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Sammanfattning	
 
Examensarbetets titel: Leverera på LinkedIn och Försköna på Facebook - en kvalitativ 
studie om hur ekonomistudenter framställer sig själva på sociala medier i karriärsyfte 
 
Seminariedatum: 2016-06-02 
 
Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete på kandidatnivå i marknadsföring, 15 
högskolepoäng 
 
Författare: Nicoline Emnell, Alice Hedlund och Rebecca Stenbeck 
 
Handledare: Clara Gustafsson   
 
Fem nyckelord: Consumer Culture Theory, sociala medier, consumer empowerment, 
identitet, karriär 
 
Syfte: Uppsatsens syfte är att genom intervjuer undersöka hur ekonomistudenter 
resonerar kring sin personliga, karriärorienterade identitetsskapande på sociala medier 
med utgångspunkt i teorier kring Consumer Culture Theory, symbolisk interaktionism 
och consumer empowerment.  
 
Metod: Studiens syfte uppnås med en kvalitativ metod samt ett fenomenologiskt och 
hermeneutiskt förhållningssätt.  Primärdata har samlats in genom semistrukturerade 
djupintervjuer och en abduktiv ansats har använts i syfte att dra slutsatser utifrån såväl 
befintliga teorier som empiri. Sekundärdata består främst av vetenskapliga artiklar vilka 
har skapat den teoretiska referensramen.  
 
Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ramverk utgår från Consumer Culture 
Theory, men kompletteras med teori inom symbolisk interaktionism och consumer 
empowerment.  
 
Empiri: Studieobjekten består av en urvalsgrupp på tio studenter vid 
Ekonomihögskolan i Lund i åldern 22-26 år. Empiri består av den information vi har 
samlat in genom djupintervjuer, vilket sedan har analyserats utifrån det teoretiska 
ramverket.  
 
Resultat: Det empiriska materialet i kombination med den teoretiska referensramen, har 
resulterat i insikter kring hur ekonomistudenter resonerar kring sin personliga, 
karriärorienterade identitetsskapande på sociala medier. Dessa insikter tyder på att det 
existerar en karriärrelaterad maktparadox på sociala medier, som påverkar 
ekonomistudenters framställningar av sina digitala identiteter. Studiens resultat kan 
således ge bidrag och inspirera till vidare forskning inom Consumer Culture Theory, 
symbolisk interaktionism och consumer empowerment.  
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Abstract	
 
Title: Deliver on LinkedIn and Glorify on Facebook  - A qualitative study of how 
business students present themselves on social media in a career context 
 
Seminar date: 2016-06-02 
 
Course: FEKH29, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, 
Undergraduate level, 15ECTS 
 
Authors: Nicoline Emnell, Alice Hedlund och Rebecca Stenbeck 
 
Advisor: Clara Gustafsson   
 
Key words: Consumer Culture Theory, social media, consumer empowerment, identity, 
career 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to examine how business students consider their 
personal presentations on social media in a career context, to provide a theoretical 
contribution within the fields of Consumer Culture Theory, symbolic interactionism and 
consumer empowerment.   
    
Methodology: The study is based on a qualitative method with a hermeneutic 
phenomenological approach. Primary data was collected from semi-structured in-depth 
interviews, and a deductive scientific approach was used to make conclusions based on 
existing theory as well as empirics. Secondary data consists of theories from scientific 
articles, which have shaped the theoretical framework. 
 
Theoretical perspectives: The theoretical framework of this thesis is based on theories 
within Consumer Culture Theory, and is complemented by theories from research 
within the area of symbolic interactionism as well as consumer empowerment.  
 
Empirical foundation: The empirical material is obtained from interviews with ten 
business students by the School of Economics and Management in Lund, who are in the 
age of 22-26 years old. The empirics have been analysed based on the theoretical 
framework.  
 
Conclusion: The empiric material in combination with the theoretical framework has 
provided insights of how business students consider their personal presentations on 
social media in a career context. These insights indicate that it exists a career related 
power-paradox on social media, that influences business students presentations of their 
digital identities. The conclusions of this study can thereby provide theoretical 
contributions and inspire for future research within the fields of Consumer Culture 
Theory, symbolic interactionism and consumer empowerment. 
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1.	Inledning	
	
1.1	Bakgrund	
 
“Do you want to bring business and students together in a magical way? Build a killer 

resume, meet awesome people and build a network beyond your wildest dreams?”  
- Corporate Relations Committee, LundaEkonomerna.  

 

På Ekonomihögskolan i Lund påminns studenterna dagligen om värdet av ett starkt CV 

och ett stort nätverk - vägen till en framgångsrik karriär. På väggen i entrén hänger 

posters vars budskap, likt ovan, är svåra att undvika: “bygg ett nätverk bortom dina 

vildaste fantasier”. Studenter uppmanas samtidigt att spetsa sitt CV genom att engagera 

sig i kårens aktiviteter. Betydelsen av att skapa den perfekta presentationen och att 

knyta värdefulla kontakter under studietiden förmedlas tydligt till studenterna på skolan, 

redan från dag ett.  I takt med att individer med universitet- och högskoleutbildning ökar 

markant i Sverige (Statistiska centralbyrån, 2014) skapas ett tuffare konkurrensklimat 

på arbetsmarknaden och ekonomistudenter antas tillhöra en grupp som kommer att 

påverkas av denna situation. Dessa observationer leder således till en viktig reflektion - 

räcker kunskap och erfarenhet för att inneha en konkurrenskraftig profil eller är det 

andra mekanismer som styr framställningen? 

 

Idag råder en utbredd uppfattning om att betydelsen av starka varumärken är stor. Även 

den individuella konsumenten uppmuntras att skapa ett personligt varumärke vilket ska 

fylla samma funktion som ett varumärke tillhörande ett kommersiellt 

marknadsföringsobjekt (Lair, Sullivan, & Cheney, 2005). “Big companies understand 

the importance of brands. Today, in the Age of the Individual, you have to be your own 

brand” är den inledande frasen i Tom Peters artikel ”The brand called you” (1997), 

vilken var en av de första att behandla begreppet “det personliga varumärket”. Peters 

resonerar i sin artikel kring hur handlingar, kommunikation och klädsel påverkar hur 

andra betraktar personen i fråga, och att individen också bör förstå betydelsen av det 

personliga varumärket. Isabel Werner Runebjörk skriver i sin tur i boken “Ditt 

personliga varumärke” (2004), att det personliga varumärkesnamnet, i kombination med 

de värden som associeras till detta, är synonymt med hur en individ kommer uppfattas 

av omvärlden. Således kommer samtliga handlingar individen vidtar att bidra till 

omvärldens uppfattning av denne som person och som varumärke. Enligt Runebjörk 

(2004) är ett starkt personligt varumärke baserat på sanna personliga värderingar och 
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sund självrealisering. Om individen själv inte förstår innebörden och värdet av det 

personliga varumärket, kommer det alltså inte heller kunna förmedlas till omgivningen. 
 

Medan förespråkarna av begreppet det personliga varumärket beskriver fenomenet som 

de handlingar en individ vidtar i syfte att förmedla en sann bild gentemot sin omvärld, 

har Mats Alvesson, forskare inom bland annat Critical Management, en mer kritisk 

inställning. Alvesson (2013) diskuterar i sin bok “The Triumph of Emptiness” hur vi 

lever i ett konsumentorienterat samhälle där marknadsföring, och att se bra ut i 

betraktarens ögon, spelar en alltmer betydande roll. “Varumärket är ofta viktigare än 

den faktiska produkten, och CV:t är viktigare än expertis och kompetens” skriver 

Alvesson, och menar vidare att framgång för individer, grupper och organisationer 

snarare baseras på “rätt paketering” än den faktiska substansen. Alvesson (2013) 

diskuterar de interrelaterade begreppen grandiosity och illusion tricks vilka, i allt högre 

utsträckning, präglar det moderna samhället och människors liv. Begreppet grandiosity 

förklarar individens ständiga strävan efter att ge sig själv, sin yrkesgrupp eller samhället 

en positiv, välpolerad yta och en statusgenererande image. Illusion tricks handlar i sin 

tur om det minskade intresset för substans och det ökade intresset för att skapa 

föreställningar som ger ett positivt intryck. Alvesson (2013) menar att man inom 

utbildningssystemet kan hitta flera exempel på grandiosity och illusion tricks, eftersom 

universitet och studenter får allt högre konkurrens. Författaren uppmärksammar hur 

studenter “boostar” sina CV:n i den hårdnande kampen om arbeten som efterfrågar 

specifika akademiska kvalifikationer.  
 

Som tidigare nämnt blir studenter ständigt påminda om vikten av ett starkt CV och 

värdefulla kontakter då betydelsen av en professionell och attraktiv profil betonas. 

Samtidigt blir Internet och sociala medier alltmer integrerat med våra liv, och 

användandet handlar idag inte bara om att kommunicera med vänner utan även om att 

skapa nya kontakter och bygga nätverk. “The secret to standing out is to impress 

recruiters with a unique you - in person, in paper and online” skriver Brooks och 

Anumudu (2016) i sin artikel som behandlar personlig marknadsföring i den globala 

ekonomin. Sociala medier har således blivit en betydelsefull plattform för människor att 

positionera sig själva i förhållande till andra, och kan ses som en kanal för att skapa och 

uttrycka sin identitet.  
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Vikten av att marknadsföra sig själv i en karriärorienterad kontext är inget nytt 

fenomen, men i och med det ökande användandet av sociala medier, och möjligheten att 

interagera online genom att kommentera, dela och citera, har företeelsen blivit alltmer 

publik (Brooks & Anumudu, 2016). Enligt en undersökning genomförd av Clint Sverige 

för Centric (2015) söker varannan arbetsgivare i Sverige på sina arbetssökandes namn 

via sökmotorer på Internet, vilket således ställer krav på den digitala identiteten och hur 

den presenteras. I takt med att denna identitet har blivit allt viktigare för den 

jobbsökande individen, har en trend vuxit fram där “marketing professionals” skapat en 

affärsverksamhet genom att hjälpa privatpersoner att ta fram attraktiva profiler (Brooks 

& Anumudu, 2016). Denna trend utgör ytterligare ett exempel som betonar betydelsen 

av en genomtänkt, digital identitet i karriärsyfte.  
 

