och på så vis blir också användarna kommodifierade. Tomas och Amanda 

berättade att de upplevde Facebook som ett beroende: 

 

Sen är det ju kanske någon form av beroende också säkert att man, jag går ju in på mobilen och på 

datorn eh ganska automatiskt och det är lite, det har jag funderat på litegrann. Det känns lite 

obehagligt att det blir ju så men jag tror inte att jag vill att det ska vara så men jag kan inte riktigt 

förklara varför. (Tomas) 

 

Men jag går in och kollar Facebook såhär 100 gånger om dagen och så när man har tråkigt. Man går 

in hela tiden. (Amanda) 

 

Tomas hade resonerat kring detta och funderade kring varför det har blivit ett beroende och kunde inte 

få fram något direkt lämpligt svar. Men att de skedde automatiskt var det ingen fråga om. Ordet 

beroende är också ett negativt laddat ord. Man brukar vara beroende av droger, alkohol med mera så 

varför är man beroende av sociala medier som ter sig vara relativt ofarligt? Det kan vara ett tecken på 

kommodifiering då man känner att man måste vara en del av den sociala marknaden och slippa bli 

exkluderad av den gemenskapen. Det man gör på Facebook sker naturligt och så fort man har tråkigt 

loggar man in och tar del av den sociala marknaden man själv är en del i. 

 

Ett tecken jag har hittat är att vissa av intervjudeltagarna tänker väldigt mycket på vad de lägger upp 

eftersom det kan påverka framtida jobb på det sättet att man antingen kan få sparken från sitt nuvarande 

jobb eller riskera att jobbet går till en konkurrerande arbetssökande och även att arbetsgivare kan kolla 

på deras Facebooksidor när de söker jobb. Det har jag visat på i avsnitten om självpresentation där 

intervjudeltagarna visar upp ett idealiserat jag och tonar ner andra negativa sidor. Det är ett tecken på det 

kommodifierade jaget eftersom det finns tendenser att dem ser sig själva som produkter i en 

arbetsmarknad där arbetsgivare selektivt väljer ut den person som kan ge arbetsgivarens företag mest i 

vinst. På så sätt har intervjudeltagarna inte valt att lägga upp saker som kan påverka framtida jobb eller 

tagit bort i efterhand om de märkt att de inte är bra för det personliga varumärket. Här skriver Gustav: 

 

Jobbrelaterade då bryr jag mig hur mycket som helst om vad folk säger och tycker om mig. 

Mina arbetsgivare kan se exakt vad jag ser och gör. (Gustav) 
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Detta kan tolkas att han måste tänka på hur han framställs i arbetsmarknaden för att arbetsgivare bevakar 

honom så att han inte skriver eller gör något som kan skada företaget han jobbar för. Detta kan vara en 

oro också eftersom i arbetslivet kan man väldigt lätt bli utbytt av någon annan om man inte skött sitt 

jobb eller skadat företaget, även om detta inte uttryckts explicit i intervjuerna så är det så 

arbetsmarknaden ser ut idag. Och citaten nedan av Amanda och Matilda tyder också på detta, då till och 

med Matilda har valt att radera saker hon lagt upp för länge sedan som hon inte står för idag och kan 

påverka hennes framtida jobb.  

 

Man kan ju inte lägga upp vad som helst. Tänk om man vill söka jobb och vidare. Jag lägger ju inte vad 

som helst. (Amanda) 

 

Jag tänker efter så att man inte skriver något dumt som kan påverka typ jobb. Men jag har fortfarande 

försökt radera allt som hänt sen 2007 är borta, allt jag gjorde 2008 är borta. Jag ska jobba mig bort 

och ta bort inlägg och sånt som jag skrivit för det är ingenting jag står för idag. (Matilda) 

 

Men det kan också vara så att de bara är medvetna om dem negativa konsekvenserna av att använda 

Facebook och därför inte är kommodifiering. Jag förstår det perspektivet också men om man tänker på 

att de gör detta i syfte att få jobb och att de vet att arbetsgivare kan kontrollera sina profiler, så gör de 

detta för en arbetsmarknad och på så sätt är det ett tecken på kommodifiering. Och för att återkoppla till 

självpresentation på Facebook så kan det vara så att användarna känner en press på sig att visa upp sina 

bättre sidor eftersom arbetsgivare granskar användarprofiler på Facebook för att se vilken de ska anställa 

och kan ge företaget mest i vinst. Detta kan bli ett problem om man t ex får sin identitet stulen då det 

kan förstöra en persons framtida jobbkarriär. På så sätt ändras också det personliga varumärket med 

tiden då Matilda inte står för det hon lade upp när hon var yngre och då inte var medveten om dem 

negativa konsekvenserna. Det kan bero på att hon är närmare arbetsmarknaden nu än då och är även en 

annan människa än hon var 2007 och 2008 och på sätt inte vill visa upp den personen. Människor vill 

också framställa sig på ett bra sätt för att få ett jobb i framtiden. 