1.2	Problemformulering	
Inom ämnet identitetsskapande har vi observerat tre intresseväckande teoretiska 

perspektiv. Ett av dessa är Consumer Culture Theory (CCT), vilket är ett 

samlingsbegrepp för ett flertal teorier som förklarar dynamiska relationer mellan 

konsumenters handlingar, marknaden och kulturella meningar (Arnould & Thompson, 

2005). En av grenarna inom Consumer Culture Theory utgörs av consumer identity 

projects. Perspektivet beskriver hur marknaden har utvecklats till en plats för myter och 

symboler, vilka människor använder i syfte att konstruera sin identitet - eller den 

identitet de önskar uppnå. Schau och Gilly (2003), forskare inom Consumer Culture 

Theory, utreder i sin artikel “We Are What We Post? - Self-Presentation in Personal 

Web Space” hur individer utformar digitala identiteter genom att skapa associationer 

med hjälp av materiella objekt, symboler och platser. Författarna beskriver hur 

människor kommunicerar genom sociala medier i syfte att uppfylla identitetsskapande 

målsättningar vilka sedan jämförs med den faktiska verkligheten. I artikeln presenteras 

insikter gällande strategier bakom digital image samt projicering av gillande och 

uppskattning. Detta fenomen har, enligt författarna, ökat markant i takt med den 

teknologiska utvecklingen. I artikeln redogörs för hur individer, tack vare, har möjlighet 

att presentera och marknadsföra sig själva på ett sätt som inte nödvändigtvis behöver 

överensstämma med verkligheten. 

 

Möjligheten att konstruera en digital identitet på sociala medier, är relaterat till 

inflytande och makt för individen. Makt är dessutom ett relativt fenomen och kan därför 

inte existera utan andra, jämförande element. Labrecque et al. (2013) beskriver hur 
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Internet och sociala medier utgör ett verktyg för individer att generera inflytande. På 

sociala medier finns många typer av statussymboler såsom ranking och antal följare, 

vilket således utgör relevanta faktorer ur ett maktrelaterat perspektiv. Vidare, inom 

socialpsykologin och forskningsområdet symbolisk interaktionism, undersöker forskare 

hur identiteter skapas vid interaktion mellan människor. Erwin Goffmans (2004) 

dramaturgiska perspektiv förklarar hur individer konstruerar sin verklighet likt en 

teaterscen, genom att spela olika roller i sociala situationer - såväl medvetet som 

omedvetet. 
 

Teori som behandlar identitetsskapande och symbolik öppnar upp för intressanta 

aspekter gällande individens framställning på sociala medier. Detta perspektiv kan 

problematiseras ytterligare genom att koppla det digitala, identitetsskapande fenomenet 

till karriär och arbetsliv. Enligt rapporten “Svenskarna och Internet” (2016) ökar 

användningen av sociala nätverk, inte minst bland unga, och en av fem väljer att 

använda nätverk såsom LinkedIn i syfte att kommunicera sin profil till potentiella 

arbetsgivare (Svenskarna och Internet, 2016). På många universitet och högskolor 

erbjuds dessutom kurser och seminarium i CV-skrivning, intervjuträning och personlig 

marknadsföring i karriärorienterade sammanhang. Studenter introduceras till 

möjligheter att bygga nätverk med företag och organisationer, och betydelsen av att 

skapa värdefulla kontaktytor inför en framtida karriär betonas. Ekonomihögskolan i 

Lund är ett av de lärosäten som erbjuder karriärorienterad vägledning till sina studenter, 

bland annat ett karriärcenter som aktivt arbetar med sådana frågor.  
 

Arbeten inom ekonomi är ett av de områden där tillgången på arbetskraft bedöms som 

mycket god (Statistiska centralbyrån, 2014), varpå ekonomistudenter som ska ut på 

arbetsmarknaden tillhör en grupp som upplever hög konkurrens. Det kan således antas 

att denna grupp är i stort behov av en unik och attraktiv digital profil inför kommande, 

karriärrelaterade utmaningar. Det är därför av relevans att undersöka hur 

ekonomistudenter använder sociala medier i syfte att presentera sig själva på 

arbetsmarknaden.  
 
1.3	Syfte	
Uppsatsens syfte är att genom intervjuer undersöka hur ekonomistudenter resonerar 

kring sin personliga, karriärorienterade identitetsskapande på sociala medier med 

utgångspunkt i teorier kring Consumer Culture Theory, symbolisk interaktionism och 

consumer empowerment.  
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2.	Metod 

I följande kapitel presenteras de metodval som genomförs i studien. I undersökningen 

tillämpas kvalitativ metod där vi, genom djupintervjuer med studenter på 

Ekonomihögskolan i Lund, avser att studera ämnet för undersökningens syfte. 

Bakgrunden till dessa val samt hur urvalet och genomförandet av intervjuerna har gått 

till, kommer således att presenteras mer ingående, liksom andra aspekter som beaktats i 

arbetet för studiens trovärdighet.	
	
2.1	Val	av	metod	
För att undersöka hur ekonomistudenter vid Lunds universitet framställer sig själva på 

sociala medier i karriärrelaterade sammanhang, har vi använt oss av kvalitativ metod. 

Kvalitativa forskningsmetoder tar sin grund i en subjektiv verklighetssyn där 

utgångspunkten är att individer, genom interaktion med varandra, bidrar till skapandet 

av verkligheten de lever i (Bryman & Bell, 2011).  Enligt Bryman och Bell (2011) är 

syftet är att skapa förståelse för denna verklighet genom att undersöka de olika intryck 

som existerar kring den. Med kvalitativ metod är ändamålet att få åtkomst till individens 

“inre” erfarenheter då det huvudsakliga intresset ligger i förståelsen för den riktiga 

verkligheten (Bryman & Bell, 2011).  

 

Eftersom syftet med vår undersökning är att undersöka subjektiva uppfattningar och 

resonemang kring hur ekonomistudenter framställer sig själva i ett karriärrelaterat 

sammanhang på sociala medier, lämpar sig kvalitativ metod då den ger utrymme för 

personliga reflektioner. Vi vill med vår studie förstå meningsfulla fenomen, vilket 

motiverar val av metod. 
 

2.2	Vetenskapligt	förhållningssätt	
Som tidigare nämnt är kvalitativ metod lämplig för att förstå hur studenter resonerar 

kring sin personliga, karriärrelaterade marknadsföring på sociala medier. För att uppnå 

vårt syfte har vi ett tolkande synsätt, snarare än ett positivistiskt eller naturvetenskapligt 

synsätt, eftersom uppsatsen ämnar studera den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 

2011). Detta då vi eftersöker en djupare förståelse för individens resonemang gällande 

ämnet i fråga, vilket också motiverar tillämpade förhållningssätt inom hermeneutik och 

fenomenologi. 
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Hermeneutik är ett förhållningssätt som innefattar teori och metod kring tolkning och 

förståelse för människors beteende (Bryman & Bell, 2011). Denna undersökning utgår 

från en hermeneutisk fenomenologisk ansats, vilket innebär att det finns andra relevanta 

aspekter att beakta utöver vad som faktiskt sägs under intervjun. Under intervjun 

uppmärksammas därför även hur, och i vilken kontext saker sägs, vilket också har 

betydelse för resultatet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

                                                                                                         

Inom fenomenologi läggs stor vikt vid intervjuarens inverkan, och understryker 

betydelsen av att intervjuaren är empatisk, öppen och positiv för att öka möjligheten att 

intervjupersonen berättar om sig själv på ett ärligt och obefäst sätt (Justesen & Mik-

Meyer 2011). Detta är viktigt för att skapa en uppfattning om intervjupersonens 

subjektiva syn på hur de agerar och resonerar, istället för objektiva beskrivningar. 

Genom att intervjupersonen med egna ord och erfarenheter får beskriva sin bild av 

verkligheten, är målet att denne ska påverkas så lite som möjligt av intervjuaren 

(Justesen & Mik-Meyer 2011). Inom fenomenologi finns det inga rätt eller fel, utan det 

handlar om förståelse för uppfattningar och upplevelser. Inom denna disciplin antas det 

att kunskap uppstår i interaktion mellan människor, och därför kommer kunskapen som 

genereras under intervjun till stor del grundas på dynamiken mellan intervjuaren och 

den intervjuade (Justesen & Mik-Meyer 2011). 
 

2.3	Forskningsansats	
Bryman och Bell (2011) beskriver två huvudsakliga perspektiv gällande teorins roll 

inom forskningen: den deduktiva respektive induktiva ansatsen. Den deduktiva ansatsen 

beskrivs som teoriprövande, vilket innebär att forskaren ämnar utgå ifrån befintlig teori 

inom området som sedan ligger till grund för utformning och prövning av hypoteser. 

Den induktiva ansatsen verkar däremot teorigenererande och betraktar teori som 

resultatet av forskningen i fråga. Utgångspunkten inom den induktiva ansatsen är 

således den insamlade empirin. En tredje ansats utgörs av det abduktiva perspektivet, 

som bygger på såväl teoretiska resonemang som observationer eller empiri (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Abduktiv forskning baseras således på empirisk, induktiv forskning 

men avvisar inte heller de teoretiska, deduktiva grunderna (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Eftersom denna undersökning har sin grund i såväl teori som i intervjupersonens 

resonemang kring ämnet i fråga, har abduktiv ansats använts. Det teoretiska materialet 

inom Consumer Culture Theory, symbolisk interaktionism och consumer 
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empowerment, har således utgjort essentiellt underlag för att kunna förstå och analysera 

empirin vilket motiverar val av forskningsansats. 

	
2.4	Forskningsdesign	
Forskningsdesignen utgörs av en ram för insamling och analys av data, och Bryman och 

Bell (2011) presenterar fem former att utgå ifrån: experimentell design, tvärsnittdesign, 

komparativ design, fallstudiedesign och longitudinell design. Eftersom tidsramen för 

undersökningen sträcker sig under tre månader är varken longitudinell eller 

experimentell design lämplig. Då vi avser att undersöka enskilda individers 

uppfattningar och resonemang är inte heller fallstudie en passande form. Den 

forskningsdesign som ligger till grund för undersökningen utgörs av tvärsnittsdesign 

och innebär att information samlas in från mer än ett fall, i detta avseende fler än en 

intervjuperson. Tvärsnittsdesign lämpar sig bra inom kvalitativ forskning, inte minst vid 

genomförande av semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2011).	
 

2.5	Datainsamlingsmetod	
Såväl primärdata som sekundärdata har använts som underlag för denna uppsats. Till 

primärdata räknas data som är unik och har samlats in av en specifik anledning, således 

utgörs primärdata av tio kvalitativa djupintervjuer. Underlaget från intervjuerna har 

även utgjort det empiriska underlaget för analysen. Primärdata för vår studie utgörs av 6 

timmar och 17 minuter intervjutid, vilket har resulterat i 84 sidor transkriberat material. 

Till undersökningens sekundärdata räknas böcker, vetenskapliga artiklar och 

information hämtad från webbplatser, det vill säga data som har sitt ursprung i tidigare 

forskning (Bryman & Bell, 2011). Sekundärdata tillför relevans till undersökningen och 

fungerar som grund i teorikapitlet	
 

2.5.1	Djupintervjuer	
Insamlingsformen av primärdata för denna studie bygger, som tidigare nämnts, på tio 

kvalitativa djupintervjuer. I kvalitativ forskning tenderar tillvägagångssättet att vara 

mycket mindre strukturerat än i den kvantitativa. Målet för den kvalitativa intervjun är 

inte att ett antal konkreta frågeställningar eller teser ska bli besvarade - istället sker 

formuleringen mer öppet i syfte att undersöka intervjupersonens egna tankar, åsikter och 

perspektiv inom ämnet (Bryman & Bell, 2011).	

 

Enligt Bryman och Bell (2011) delas intervjuscenarierna för den kvalitativa intervjun in 

i ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer. Den ostrukturerade intervjun 
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påminner om ett vanligt samtal, där intervjuaren inte har något manus att utgå från utan 

endast för ett antal minnesanteckningar under intervjuns gång (Bryman & Bell, 2011). 

Typiskt för den semistrukturerade intervjun är att utgångspunkten sker via diverse 

teman vilka presenterar ett antal på förhand utarbetade frågor, men att det också ges 

möjlighet till situationsanpassade frågor (Justesen & Mik-Meyer, 2011). För den 

semistrukturerade intervjun används därför en intervjuguide som utgångspunkt, dock 

behöver frågorna inte ställas i rätt ordning och det finns möjlighet till följdfrågor om 

samtalet leder in på ämnen intervjuaren finner vara av särskilt intresse för 

undersökningen (Bryman & Bell, 2011). Eftersom denna undersökning är kvalitativ 

men samtidigt tar utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk, kommer vi att tillämpa 

semistrukturerade intervjuer för att säkerställa att vi undersöker det syfte studien ämnar 

undersöka. Då undersökningen baseras på intervjuer av flera intervjupersoner, som 

utförts av olika forskare, krävs även viss struktur för att kunna jämföra och analysera 

svaren (Bryman & Bell, 2011). 

 

2.5.2	Urval	för	djupintervjuer	
Enligt vår avgränsning har vi valt att intervjua studenter vid Ekonomihögskolan i Lund, 

och de studenter som har intervjuats studerar tredje året på kandidatnivå. Detta val 

baseras på antagandet om att studenter som har kommit längre fram i sin utbildning och 

snart skall ut i arbetslivet, i högre grad besitter kunskaper i ämnet som skall diskuteras - 

det vill säga hur studenter presenterar sig själva på sociala medier i ett karriärorienterat 

syfte. 
 

Eftersom vi genom denna studie inte ämnar generalisera våra resultat ställs inte lika 

hårda krav på urvalsmetoden som vid en kvantitativ studie, där man strävar efter ett så 

representativt urval som möjligt. Vid genomförandet av en kvalitativ intervju är det 

däremot av stor vikt att personerna som intervjuas är väl insatta i ämnet som ska 

undersökas (Bryman & Bell, 2011). Valet föll på ett bekvämlighetsurval, vilket innebär 

att intervjupersoner som uppfyller urvalskriterierna medvetet väljs ut (Bryman & Bell, 

2011). Detta var lämpligt då vi som författare själva är studenter på Ekonomihögskolan 

i Lund och således har ett brett kontaktnät av ekonomistudenter som besitter den 

kunskap vi eftersöker. 
 

Antalet intervjupersoner som är eftersträvansvärt för en undersökning, beror enligt 

Seidman (2006) på när en mättnadsgrad av information uppstår. Med detta menas att det 
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efter ett antal intervjuer är samma information som upprepas om och om igen, och att 

forskaren därmed inte lär sig något nytt av ytterligare intervjuer vilket är ett gott tecken 

på att informationsunderlaget är vältäckande. I denna undersökning har tio 

djupintervjuer genomförts, vilket förväntades vara tillräckligt många för att uppnå 

mättnad. Vi upplever att de tio djupintervjuerna har utgjort ett täckande empiriskt 

underlag, och att det i kombination med vårt teoretiska ramverk möjliggjort för 

ingående analys och intressanta slutsatser. 

	
2.5.3	Tillvägagångssätt	vid	intervjuer 
De tio djupintervjuerna genomfördes i avskilda grupprum på Ekonomihögskolan i 

Lund, i syfte att garantera en ostörd och trygg miljö för intervjupersonerna. Enligt 

Bryman och Bell (2011) finns en risk att kvaliteten på intervjuerna försämras ifall 

intervjupersonen upplever att det finns en risk att utomstående personer hör samtalet. 

Vid varje intervju har vi strävat efter att vara minst två närvarande forskare. En person 

har haft som huvudansvar att ställa frågor och föra intervjun framåt, medan den andra 

har tagit rollen som observatör och fört anteckningar. Den av forskarna som har agerat 

observatör har haft möjlighet att uppmärksamma detaljer som huvudintervjuaren 

eventuellt har gått miste om, såsom känslouttryck och kroppsspråk hos den intervjuade. 

Denna ansvarsfördelning har således säkerhetsställt att den insamlade informationen 

blivit så vältäckande som möjligt (Jutesen & Mik-Meyer 2011). 
 

Varje intervju spelades in på någon av forskarnas smartphone eller dator, och den 

genomsnittliga längden per intervju var 38 minuter. Enligt det hermeneutiska 

förhållningssättet är målet att intervjupersonen skall beskriva sin egen bild av 

verkligheten, och således påverkas i så liten grad som möjligt av intervjuaren (Justesen 

& Mik-Meyer, 2011). För att säkerhetsställa att studien upprätthåller detta synsätt, samt 

för att bibehålla en trovärdighet i analys och slutsatser, har vi varit självkritiska 

gentemot materialet. Vi har varit noga med att föra en kritisk dialog med varandra efter 

varje intervju och diskuterat utfallet - i syfte att upptäcka material där vi kan tänkas ha 

påverkat svaret. 
 

Vi inledde varje intervju med att kort beskriva syftet med vår studie, det vill säga att vi 

att vi undersöker hur ekonomistudenter resonerar kring framställningen av sig själva på 

sociala medier i ett karriärorienterat syfte. Detta för att ge intervjupersonerna en 
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inledande bild av vad intervjun skulle komma att handla om. Vi poängterade även att 

deltagandet i undersökningen var helt anonymt. 
 

För underlag till intervjuernas struktur har vi beaktat Seidmans (2006) indelning av 

djupintervjun i tre faser, vilka fyller olika syften. Seidman menar att människors 

beteende blir meningsfullt och förståeligt först när det betraktas i kontexten av 

personens liv. Fas ett i intervjun har därför fokuserat på intervjupersonens livshistoria, 

där vår uppgift som forskare har varit att få intervjupersonen att berätta så mycket som 

möjligt om sig själv i ett avseende som varit relevant för vårt forskningsområde. Detta 

för att kunna sätta resten av informationen som framkommit under intervjun i en 

kontext. Fas två i intervjun har handlat om att ta del av mer ingående beskrivningar av 

intervjupersonens upplevelser, där syftet har varit att spåra konkreta detaljer rörande 

intervjupersonens erfarenheter av ämnet vi studerat (Seidman, 2006). I denna fas ställde 

vi till exempel frågor kring på vilket sätt intervjupersonerna använder sociala medier i 

ett karriärorienterat syfte Fas tre i intervjun, fokuserade på meningen eller avsikten med 

intervjupersonernas beteende (Seidman, 2006). Vi bad därför intervjupersonerna att 

bland annat reflektera kring meningen med deras beteende på sociala medier, med 

frågor kring varför de agerar som de gör och vilka konsekvenser det får. 
 

Kombinationen av att undersöka intervjupersonernas livshistoria med att de får beskriva 

konkreta detaljer av sina upplevelser i nutid, ger förutsättningar för djupare reflektioner 

kring intervjupersonernas beteende. Den tredje fasen av intervjun, det vill säga hur 

intervjupersonerna reflekterar kring meningen med sitt beteende, blir därför mest 

givande om grunden för den har utarbetats i de första två faserna. Seidman (2006) 

menar att, så länge en struktur tillämpas som ger intervjupersonerna möjligheten att 

fundera kring sina erfarenheter utifrån sitt eget liv, kan förändringar i strukturen för de 

tre intervjufaserna göras. I vår intervjuguide har vi valt att ta hänsyn till intervjuns tre 

faser och vad de innebär, men med särdragen för den semistrukturerade intervjun i 

åtanke har frågor kring de olika faserna inte alltid ställts i “rätt” ordning. Detta eftersom 

den semistrukturerade intervjun bygger på flexibilitet där frågorna kan anpassas efter 

samtalet. Vi har funnit Seidmans (2006) struktur för djupintervjun mycket lämplig med 

utgångspunkt i det hermeneutiska, fenomenologiska förhållningssättet, då vi strävat 

efter tillgång till subjektiva resonemang och förståelse för information utifrån kontexten 

av intervjupersonernas liv (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 
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För ytterligare mer konkreta tips och råd kring intervjuteknik, har vi beaktat följande 

punkter ur Seidmans (2006) bok “Interviewing as Qualitative research: a guide for 

researchers in education and the social sience”: 

Lyssna mer än du pratar 

Vi som intervjuare måste lyssna på flera nivåer. För det första på vad intervjupersonen 

faktiskt säger, men dessutom på den ”inre rösten”. Detta handlar mycket om att vara 

observant på intervjupersonens energinivå och annan information som inte ligger i det 

sagda ordet, men som ändå är mycket relevant för vår tolkning av svaren. 

 

Följ upp, men avbryt inte! 