 

Frågan är vad den här utvecklingen beror på. Som jag sade i avsnittet bakgrund & tidigare forskning så 

har det blivit vanligare för arbetsgivare att göra bakgrundskontroller via internet och sociala 

nätverksmedier av arbetssökanden då 4 av 10 arbetsgivare medgav att de gör det (Stockholms 

handelskammare 2013). För det första beror det på att referenstagning inte ger arbetsgivarna en komplett 

bakgrundskontroll och ser Facebook som ett viktigt komplement för att ge en sådan bra bild som möjligt 

av arbetssökandena. Den andra anledningen kan bero på den rådande finanskrisen över hela världen som 
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lett till en hög arbetslöshet och det finns få jobb att söka. Och arbetslösheten hos unga är ännu högre och 

Facebook är ett socialt nätverksmedium där väldigt många unga är medlemmar. På så vis finns det en 

stor marknad av arbetslösa på Facebook där arbetsgivare kan se vilka som passar dem bäst och kan ge 

dem mest i vinst, vilket är ett tecken på kommodfiering. 

 

Det finns också tecken på att man ser varandra som varor i den sociala marknaden då man har förlorat 

den mänskliga kontakten och man blir vän med användare man aldrig har träffat: 

 

Man har ju folk man aldrig ens har träffat och man har aldrig pratat med den personen över huvud 

taget, utan man har bara accepterat den personen när de skickar en förfrågan (Gustav) 

 

Detta kan tolkas att när man har många vänner visar det på att man har ett starkt personligt varumärke 

och genom att ha många vänner få en högre social ställning. Och genom att man har många vänner finns 

det större risk att någon av dem kan erbjuda ett framtida jobb på arbetsmarknaden. Det är också ett 

tydligt exempel på relationer på Facebook är relationer mellan ting.  På så sätt kan man se sig själv som 

varor i den sociala marknaden eftersom man accepterar vänförfrågningar i syfte att det ser bra ut på sin 

sida och inte att man vill prata med de personerna eller umgås. Man utnyttjar sina relationer på 

Facebook instrumentellt. Det mänskliga relationerna försvinner och ersätts med relationer mellan ting. 

Men att man ser varandra som ting behöver inte betyda att jaget är kommodifierat eftersom en vara har 

både bruksvärde och bytesvärde men ett ting behöver bara ha ett bruksvärde. För att det ska räknas som 

kommodifiering så måste det finnas en marknad, i det här fallet kan det vara olika marknader. Det kan 

vara en social marknad eller t ex arbetsmarknad då det kan visa på att man har hög social kompetens 

därför kan detta ses som kommodifiering. 

 

Matilda visar på tecken av kommodifiering då hon verkar se sig själv som en vara då hon tar bort bilder 

och bilder hon är taggad (med hennes namn på) i eftersom det kan påverka henne negativt på olika sätt. 

Hon bygger sitt varumärke då hon har kvar de bilder som framställer henne positivt. Detta kan kopplas 

till Baudrillard’s varor som symboliskt värde (Bolin 2005) då hon förpackar sig själv genom att tar bort 

det negativa och visar upp en positiv förpackning till arbetsmarknaden.  

 

Jag måste godkänna alla som taggar mig så där jag inte vill ha den så ber jag oftast att de ska ta bort 

det. För jag vill inte att det ska finnas, därför har jag suttit nu och raderat en massa bilder. /…/ Det kan 

ju alltid påverka en dåligt och de bilderna finns liksom alltid kvar. (Matilda) 
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Här ser hon sig själv som ett varumärke som kan påverkas negativt om hon har bilder på sig själv som 

inte ser bra ut. Det kan påverka henne när det gäller t ex jobb. Det finns en marknad som hon gör detta 

för. Hon vill inte ha bilder på henne som kan påverka henne på ett negativ sätt. Det kan vara en 

arbetsmarknad då hon kan bli bortvald på grund av att hon har oseriösa bilder. Det kan även vara en 

dejtingmarknad om det skulle vara någon kille som kollar på bilderna och väljer någon annan på grund 

av det. Det kan vara ett tecken på kommodifiering. Men det går också att titta på detta citat ur ett annat 

perspektiv genom att tolka det som att hon bara vill framställa sig på ett bra sätt för att dessa bilder inte 

stämmer in med hur hon ser ut eller hur hon är i verkligheten. Men eftersom hon säger att det kan 

påverka henne negativ på något sätt t ex när det gäller jobb låter det som att hon gör detta för en 

marknad och på så sätt kan man se det som kommodifiering då hon blir en del av den marknaden. 