Om något framkommit under intervjun som vi har funnit vara av särskilt intresse, har vi 

gjort en notering kring detta och sedan ställt en följdfråga då intervjupersonen pratat 

klart, istället för att avbryta. Detta för att inte gå miste om annan relevant information 

intervjupersonen kunnat tänkas delge. 
 

Fråga när du inte förstår 

Om det varit något som framkommit under intervjuerna vi inte har förstått, eller bedömt 

att vi har tolkat på ett felaktigt sätt, har vi försäkrat oss om att vi har fått den rätta bilden 

genom att ställa följdfrågor. 
 

Ställ ”riktiga” frågor 

Riktiga frågor beskriver Seidman (2006) som frågor forskaren inte redan vet eller 

förväntar sig ett särskilt svar på. Därför har vi undvikit ledande frågor, vilka kan 

påverka riktningen på intervjupersonens svar. Istället har vi ställt öppna frågor, som 

uppmuntrar intervjupersonen att ”undersöka området” och på så vis ta den riktningen 

han eller hon själv önskat i sitt svar. 
 

Undvik ”förstärkning” av intervjupersonens svar 

Vi har undvikit att ge varken positiv eller negativ respons på det intervjupersonerna sagt 

under sina intervjuer genom till exempel ord, ansiktsuttryck eller annat kroppsspråk, 

utan agerat på ett neutralt sätt. Detta för att inte påverka hur intervjupersonerna svarar. 

Tillåt tystnad 

Om det uppstått tystnadspauser under intervjuerna, har vi tillåtit intervjupersonerna att 

fundera kring sina svar istället för att ställa snabba följdfrågor. Detta för att vi som 
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forskare ska undvika att influera svaren, då vi vill ta del av intervjupersonernas 

subjektiva resonemang. 

	

2.5.4	Intervjupersoner 
Nedan presenteras en kort beskrivning av våra tio intervjupersoner. Av hänsyn till 

intervjupersonernas anonymitet har fiktiva namn används. Vi intervjuade fyra kvinnor 

och sex män, där samtliga var studenter vid Ekonomihögskolan i Lund, i åldersspannet 

22-26 år. Intervjulängden varierade mellan 30-48 minuter.  
 

Namn Ålder Sysselsättning Intervjulängd Önskvärd profil på internet (tre ord) 

Peter 22 år Student 48 min Social, Rolig, Ambitiös 

Anna 22 år Student, arbetar deltid 35 min Ambitiös, Glad, Duktig 

Jenny 22 år Student, arbetar deltid 30 min Härlig, Professionell, Städad 

Valter 23 år Student 37 min Avslappnad, Engagerad, Flexibel 

Elin 24 år Student, arbetar deltid 48 min Utåtriktad, Omtänksam, Ambitiös 

Rikard 22 år Student 42 min Rolig, Omtänksam, Vänlig 

Christoffer 24 år Student, arbetar deltid 34 min Äkta, Professionell, Rolig 

Alexander 26 år Student 33 min Talangfull, Professionell, Ambitiös  

Astrid 25 år Student 33 min Positiv, Driven, Ambitiös  

Karl 22 år Student 37 min Seriös, Rolig, Glimten i ögat 

 

Tabell 1. Översikt av intervjupersonerna 

2.5.5	Pilotintervju 
Innan intervjuerna påbörjades genomfördes en pilotintervju i syfte att testa 

guidefrågornas relevans och funktion samt koppling till syftet. Därefter genomfördes 

endast ett par justeringar för att tydliggöra frågeställningar och undvika upprepningar. 

Pilotintervjun varade i 40 minuter vilket låg inom ramen för vår tidsplan. Denna intervju 

tas ej i beaktning i vår studie då syftet var att testa intervjuguiden och skapa ett 

övningstillfälle för oss som intervjuare. 
 

2.6	Metod	för	analys	
När samtliga intervjuer var genomförda transkriberades dessa för att sedan läsas igenom 

flertalet gånger. Därefter genomfördes en grundläggande kategorisering av innehåll och 

citat i syfte att skapa relevanta, tematiska avsnitt i empirin. Vi fann en stor mängd 
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intressanta citat vilka vi använde som utgångspunkt vid utformning av rubricering. Vi 

har valt att inte utgå från vår teoretiska referensram i rubriksättningen - detta eftersom vi 

ville ha möjlighet att analysera varje enskilt tema med hjälp av samtliga teoretiska 

utgångspunkter parallellt, och på så vis även möjliggöra ett levande empiriskt avsnitt. 

De citat som var av intresse för vår studie kategoriserades i syfte att konstruera tre 

övergripande tematiska avsnitt med tillhörande underrubriker.  De tre, avsnitten utgörs 

av: “Framställningen på sociala medier i karriärsyfte”, “Symbolik på sociala medier” 

och “Vem har makten egentligen?”. Vi har dessutom valt att analysera empirin utifrån 

nio underrubriker för att förmedla en nyanserad tolkning av det innehåll som 

presenteras. Denna rubricering reviderades under arbetets gång. De mest beskrivande 

och demonstrativa citaten valdes ut och analyserades utifrån den teori som ligger till 

grund för uppsatsen. Vi valde dessutom att presentera och jämföra flera individers 

åsikter i syfte att diskutera likheter och skillnader i intervjupersonernas resonemang. De 

citat som presenteras i undersökningen analyserades och diskuterades utifrån samtliga 

teoretiska ramverk vilket resulterade i en rad relevanta insikter. Dessa insikter 

sammanfattas och presenteras i studiens slutsats.  

 

2.7	Undersökningens	trovärdighet 
Enligt Bryman och Bell (2011) är det fyra kriterier som bör tas i beaktning för att 

säkerhetsställa att en kvalitativ studie är trovärdig. Det första kriteriet, credibility, 

refererar till sannolikheten i undersökningens resultat, det vill säga hur väl studiens 

observationer och det teoretiska resultat som forskningen leder fram till stämmer 

överens. Det andra kriteriet, transferability, syftar till i vilken omfattning resultatet kan 

användas för att generalisera vid andra sammanhang. Det tredje kriteriet, dependability, 

refererar till vikten av att granska hur pålitliga de teoretiska slutsatserna är. Slutligen, 

det fjärde kriteriet, confirmability, poängterar vikten av att forskaren intar ett objektivt 

perspektiv och därmed strävar efter att undvika att låta personliga värderingar ge effekt 

på undersökningen genomförande och resultat.   
 

För att säkerhetsställa att ovan nämnda kriterier för trovärdighet har uppfyllts har vi 

varit noga med att alltid vara minst två intervjuare vid varje intervjutillfälle. Detta har 

givit oss en mer heltäckande insamling av information, eftersom vi har fått möjlighet att 

tolka och observera med fyra ögon istället för enbart två. Intervjuerna har utförts i en 

miljö som intervjupersonerna är bekanta med, vilket kan tänkas göra dem mer avspända 

och uppriktiga i sina svar. Då samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats, har vi 
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säkerhetsställt att vi inte gått miste om relevant information. Det finns en risk att 

intervjupersonerna har blivit obekväma av vetskapen om att deras svar spelades in, men 

vi upplever att det finns en övervägande fördel i att få tillgång till exakta citat från 

intervjupersonerna. Som tidigare nämnts har det uppstått en mättnad på information i 

våra intervjuer vilket tyder på att informationsunderlaget är vältäckande, och är således 

ett ytterligare tecken på studiens trovärdighet. En vidare aspekt vi har varit noga med att 

ta i beaktning är undersökningens objektivitet, det vill säga vår egen påverkan på 

undersökningsmaterialet. Vi har strävat efter ett positivt och öppet förhållningssätt där 

vi har försökt undvika ledande frågor. Detta med förhoppningen om att 

intervjupersonerna skall berätta uppriktigt om sig själva, vilket i sin tur bidrar med 

högre trovärdighet till undersökningen. 

2.8	Metodkritik 
Vid en kvalitativ studie kan kritik riktas mot det faktum att resultatet kan speglas av 

forskarnas intresse och perspektiv på relevans (Bryman & Bell, 2011). Detta kan i sin 

tur leda till att den omfattande mängd data som genererats, till följd av flertalet 

djupintervjuer, bearbetats med subjektivitet vilket således kan ha påverkat såväl empiri 

som analys. En annan aspekt som bör beaktas är att resultatet av en kvalitativ metod ofta 

inte är representativt för en större population. I detta fall har tidsbegränsande faktorer 

påverkat intervjuantalets omfattning, vilket har resulterat i ett relativt litet urval. 

Stickprovet kan därmed inte garantera statistisk slumpmässighet och inte heller att 

resultatet är representativt för hela populationen. Av denna anledning fråntas 

möjligheten att generalisera och dra slutsatser baserat på dessa. Däremot skriver 

Bryman och Bell (2011) att generalisering, inom kvalitativ metod, kan ske kopplat till 

den teori som presenteras vilket således ställer krav på potentiella teoretiska slutsatser. 
 

2.9	Källkritik	
Ett kritiskt perspektiv bör naturligtvis tillämpas vid bearbetning av teori och övrig 

sekundärdata. Vi har främst använt oss av vetenskapliga artiklar där teori inom 

Consumer Culture Theory, consumer empowerment och symbolisk interaktionism 

granskats, vilket således innebär att materialet tidigare blivit prövat av andra forskare. 

Detta resulterar i att källorna förmedlar ett analytiskt och bearbetat perspektiv på vald 

teori. Gällande primärdata, vilken består av empiri som resulterats av djupintervjuer, 

finns ett antal kritiska aspekter som bör beaktas. Urvalet i fråga består av ett så kallat 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att majoriteten av intervjupersonerna har någon form 

av vänskaplig eller bekant relation med någon utav forskarmedlemmarna. Enligt 
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Seidman (2006) finns det ett flertal komplikationer med att intervjua personer där någon 

form av relation existerar, vilket också kan påverka studiens resultat och analys. För att 

undvika att empirin blir färgad av denna omständighet, valde vi att dela upp 

intervjutillfällena så att den av oss forskare som hade minst stark relation till 

intervjupersonen i fråga, var huvudansvarig för intervjun. Detta val gjordes i syfte att 

undvika relationsaspekten för att på så sätt generera en så sann bild som möjligt av 

intervjupersonens resonemang, och således även öka studiens trovärdighet.   

	
2.10	Reflektioner	under	arbetets	gång	
Under arbetets gång uppstod ett fåtal svårigheter och dilemman vi har hanterat efter 

bästa förmåga. Vi upplevde exempelvis att intervjupersonerna möjligen missuppfattade 

syftet med vår undersökning något och därmed blev nervösa och stressade när vi ställde 

vissa, specifika frågor. Många av dem nämnde, vid ett flertal tillfällen, att de “borde” 

tänka mer på hur de framställer sig på sociala medier. Således anar vi att svaren kan ha 

blivit färgade av det faktum att intervjupersonerna resonerade kring hur de borde 

framställa sig själva - och därför inte är helt rättvisande.  

Vi anade även att vissa av intervjupersonerna valde att inte återge en fullständig och 

transparent bild av sina tankegångar. Detta eftersom vår studie ställer krav på ytterst 

personliga, och i vissa fall utelämnande berättelser och tillkännagivanden beträffande 

resonemang om beteende på sociala medier. Vi insåg under intervjuernas gång hur vi 

kunde ställa relevanta följdfrågor i syfte att generera ytterligare information. Mer 

extrema resonemang kan därmed återfinnas inom ämnet, även om dessa kan vara svåra 

att komma åt i en intervjusituation där personen i fråga inte har möjlighet att vara helt 

anonym. Detta fenomen är således något man får acceptera vid ett metodval som 

innefattar djupintervjuer eller dylikt. Svar vi har bedömt kunnat vara influerade av 

intervjuprocessens utformning, till exempel om vi märkt att vi har ställt en ledande 

fråga, har därför inte utgjort underlag för empiri eller analys. 
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3.	Teori 
I följande kapitel kommer den teoretiska referensramen att presenteras. Här behandlas 

relevanta forskningsområden inom identitetsskapande, symbolik och konsumentmakt. I 

denna del sammanställs tidigare forskning inom consumer identity projects, som är en 

gren inom Consumer Culture Theory samt forskning kring symbolisk interaktionism 

med ursprung ur den socialpsykologiska skolan. Dessa forskningsområden kompletteras 

även med teori som genererats vid tidigare forskning kring consumer empowerment.   

	
3.1	Inledning 
En central utgångspunkt inom Consumer Culture Theory är hur konsumenten skapar sin 

identitet genom att associera sig med symboler och kulturella meningar som existerar på 

marknaden (Arnould & Thompson, 2005). I vår undersökning likställs sociala medier 

med en marknadsplats där studenter, likt konsumenter, kan välja att associera sig med 

olika symboler såsom exempelvis bilder, nätverk och organisationer i syfte att 

konstruera sina digitala identiteter. På samma sätt som konsumenter använder 

marknadssymbolik för individuellt identitetsskapande kan studenter använda 

symboliska online-verktyg i syfte att skapa en digital identitet för att presentera sig 

själva i karriärrelaterad mening. Trots att Consumer Culture Theory är ett teoretiskt 

ramverk som behandlar konsumtion är det således av relevans för vår undersökning.  

 

Då studien undersöker hur ekonomistudenter resonerar vid framställandet av sig själva 

inför andra människor på sociala nätverk i karriärrelaterade sammanhang, har vi valt att 

addera teoretiska inslag från socialpsykologin. Detta eftersom socialpsykologiska 

perspektiv framförallt betonar hur identiteter skapas vid social interaktion. Med hjälp av 

tidigare forskning som har använt sig av Erwin Goffmans dramaturgiska modell samt 

Shibutanis teorier kring referensgrupper, ämnar vi att bidra till en nyanserad bild av 

identitetsskapande via sociala nätverk. Slutligen, för att skapa en djupare förståelse 

kring de bakomliggande faktorerna för konsumentens beteende har vi valt att addera 

ytterligare en teoretisk dimension, nämligen consumer empowerment. Då konsumenters 

makt har ökat i takt med den digitala utvecklingen beskrivs consumer empowerment i 

syfte att förklara hur användandet av sociala medier kan härledas till bakomliggande 

maktrelaterade motiv. Det teoretiska maktperspektivet tillför relevanta insikter 

beträffande hur consumer empowerment direkt speglar hur individer väljer att 

kommunicera sin identitet online. 



	

23	

 

Sammanfattande	teoretiskt	ramverk	

 
 

 
Figur 1. Sammanfattande teoretiskt ramverk – visar på sambandet mellan CCT, symbolisk interaktionism 
och consumer empowerment. 
 
Modellen ovan sammanfattar vårt teoretiska ramverk och visar sambandet mellan 

symbolik, interaktion och identitet. Med utgångspunkt i Consumer Culture Theory, 

symbolisk interaktionism och consumer empowerment förklaras hur dessa komponenter 

bidrar till vårt syfte - att undersöka hur studenter resonerar kring sitt personliga, 

karriärrelaterade identitetsskapande på sociala medier. Modellen ger således insikt i 

mekanismer bakom digitalt identitetsskapande i karriärsyfte. 

3.2	Consumer	Culture	Theory	-	Consumer	identity	projects 
Consumer Culture Theory är ett samlingsbegrepp för olika teoretiska perspektiv, vilka 

kan förklara dynamiska relationer mellan konsumenters handlingar, marknaden och 

kulturella meningar (Arnould & Thompson, 2005). Istället för att se kultur som ett 

relativt homogent system, där samma livsstilar och värderingar genomsyrar samhället, 

tar Consumer Culture Theory ett heterogent perspektiv och fokuserar på skillnaderna i 

livsstilar och värderingar, som skapar mindre överlappande kulturella grupperingar på 

marknaden (Arnould & Thompson, 2005). 
 

Arnould och Thompson (2005) har utarbetat ett tematiskt ramverk bestående av fyra 

relaterade områden inom Consumer Culture Theory, vilka benämns som “consumer 

identity projects”, “marketplace cultures”, “the sociohistoric patterning of consumption” 

och “mass-mediated marketplace ideologies and consumers’ interpretive strategies.” För 

att undersöka hur ekonomistudenter vid Lunds universitet resonerar kring hur de 
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framställer sig själva online i ett karriärorienterat syfte, kommer vi i denna 

undersökning att fokusera på consumer identity projects. 

Consumer	Culture	Theory	

 

Figur 2. Modell över teorifältet Consumer Culture Theory 

Eftersom Consumer Culture Theory intresserar sig för, och belyser skillnader i 

konsumtionsmönster, finner vi teorin mycket lämplig för vår undersökning då vi vill 

undersöka studenters subjektiva uppfattningar och resonemang kring vår 

forskningsfråga. 

Arnould och Thompson (2005) menar att marknaden har utvecklats till en plats för 

myter och symboler, vilka människor kan ta hjälp av för att konstruera sin identitet. 

Centralt för Consumer Culture Theory är just konsumtionen av varor och åtråvärda 

”symboler” – varumärken – på marknaden, och bevarandet och reproduceringen av 

detta system, beror enligt Holt (2002) till stor del på att människor handlar utifrån det 

fria personliga valet i det privata vardagslivet. 

McCracken (1986) är en av de forskare som kom med tidiga bidrag inom området 

Consumer Culture Theory. Han diskuterar hur kulturella meningar förflyttas till varor, 

och hur dessa meningar, genom olika ritualer, även förflyttas till konsumenter som 

köper varorna. Således blir individens identitet och självbild ett resultat av de rådande 

uppfattningarna som existerar kring de olika varumärkena denne konsumerar. På ett 
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liknande sätt kommer vi resonera kring hur digitala identiteter är resultat av de olika 

symboler studenterna i undersökningen väljer att förknippas sig med på sociala medier.  

I takt med att den teknologiska utvecklingen har möjliggjort för fler kanaler som kan 

överföra kulturell mening, har också vidare teorier inom området tillkommit. 

Hollenbeck och Kaikathi (2012) diskuterar till exempel hur konsumenter använder 

varumärken för att representera både sitt riktiga och ideala jag på den digitala 

plattformen Facebook. De konstaterar att de flesta ”redigerar” sig själva på ett eller 

annat sätt, eftersom man ofta väljer att i högre utsträckning visa upp sitt ideala jag. 

Schau och Gilly (2003) betonar hur kommunikationen av kulturell mening genom olika 

varor och produkter har expanderat och därmed blivit mer komplex, eftersom internet 

möjliggör för bredare kommunikationsmöjligheter. Genom att utreda möjligheterna för 

att digitalt associera sig själv med symboler, platser och materiella objekt, visar de på 

hur konsumenter med hjälp av dessa medel konstruerar sina digitala identiteter (Schau 

& Gilly, 2003). 

Schau och Gilly (2003) diskuterar fyra strategier som används i syfte att skapa ett 

“personal web space” vilka är: (1) constructing a digital self, (2) projecting a digital 

likeness, (3) digital association, och (4) reorganizing linear narrative structures. 

Constructing a digital self syftar till en process som innebär att konstruera ett digitalt 

jag som ersätter det fysiska uteblivna jaget. Genom att välja ut både verkliga och 

tillgripna element menar Schau och Gilly (2003) att konsumenter tenderar att konstruera 

personliga hemsidor med en något överdriven eller iögonfallande presentation av sig 

själva, där alla element noggrant väljs ut med tanke på betydelsen de potentiellt kommer 

att förmedla. 

Projecting a digital likeness beskriver hur referenser till den fysiska kroppen utgör en 

central roll i syfte att skapa en digital likhet till sig själv och det verkliga livet. Detta kan 

enligt Schau och Gillys (2003) undersökning ske både genom bilder och skriftliga 

beskrivningar. 

Digital association handlar om vilka ansträngningar individen gör för att referera till 

sina relationer med exempelvis objekt och platser. Genom att associera sig själv med 

bland annat varumärken och loggor, ofta med hjälp av hyperlänkar, skapas en genvägar 

till en mer komplex mening och ett större djup i den digitala identiteten (Schau & Gilly, 

2003). 
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Genom begreppet Reorganizing Linear Narrative Structures beskriver Schau och Gilly 

(2003) hur användandet av exempelvis länkar i personliga presentationen leder till en 

avveckling av den linjära berättandestrukturen.  Länkar och andra genvägar resulterar i 

att information kan presenteras med en mer detaljerad fördjupning endast om läsaren 

önskar, och tillåter således berättelser utan tydlig början, mitten eller slut. Detta är ett 

medel för att ”empower the reader” - om läsaren är intresserad finns alltså möjligheten 

att fördjupa sig i det digitala jaget, men konceptet tvingar inte någon att läsa en lång 

berättelse från början till slut. 