 

Jag har också visat att det är viktigt med bekräftelse när man bygger sitt personliga varumärke och det 

kan också kopplas till kommodifieringen av jaget. Om man funderar på varför det är så viktigt med 

bekräftelse på Facebook kan det bero på den osäkra arbetsmarknaden vilket gjort att arbetsgivare söker 

arbetssökande på Facebook vilket lett till en kommodifiering av jaget. Människor vill synas och 

bekräftas av arbetsmarknaden men även av sina vänner och det kan vara viktigt att bekräftas av rätt 

vänner. Därför har det också visat sig att bekräftelse är viktigt för det personliga varumärket och på så 

sätt också blivit en del av utvecklingen av kommodifieringen av jaget. Med Tomas exempel jag tog upp 

tidigare när han hade gjort en film till skolan och var väldigt nöjd med den och han hade fått mycket 

bekräftelse så kan det också vara ett tecken på att han vill stärka sitt personliga varumärke till en 

arbetsmarknad. Han kan också bygga sitt varumärke till skolmarknaden då han vill visa upp att han är en 

duktig student och särskilja sig från sina konkurrenter och därför också stärka sig på en arbetsmarknad 

när han är examinerad. På så sätt kan det vara ett tecken på att han ser sig själv som en vara. Men det 

kan också vara så att man vill ha bekräftelse för att man har gjort något bra t ex att man har bakat eller 

varit ute och sprungit eller så då man inte gör detta för någon speciell marknad. Därför är inte all form 

av bekräftelse kommodifiering utan bara i vissa fall t ex att man vill ha bekräftelse från 

arbetsmarknaden.  

 

Det är viktigt att påpeka att detta är tecken på kommodifiering av jaget och även att det sker omedvetet 

hos mina intervjudeltagare. Detta visar också på att även människan har ett värde utöver det mänskliga, 

det vill säga ett värde i pengar också. Människan har alltid varit en stor del av kapitalismen, då det visat 

sig att man kan tjäna pengar på denne. Och det är inte bara människan som har kommodifierats i det 

kapitalistiska systemet utan det finns fler exempel på detta. T ex Corbett (2006) argumenterar för att 

naturen har kommodifierats då t ex temaparker som Disney World tar betalt för att visa upp en 
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konstgjord natur eller man tar betalt för att få se en vacker plats. Och som jag har funnit i min 

undersökning, Facebook har lett till en kommodifiering av jaget bland mina intervjudeltagare. 

 

6.0 Sammanfattande diskussion & Slutsats 

Avslutningsvis kan man undra om jag genom mina frågeställningar besvarat mitt syfte hur människor i 

ålder 22-26 år bygger sitt personliga varumärke. Med den analysen jag gjorde har jag kunnat besvara 

mina frågeställningar vilket jag ska visa på nu. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns tecken på kommodifiering av jaget i arbetsmarknaden då 

det finns en oro hos intervjudeltagarna att det de lägger upp kan påverka nuvarande och framtida jobb. 

Det har visat sig att sociala nätverksmedier blivit ett beroende hos vissa av deltagarna och kan vara ett 

tecken på kommodifiering av jaget då detta sker naturligt hos användaren och känner sig tvingad att vara 

en del av den sociala marknaden. Till sist att användare söker bekräftelse av arbetsmarknaden och 

Facebookvänner ses som ting hellre än människor och de används instrumentellt vilket kan vara ett 

tecken på kommodifieringen av jaget. 

 

Människor väljer att visa ett idealiserat jag på Facebook genom att de tonar ner det som anses för privat 

eller negativt hos intervjudeltagarna. På så sätt kan Facebook ses som en främre region enligt Goffmans 

begrepp eftersom man visar upp sig genom positiva bilder och man visar var man är någonstans genom 

incheckningar.  