Schau och Gillys (2003) undersökning kommer användas som grund och inspiration för 

att analysera symboler, platser och materiella objekt som kan tänkas existera på sociala 

plattformar, i syfte att skapa digitala identiteter. 

3.3	Identitetsskapande	via	symbolisk	interaktionism	
För en mer nyanserad bild av identitetsskapande mekanismer, kompletterar vi teorier 

kring Consumer Culture Theory med perspektiv från socialpsykologin. Symbolisk 

interaktionism är ett perspektiv inom socialpsykologin som delar uppfattningen att 

samhället är ett resultat av fortlöpande interaktionshändelser (Charon, 2010). Inom 

symbolisk interaktionism redogör således forskare för hur identiteter skapas vid 

interaktion med andra människor. 
 

Socialpsykologen Erwin Goffman beskriver i sitt verk “Jaget och Maskerna” 

(2004)  identitetsskapande som en företeelse som sker i social interaktion med andra 

människor. Goffmans teori förklarar det sociala samspelet mellan människor i 

vardagliga situationer. Författaren beskriver hur individer förhåller sig till varandra 

genom att använda sig av teatermetaforen, där han liknar samhället vid en scen. 

Goffman (2004) använder sig av begreppet framträdande för att beskriva den samlade 

aktiviteten hos individen då man interagerar med sin omgivning vid ett givet tillfälle. 

Om inte individen lever upp till de förväntningar som ställs på rollen finns stor risk att 

denne blir ifrågasatt, vilket leder till att framträdandet på scenen blir ett misslyckande. 

På scenen intar individen olika roller framför sin publik, där individens framträdande 

kommer att styra publikens intryck och definition av situationen. Individen styr således 

själv hur denne uppfattas av sin omgivning. Goffman (2004) menar att individer strävar 

efter att inte bli avslöjade för sin publik, och därför undanröjer handlingar som inte är 

förenliga med de förväntningar som finns på rollen.  Inom Consumer Culture Theory 

menar forskare att konsumenter medvetet handlar varor på marknaden med viss 
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symbolisk innebörd för att skapa sin identitet. I likhet med ovan resonemang, poängterar 

Goffman att individen strävar efter att se bra ut inför sin publik, och på så vis skapar sin 

identitet i form av att spela olika roller.   

För att skapa en förståelse för hur individer presenterar sig själva online används 

Papacharissis studie som bygger på Goffmans tes. Enligt Goffman (2004) befinner sig 

individen i två stadier i det sociala skådespelandet, fronstage och backstage. Frontstage 

är det stadie då individen befinner sig i framträdandet på scenen, offentlighetens ljus, 

och har gått in i sin roll framför sin publik. Backstage är motsatsen, stadiet där individen 

kan gå ur sin roll och slippa undan offentligheten. I backstage är inga hemligheter 

hemliga, och individen känner inga krav på att behöva anpassa sig till någon annan 

(Goffman, 2004).  I takt med den digitala utvecklingen och den ökade interaktionen via 

sociala nätverk, ges individen idag möjlighet att presentera sig själv i ytterligare en 

dimension - i online-världen (Bullingham & Vasconcelos, 2013). Papacharissi (2002) 

har forskat kring hur individer använder personliga hemsidor för att presentera sig själva 

online. Författaren kommer i sin studie fram till att hemsideanvändarna såväl i konkret 

text som via indirekta uttryckselement såsom bilder, färger och typsnitt konstruerar 

frontstage i sitt framträdande på “online-scenen”. Studien visar att användarna genom 

att länka till andra hemsidor, försöker knyta önskvärda associationer till sig själva och 

på så vis uppnå en åtråvärd social status. Papacharissis studie bekräftar således 

Goffmans (2004) tes om att individen skapar sin identitet vid interaktion med andra 

människor. Papacharissi menar att förekomsten av feed back-mekanismer såsom e-mail 

och gästböcker på hemsidorna kan tolkas som ett rop på bekräftelse, om att 

framträdandet på online-scenen har uppskattats av publiken. 

För att kunna analysera hur individen resonerar kring sin identitet på sociala nätverk 

tillämpas teorier av Zhao, Grasmuck och Martin (2008), vars studie i sin tur är baserade 

på Goffmans resonemang. Zhao et al. (2008) undersöker hur identiteter skapas på det 

sociala nätverket Facebook. Till Goffmans dramaturgiska modell hör begreppet 

impression management, som syftar till att individen såväl medvetet som omedvetet, 

strävar efter att presentera en smickrande bild av sig själv för att kontrollera och styra 

sin publik (Goffman, 2004). Det sociala skådespelet går enligt Goffman (2004) ut på att 

individen vill ge ett så äkta och trovärdigt intryck som möjligt, och därför använder sig 

av olika tricks för att dölja de sidor som inte överensstämmer med förväntningar på 

rollen. Zhao et al. (2008) når slutsatsen att Facebook-användare är realistiska och ärliga, 

men tenderar att tänja på sanningen lite för att skapa en identitet som är mer socialt 
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önskvärd. På så vis visar författarna att impression management införlivas även online. 

Zhao et al. (2008) behandlar även Goffmans begrepp fasaden. Likt skådespelare 

använder rekvisita som verktyg på scenen för att skapa en trovärdig illusion, menar 

Goffman att individen upprätthåller lämpliga fasader i vardagslivet, avsiktligt eller 

omedvetet, för att uppfylla förväntningar från andra människor i det sociala samspelet. 

Fasaden är en standardutformad expressiv utrustning som individen använder sig av, 

som i sin tur bestäms av den specifika inramningen individen befinner sig i. 

Inramningen kan vara platsbunden, vilket medför att individen inte kan gå in i sin roll 

förrän denne befinner sig på den lämpliga platsen. Zhao et al. (2008) visar på att 

individens identitet online ofta framställs som lite bättre än individens identitet offline. 

Samtidigt menar författarna att individens identitet inte kan delas upp i två delar, online 

respektive offline, utan att beteendet i båda världar behöver samordnas. Bullingham och 

Vasconcelos (2013) har utfört en studie på bloggare, i syfte att undersöka hur Goffmans 

teorier om identitetsskapande ter sig vid social interaktion online. Författarna kommer 

till slutsatsen att bloggarna som deltog i studien tenderade att återskapa sin offline-

identitet även på online-forum. Bloggarna värdesatte att vara ärliga och raka i hur de 

framställde sig själva, vilket gav effekten att deras online-identitet var förankrad i den 

verkliga identiteten som de innehar offline. 

Som nämnts är identitetsskapande enligt Goffman (2004) en företeelse som sker i 

interaktion med andra människor. Målet är att presentera en bild av sig själv som 

accepteras och är i linje med publikens förväntningar, vilket betyder att publiken har en 

avgörande roll i individens identitetsskapande (Goffman, 2004). Ett grundläggande 

element för sociala plattformar är att användar-genererat material publiceras och blir 

synligt för andra användare, varför den identitetsskapande processen på sociala medier 

kan sägas ske i interaktion med andra människor. Därför anser vi att Goffmans studier 

blir mycket relevanta för vår undersökning. Relevant blir således även Shibutanis 

(1955) teori om referensgrupper, vilka definieras som sociala grupper en individ delar 

sina perspektiv med. Perspektiven hos de olika referensgrupperna finns alltid i tankarna 

då man interagerar och kommunicerar med olika sociala världar. Det moderna samhället 

består av många olika sociala världar, och varje individ har sin egen unika kombination 

av referensgrupper (Shibutani, 1955). Goffmans (2004) och Shibutanis (1955) teorier 

kommer således användas för att analysera hur studenterna i undersökningen resonerar 

kring framställningen av sig själva online, i förhållande till vad deras vänner och andra 

användare förväntar sig. 
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Giddens (1991) bidrar med en ytterligare infallsvinkel inom den sociologiska 

forskningen kring identitetsskapande. Giddens teori beskriver individens identitet som 

en ständigt pågående berättelse, där individen hela tiden författar och skriver om 

historien om sig själv. Identiteten blir således ett ändlöst projekt, som bygger på olika 

val och tolkningar en person har av sig själv. Giddens (1991) menar att konsumtion är 

det huvudsakliga verktyget för att skapa sin identitet, och i det oavbrutet pågående 

identitetsprojektet blir konsumenten därför tvungen att välja, även fast man inte vet 

vilket val som är det rätta. Eftersom sociala medier bygger på egenproducerat innehåll 

som kontinuerligt modifieras av sina användare, kommer Giddens teorier att användas 

som grund för att analysera frekvensen av studenternas uppdateringar av sina profiler på 

sociala medier. 

3.4	Consumer	empowerment 
Centralt i forskning kring identitetsskapande på sociala medier är betydelsen av andra 

människors påverkan och inflytande, det vill säga individens relation till sin omgivning. 

För att ge oss möjligheten att resonera kring individens agerande vid interaktion med 

andra människor, kommer maktfenomenet att diskuteras. Makt är ett relativt begrepp 

som förutsätter två parter, där den ena parten underkastar sig den andra parten 

(Börjesson & Rehn, 2009). Därmed kan maktdimensionen anses vara ett fenomen som 

har en påverkan på individens identitetsskapande på sociala medier, och kommer 

således tas i beaktning i den teoretiska referensramen.   
 

I detta avsnitt förklaras begreppet consumer empowerment, och hur maktfenomenet är 

relaterat till inflytande och status, i syfte att kunna förstå och analysera hur konsumenter 

resonerar kring makt och dess bakomliggande mekanismer. Solomon (1976) 

introducerade konceptet empowerment och beskriver fenomenet som individens process 

att generera makt på ett personligt, kommunikativt, politiskt och ekonomiskt plan i syfte 

att agera för ökandet av inflytande och kontroll över förutsättningar i livet. 