 

Det har visat sig att bekräftelse är viktigt i form av gillningar och kommentarer för det personliga 

varumärkesbyggandet eftersom man på det viset både får erkännande och mer synlighet. 

Intervjudeltagarna ställer sig mer positiv till sina egna personliga varumärken och vad de själv 

publicerar och ställer sig mer negativt och har fler åsikter om vad andra lägger upp. De har tydliga 

preferenser på vad som är bra och dåligt att lägga upp. Och de problem som uppstod med personligt 

varumärkesbyggande var problem att skildra budskap korrekt till sin målgrupp, otillräckligt och misslett 

varumärke, anonymitet och kontroll av information. 

 

Mina intervjudeltagare bygger sina personliga varumärken till olika marknader. Arbetsmarknaden är den 

huvudsakliga marknaden men även skolmarknaden som är en del av arbetsmarknaden. Det byggdes 
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även till dejtingmarknad som är en del av den sociala marknaden. Och vänner används för att få en 

högre social ställning i den sociala marknaden. 

 

Jag har genom min studie visat hur personligt varumärkesbyggande sker på Facebook och jag har också 

visat hur jaget har kommodifierats på Facebook bland mina intervjudeltagare. Men hur ställer det sig till 

tidigare forskning? Genom att jämföra mina resultat med tidigare forskning kan jag se om min studie 

bekräftar eller utmanar deras resultat på något sätt. Jag börjar med självpresentation.  

 

Jag vill påstå att jag har bekräftat tidigare forskning om att Facebook är en främre region och man 

presenterar ett idealiserat jag. Det var något innan jag började med studien trodde också, så det var ingen 

överraskning. Det finns ingenting om mina resultat om självpresentation som egentligen utmanar den 

tidigare forskningen utan det stämmer bra överens.  Det jag gjorde dock som inte tidigare forskning tog 

upp är hur människor presenterar sig på olika sätt på Facebook som t ex hur det presenterar sig i bilder 

och platser och hur kommodifiering fungerar i praktiken. 

 

Mina resultat om personligt varumärkesbyggande bekräftar många aspekter i framförallt Labrecque 

m.fl. (2010) då jag också visade på vilka problem som uppkom med personligt varumärkesbyggande 

och det fanns många likheter. Men jag hittade även ett problem som inte de hade hittat i tidigare 

forskning och det är anonymitet, man kan aldrig vara anonym på internet och allt ligger kvar på 

Facebook. Det jag också upptäckte med min studie som inte tidigare forskning visat är att de flesta 

ställer sig positiva till sina egna personliga varumärken och negativt med mycket åsikter om andras. Jag 

har också visat på vilka marknader som det personliga varumärket byggs för, vilket inte tidigare 

forskning har gjort. Det gav en ytterligare dimension jämfört med tidigare studier. Det jag också 

bekräftade i Labrecque m.fls. (2010) studie var för att personligt varumärkesbyggande ska bli 

meningsfullt måste man få feedback och i form av kommentarer och gillningar. Detta har jag även 

kommit fram till i min studie bland mina sex intervjudeltagare. 

 

Därefter så har jag bekräftat de teorier som fanns om att personligt varumärkesbyggande och sociala 

nätverkssidor som Facebook leder till att jaget kommodifierats. Den tidigare forskningen om att jaget 

kommodifieras på Facebook av bland annat Hearn (2008) och Lair m.fl. (2005) visade hur detta 

fungerade i teorin och inte i praktiken. Jag har med min studie visat på tendenser som bekräftat deras 

teorier och visat på hur det har tagit form i praktiken. Min studie visar att deras teori stämmer in på mina 

deltagare och jag tror även att det skulle vara samma resultat i en större undersökning. 
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Nu när jag börjar närma mig slutet av min uppsats så går det att distansera sig från sin egen studie och se 

om jag hittat nya forskningsfrågor och infallsvinklar. En ny fråga som kom upp var hur arbetsmarknaden 

förändrar vårt sätt att framställa oss. När det är en större osäkerhet på arbetsmarknaden och när nu 

arbetsgivare gör bakgrundskontroller på Facebook ställs det större krav på användaren av sociala 

nätverksmedier eftersom de måste, för det första, ha en bra kunskap om negativa konsekvenser av det de 

lägger upp och framställa sig på ett bra sätt då Facebook nästan har blivit nutidens nya CV. En andra 

fråga som kom upp under studiens gång var hur mycket hjälper personligt varumärkesbyggande i en 

arbetsmarknad? Lyckas de som har en tydlig strategi bättre än andra? Det skulle ha varit en intressant 

fråga då jag tror att arbetsgivare försöker se igenom den fasad arbetssökande sätter upp och ta sig 

igenom det personliga varumärket och känna den riktiga personen. 