Följande teori skildrar ett flertal perspektiv på det maktskifte som skett i takt med den 

digitala utvecklingen - något som har resulterat i att konsumenten, i relation till 

företagen, har fått allt större inflytande på marknaden. En ytterligare dimension som 

behandlas i teorin är hur Internet och sociala medier fungerar som verktyg i syfte att 

generera makt. Den teoretiska utgångspunkten utgörs av ett tematiskt ramverk som 

presenterar fyra källor till consumer power - med parallellt fokus på hur den digitala 

utvecklingen har präglat samtliga dimensioner (Labrecque et al., 2013). 
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Labrecque et al. (2013) beskriver makt som en asymmetrisk möjlighet att kontrollera 

människor eller värdefulla resurser genom sociala, digitala relationer. I definitionen 

presenteras två komponenter som är mycket centrala: asymmetri och relationer. Detta 

eftersom makt är relativt och inte kan uppstå utan en motpart - fenomenet är därmed 

beroende av andra jämförande element för att kunna existera. Enligt författarna har 

konsumenternas makt aggregerat i takt med den digitala revolutionen, inte minst i 

samband med det ökande användandet av sociala medier. Sociala medier och dess 

kontext är utrustad med diverse signifikativa statusmarkörer; exempelvis antal följare, 

aktivitetsranking och andra symboler (Labrecque et al., 2013). 

“They continuously measure individual activity and the influence of these activities on 

others. Therefore, status is more transparent on the Internet and in social media; a 

clear function of the consumer's online behavior” (Labrecque et al., 2013). 

Enligt Labrecque et al. (2013) finns det hårda och mjuka infrastrukturella kännetecken 

inom consumer empowerment. Det mjuka maktperspektivet redogör för de sociala 

processer som sker online med hjälp av olika typer av interaktionsformat. Författarna 

beskriver hur maktproceduren till stor del är beroende av statusindikatorer, exempelvis 

antal likes eller re-tweets, som i sin tur påverkar grad av popularitet. Dessa mekanismer 

är avgörande gällande hur bekräftelse, status och makt uppstår online.   

Labrecque et al. (2013) har identifierat fyra källor till consumer power: (1) demand-

based power, (2) information-based power, (3) network-based power samt (4) crowd-

based power, och individer kan använda sig av flera utav källorna i syfte att generera 

inflytande och makt. De första två källorna är individbaserade medan de två sistnämnda 

härleds till nätverksperspektivet på consumer empowerment. Eftersom denna uppsats 

ämnar undersöka hur ekonomistudenter resonerar kring presentationen av sig själva i ett 

karriärorienterat syfte på sociala medier, kommer enbart två utav ovanstående källor 

vara tillämpliga i vår analys: information-based power och network-based power. Dessa 

perspektiv kommer därmed att förklaras mer ingående i syfte att skapa en relevant 

teoretisk referensram. 

Information-based power syftar till det makttillstånd som uppstår genom möjligheten 

att, som konsument, producera och konsumera digitalt innehåll. Internet och sociala 

medier möjliggör maktpotential och inflytande genom att skapa kontext för individers 

självförverkligande ändamål. Tidigare fanns barriärer i form av teknologi (exempelvis 
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kunskap inom HTML-kodning) och finansiella resurser för att kunna utnyttja web-

utrymmet. Den makt som konsumenter besitter, genom möjligheten att producera 

digitalt innehåll, har resulterat i potential att föra opinion och således influera 

marknaden (Labrecque et al., 2013). 

Network-based power belyser de handlingar som syftar till att bygga personligt 

anseende och dessutom påverka marknader. Labrecque et al. beskriver hur 

värdeskapande aktiviteter har effekt på makt, och uppstår genom att omgivningen 

sprider eller uppmärksammar det digitala innehållet. Sådana aktiviteter avser 

exempelvis att dela, gilla, kommentera eller tagga vilket i sin tur leder till mervärde för 

individen som konstruerat innehållet. 

Boehm och Staples (2002) beskriver två dimensioner av empowerment; som process 

respektive resultat. Författarna redogör för hur personal empowerment kan relateras till 

hur individer resonerar kring sig själva vad gällande kunskap, kapacitet, färdigheter och 

den faktiska makt de besitter. Personal empowerment kan dessutom associeras till 

graden självkänsla, självsäkerhet, målmedvetenhet, kritisk medvetenhet, deltagande och 

hopp. Kritisk medvetenhet utgör den process genom vilken individer skapar förståelse 

för den sociokulturella verklighet som påverkar deras liv och således förmågan att ändra 

på sådana sociala omständigheter. 

Enligt Boehm och Staples (2002) studie, vilken undersöker konceptet empowerment 

utifrån ett konsumentperspektiv, är övertag ett nyckelelement gällande samtliga 

definitioner av empowerment. Dessutom visar undersökningen på att enpowerment är 

direkt förknippat med förmågan att uppnå önskad målsättning. Respondenterna i studien 

beskriver fyra dimensioner av målmedvetenhet; (1) konsekvens och uthållighet i 

aktiviteter, även vid kritiska episoder, (2) mod att ta risker, gå emot strömmen och agera 

i situationer som innebär press, konflikter och ansträngning, (3) initiativtagande och 

proaktivitet och (4) förmågan att förmedla sin åsikt. Ytterligare en central komponent av 

empowerment utgörs av kollektiv tillhörighet, då betydelsen av sociala nätverk är starkt 

relaterat till empowerment enligt studien. Därtill hör även förmågan att våga uttrycka en 

idé eller åsikt i en grupp av människor. 
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4.	Empiri	och	analys 
I följande avsnitt kommer studiens empiriska material att presenteras och analyseras. 

Inledningsvis ges en kort bakgrund till de tematiska avsnitten varpå analysen har sin 

utgångspunkt i de teoretiska ramverk vi tidigare har presenterat. Empiri och analys har 

således förenats i syfte att ge en relevant och levande struktur.  
 

4.1	Inledning	
Det insamlade materialet som empirin har baserats på, utgår från tio djupintervjuer med 

studenter vid Ekonomihögskolan i Lund. Vi har bearbetat det insamlade materialet och 

sorterat ut den information som kunde tänkas vara av störst relevans för vår analys och 

således även kunna kombineras med våra teoretiska utgångspunkter; identitetsskapande 

utifrån Consumer Culture Theory, symbolisk interaktionism och consumer 

empowerment. Genom att ställa insamlat material i relation till ovanstående teori har tre 

huvudrubriker utformats, vilka vi sedan valt att presentera vår empiri och bygga vår 

analys utefter.  Detta avsnitt kommer att presenteras med utgångspunkt i tre 

huvudteman med tillhörande underrubriker:  

 

1. Framställningen på sociala medier i karriärsyfte 

 Två forum - två roller  

 Förskönande Facebook 

 Facebook är bara till för vänner, eller? 

 På LinkedIn “kryddas” presentationen 

2. Symbolik på sociala medier 

                     Att bli den man vill vara - hur individen kan påverka sin framställning 

                     Symboler ekonomistudenter inte vill förknippas med   

3.  Vem har makten egentligen?  

 Individens makt på sociala medier 

 Andras makt och publikens jubel  

 Den karriärrelaterade maktparadoxen på sociala medier 

När vi sammanställt och analyserat det empiriska materialet har vi kommit till insikter 

gällande maktförhållandet mellan ekonomistudenten och arbetsgivaren på sociala 

medier i karriärsammanhang. Vi redogör för detta under vårt tredje huvudtema, “Vem 

har makten egentligen?”, och kommer där att presentera en sammanfattande modell vi 

själva har tagit fram. Modellen exemplifierar den komplexa maktrelationen mellan 
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ekonomistudenten och arbetsgivaren, samt hur bakomliggande faktorer såsom 

branschstruktur och konkurrens påverkar individens framställning på sociala medier i 

karriärrelaterat syfte. Vi kallar denna modell för den karriärrelaterade maktparadoxen 

på sociala medier.  

Vid genomgången av det empiriska materialet har vi upptäckt ett antal gemensamma 

nämnare för våra tio intervjupersoner, samtliga studenter vid Ekonomihögskolan i Lund. 

De intervjuade ekonomistudenterna har alla gemensamt att de tänker sig en framtida 

karriär inom ett ekonomirelaterat område. Samtliga använder sig av sociala medier för 

att framställa sig själva karriärrelaterat syfte, och delar uppfattningen om att 

framställningen på sociala medier är av betydande vikt för deras framtida karriär och 

möjlighet till arbete. Nio av tio intervjupersoner ämnar att framställa sig själva som 

ambitiös, professionell, seriös eller engagerad på sociala medier. En annan gemensam 

nämnare för våra intervjupersoner är att samtliga har en profil på Facebook, och nio av 

tio har en profil på LinkedIn.  

4.1.1	Facebook	och	LinkedIn 
Under intervjuernas gång kom vi till insikt om att det är främst de sociala medierna 

Facebook och LinkedIn, som ekonomistudenterna använder för att framställa sig själva i 

ett karriärrelaterat syfte på sociala medier. Empiri och analys baseras således på 

intervjupersonernas erfarenheter från dessa två forum. Vi inleder därmed det empiriska 

avsnittet med en kort beskrivning kring de båda forumens karaktär.  

 

Facebook är världens mest populära sociala nätverk med över 1,6 miljarder användare. 

Det är gratis att skapa ett Facebook-konto för att interagera med andra användare, vilka 

man kan lägga till som vänner. Användare kan skriva status-uppdateringar, dela med sig 

av diverse information de önskar, likea och kommentera andra människors inlägg, följa 

organisationer samt skriva meddelanden till varandra (Statista, 2016). Facebooks vision 

beskrivs som följande på deras egen Facebook-sida: “Facebook’s mission is to give 

people the power to share and make the world more open and connected. People use 

Facebook to stay connected with friends and family, to discover what’s going on in the 

world, and to share and express what matters to them (Facebook, 2004).  
 

 
Med över 400 miljoner medlemmar utspridda i 200 länder, är LinkedIn världens största 

yrkesnätverk. LinkedIns mål beskrivs som att ”förena yrkespersoner från hela världen 
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för att främja deras produktivitet och framgång. När du går med i LinkedIn får du 

tillgång till andra medlemmar, jobb, uppdateringar och insikt som kan hjälpa dig att 

lyckas i arbetslivet” (LinkedIn, u.å.). På LinkedIn är det gratis att skapa en profil, som 

kan användas för att presentera information om sig själv samt hålla kontakten med 

personer i det egna nätverket. Användaren kan följa organisationers uppdateringar, 

kommentera och likea inlägg samt rekommendera andra människor i sitt nätverk. 

Företag och organisationer kan även använda tjänsten för att hitta nya anställda.  