Nu när jag ska börja utvärdera min egen studie är det lätt att vara självkritisk och svårare att visa på det 

som varit bra. Jag börjar med studiens styrkor. Jag tycker att jag har besvarat frågeställningarna och 

forskningsfrågan utifrån mitt val av metod och empiriska material. Jag har både bekräftat tidigare 

forskning och teorier och hittat nya resultat som inte fanns i tidigare forskning. Jag har försökt att ha en 

röd tråd genom hela uppsatsen och gjort en genomtänkt analys. De jag är självkritisk mot i min studie är 

att jag skulle ha ställt andra frågor i intervjuerna utöver de jag hade för att underlätta min analys 

eftersom jag tänkt under studiens gång ”varför pratade jag inte om det där” t ex mer om vad de tycker är 

problematiskt med sitt Facebookanvändande. Studien skulle också blivit bättre med flera olika metoder 

eller att jag hade intervjuat fler än sex stycken men det hade varit för tidskrävande för min C-uppsats. 

Men annars uppnådde jag det jag ville genom det material jag hade tillgång till. 

 

Till fortsatt forskning kan man göra en större undersökning om hur jaget kommodifierats på Facebook 

med ett fler antal intervjupersoner och använda olika metoder. Men jag skulle också tycka det skulle 

vara intressant med liknande forskning men på andra medieformer som t ex på Youtube. Där har det på 

senare tid blivit en ny marknad för personligt varumärkesbyggande. På nyheterna kommer det upp då 

och då människor som blivit virala succéer genom att de gjort innovativa CV:n eller andra kreativa 

filmer och på så sätt fått uppmärksamhet av arbetsmarknaden och blivit erbjudna flertalet jobb. 
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7.1 Bilagor 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Bakgrund om Facebook 

När började du använda Facebook? 

Varför började du använda Facebook? 

Har det ändrats? Varför använder du Facebook nu? 

Självrepresentation på Facebook 

berätta lite om vilka typer av inlägg du brukar göra på FB 

http://www.checkfacebook.com/
http://www.chamber.se/filearchive/4/45156/Chamber_rekryteringsrapport_2013.pdf
http://ondeviceresearch.com/blog/facebook-costing-16-34s-jobs-in-tough-economic-climate#sthash.0bJp3Q0p.dpbs
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Vilka typer av inlägg brukar du ”gilla”? 

Är det viktigt vad andra tycker om dig på Facebook? Varför då/inte? 

Vad tror du andra tänker om dig på Facebook? 

Hur vill du att andra ska uppfatta dig? 

Vad tänker du om det du lägger upp? 

Finns det något du inte skulle lägga upp på Facebook? Vad är det i så fall och varför? 

Lägger du upp något på Facebook som skulle uppfatta dig som en sämre eller misslyckad människa? 

Varför då/inte? 

Lägger du upp något på Facebook som skulle uppfatta dig som en bättre eller lyckad människa? Varför 

då/inte? 

Vad anser du om vad dina kompisar lägger upp på Facebook? Har du synpunkter på vad som är bra 

respektive dåligt? 

Anser du att du lägger upp bra saker? Vad är enligt dig bra saker? 

Vilka sorts bilder lägger du upp? 

När du gör incheckningar, på vilka ställen brukar du befinna dig då? 

Är det viktigt att du får bekräftelse av Facebookvänner när du lägger upp innehåll? 

 

Vad gör ni när ni blir taggade i en bild på er själva men som ni anser uppfattas ful eller liknande? Tar ni 

bort taggen? Varför gör ni det? 

Hur personlig får man vara i det man lägger upp? 

Skiljer sig ditt vanliga jag mot ditt Facebook jag? 

Privacy settings 

Visar du allt innehåll för alla dina Facebookvänner? Varför då/inte? 

Hur mycket personlig information visar du av dig själv på din sida? 

Kan användare som inte är vän med dig se ditt innehåll? Vad ser dom?  

Varför har du valt att inte visa din profil för dom? 

Avslutning 

Har du några mer funderingar? 

 

Jag bad också om att få titta på intervjupersonens Facebooksida och diskuterar den och då blev frågorna 

mer fria beroende på hur sidorna såg ut. 

 