4.2	Framställningen	på	sociala	medier	i	karriärsyfte 
I följande avsnitt presenteras intervjupersonernas resonemang kring hur de vill 

framställas på sociala medier och således de skillnader som har noterats beroende på 

vilket forum det gäller. Samtliga ekonomistudenter beskriver att det finns en tydlig 

distinktion mellan Facebook och LinkedIn och att presentationen anpassas efter 

plattformen i fråga. Vidare diskuteras i vilket syfte framställningen sker och hur 

intervjupersonerna resonerar kring sin aktivitet på sociala medier i karriärsyfte.  

 
4.2.1	Två	forum	-	två	roller 
Utifrån det insamlade materialet från våra intervjuer har vi kunnat utläsa att 

ekonomistudenterna utformar sina profiler på Facebook och LinkedIn i olika syften. 

“Man vill ju vara mer rolig på Facebook och mer seriös på LinkedIn.” säger Elin, 24. 

Christoffer, 24, för ett liknande resonemang gällande de båda forumen, och säger: 

“Facebook är en social media och används i en social kontext, medan man framställer 

sig mer torr på LinkedIn - men samtidigt är det ett ganska torrt forum!”. Även Peter, 

22, delar uppfattningen om att LinkedIn utformas för jobb medan Facebook utformas 

för vänner: “LinkedIn, den digitala identiteten, ja den är ju utformad för jobb. 

Facebook är väl utformad för vänner”. - Peter, 22  
 

Intervjupersonernas resonemang kan kopplas till Goffmans (2004) tes om att individen i 

det sociala livet framträder på olika scener, och hela tiden anpassar sitt framträdande 

efter den publik den möter. Av intervjuerna att döma förväntar sig ekonomistudenterna 

en viss publik på LinkedIn, potentiella arbetsgivare, och en annan publik på Facebook, 

nämligen vänner. Papacharissi (2002) har applicerat Goffmans dramaturgiska 

perspektiv för att studera hur individer använder personliga hemsidor för att presentera 

sig själva online. Vid intervjuerna framkommer det att ekonomistudenterna använder 

olika uttryckselement för respektive forum, vilket således stödjer Papacharissis slutsats 

om att hemsideanvändare konstruerar sitt eget frontstage på “online-scenen” med hjälp 
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av olika bilder, färger och typsnitt. Valter, 23, berättar om skillnaden i hur han utformar 

sin profil på respektive forum: “På LinkedIn har jag en annan profilbild än på 

Facebook, lite mer seriös med kostym och så”. Valters resonemang antyder om 

LinkedIn och Facebook som två olika scener, där individen konstruerar skilda visuella 

presentationer av sig själva. Valter, 23, beskriver sin LinkedIn-profil som mycket 

plattare och mindre rolig än på andra forum. Samtidigt förklarar han att han tror att 

anledningen till detta beror på att de sociala reglerna och normerna skiljer sig åt mellan 

forumen. Elin, 24, för en liknande diskussion när vi pratar om hur hon agerar på de 

olika forumen: “Vissa saker gör man inte på vissa ställen bara. Det är något som ligger 

i allmänt vett och naturen typ”. Valters och Elins resonemang kan förstås med hjälp av 

Shibutanis teori (1955) om referensgrupper. Varje individ interagerar med olika sociala 

världar, och i varje social kontext har individen olika kombinationer av referensgrupper 

som de i sin tur delar sina perspektiv med. Som redogjort för tidigare har 

intervjupersonerna genomgående förklarat att de utformar sin identitet på Facebook för 

vänner, medan LinkedIn utformas för potentiella arbetsgivare. Således har 

intervjupersonerna olika referensgrupper i de sociala världarna, vilket förklarar varför 

de presenterar sig själva på skilda sätt.  

4.2.2	Förskönande	Facebook 
Samtliga intervjupersoner beskriver Facebook som ett socialt forum som huvudsakligen 

används för att kommunicera med vänner. De är i stort sett överens om att det primära 

syftet med Facebook är möjligheten att hålla kontakten med andra och att vara 

uppdaterad gällande evenemang och övriga händelser. Majoriteten av 

intervjupersonerna ser inte sig själva som speciellt aktiva på Facebook. Något som 

tydligt framgår är att det passiva och iakttagande beteendet dominerar - 

intervjupersonerna lägger sällan själva upp statusar eller bilder. Även om 

intervjupersonerna berättar att de sällan är aktiva på Facebook, anser flertalet att det är 

viktigt att framställa sig på ett särskilt sätt. Det är sällan en helt transparent och ärlig 

bild som presenteras, utan snarare den profil som är tillräckligt “bra” för att visas upp 

för andra. Elin, 24, beskriver hur hon resonerar kring sin aktivitet på Facebook - en 

reflektion som vi noterat bland flertalet av intervjupersonerna:  

“..men jag vet inte om jag skulle lägga upp någon bild och bara  ‘ja, idag har jag 

haft en sådan skitdag’, jag tror inte riktigt att någon skulle bry sig (skrattar). Så 

därför lägger man ju upp roliga saker, typ, nu är jag ute och reser eller nu äter jag 

den här svingoda middagen.” - Elin, 24 
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Enligt Goffmans (2004) dramaturgiska modell finns det två stadier: frontstage och 

backstage - vilket kan liknas vid ovanstående resonemang. Likt individen intar en roll 

när denne befinner sig på scenen i offentlighetens ljus, beskriver Elin hur hon är selektiv 

gällande vad hon väljer att presentera - vilket således ger en något förskönad bild av 

verkligen. Motsatsen, backstage, är enligt Goffman det stadie där individen kan slippa 

undan offentligheten och gå ur sin roll. Elin beskriver att hon avsiktligt undviker att 

publicera bilder som illustrerar att hon har haft en dålig dag, således kan individens 

agerande på Facebook tolkas som ett framträdande på frontstage. Elins resonemang om 

att endast visa upp sina bästa sidor kan även förklaras med hjälp av Goffmans begrepp 

fasaden. Enligt Goffman upprätthåller individen i det sociala skådespelet lämpliga 

fasader för att leva upp till förväntningar från andra människor, vilka i sin tur bestäms 

av den specifika inramningen individen befinner sig i. Facebook kan därmed ses som en 

plats där individen förskönar sin tillvaro för att passa in. Valter, 23, beskriver hur han 

väljer att kommunicera en något förädlad bild på Facebook, vilket flertalet av 

intervjupersonerna ger exempel på. Jenny, 22, för ett liknande resonemang gällande sin 

aktivitet på Facebook:  

 

”Det är ju klart man kanske lägger ut de sakerna som är, asså om det händer 

något evenemang, eller om man är på semester kanske man lägger ut några bilder, 

eller om man äter någon god middag. Det kanske inte läggs ut så jättemycket på att 

‘ja nu har jag filmkväll själv här’. Så man kanske bli lite ensidig på det sättet, i och 

med att man kanske presenteras som lite bättre än vad man egentligen är”. - 

Jenny, 22 

 

Jenny, 22, beskriver också att hon reflekterar en hel del kring vad hon lägger upp på 

Facebook, vilket kan härledas till den selektivism intervjupersonerna beskriver. 

Selektiviteten resulterar i att vissa personlighetsdrag inte heller syns, och att man då 

framstår som lite bättre än vad man egentligen är. Goffmans teorier inom symbolisk 

interaktionism behandlar bland annat begreppet impression management, vilket innebär 

att individen, medvetet eller omedvetet, presenterar en smickrande bild för andra 

(Goffman, 2004). Vi har under studiens gång kommit till insikt om att detta fenomen är 

särskilt tydligt på sociala medier som Instagram och Facebook, även det faktum att 

individen väljer att dölja de sidor som inte överensstämmer med rollens förväntningar. 

Zhao et als. (2008) insikter kring att impression management även förekommer online, 

styrker vår observation då individen tenderar att försköna sin framställning i syfte att 
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skapa en socialt önskvärd profil. Även Hollenbeck och Kaikathi (2012), forskare inom 

Consumer Culture Theory, beskriver just Facebook som en plattform där individer 

“redigerar” sin identitet för att visa upp sitt ideala jag inför andra. Detta fenomen kan 

härledas till intervjupersonernas diskussion om förskönande framställning och selektiv 

aktivitet.  
 

Rikard, 22, och Alexander, 26, reflekterar kring hur deras framställning på Facebook 

påverkas av faktorer beträffande plattformens struktur, varpå resonemanget i fråga leder 

till insikt om att en selektiv inställning till kommunikativ aktivitet blir särskilt viktigt 

just på sociala medier. 

“Står det på Facebook - alla kan se det! Det är ju ändå uppe tills någon tar bort 

det, men folk kan lägga ”print screens” så det syns ju. Det får ju betydligt mycket 

mer spridning och syns av fler personer. Så jag tror det är extra viktigt att tänka 

till extra mycket om man lägger upp någonting på Internet i och med att det är 

kvar så pass länge.” - Rikard, 22 

Alexander, 26, för ett liknande resonemang gällande att uttrycka sig på “rätt” sätt på 

sociala medier: 

”Det är ungefär som att man ska gå in i ett rum med 1000 personer och sen skrika 

något som man vet att ungefär 100 till 200 människor, minst, hör.  Då ska man veta 

vad man kommer att skrika, exakt vad man ska säga, och hur det kommer 

uppfattas.” - Alexander, 26 

Tydligt är att individer resonerar mycket kring hur de framställer sig själva på Facebook 

- och således hur de uppfattas av andra. I början av samtliga intervjuer ställde vi frågan 

hur ekonomistudenterna vill uppfattas online. Detta för att förstå hur individerna i fråga 

tänker kring sin framställning och huruvida den går i linje med hur de vill bli 

uppfattade. Det visade sig att samtliga intervjupersoner gjorde tydliga ansträngningar 

och noggranna avvägningar i syfte att uppfattas på ett visst sätt på Facebook - och de 

flesta uppgav dessutom att den bild som kommunicerades var förskönande och icke-

transparent.  
 

4.2.3	Facebook	är	bara	till	för	vänner,	eller? 

Som tidigare konstaterats har intervjupersonerna varit eniga i att de utformar sina 

Facebook-profiler för vänner, och betonat att Facebook är ett forum för socialt samspel. 
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Trots detta genomgående mönster, har vi under flera intervjuer kunnat utläsa att 

intervjupersonerna trots allt tänker i karriärorienterade banor även på Facebook. Astrid, 

25, beskriver att arbetsgivare spelar roll för hennes presentation av sig själv även på 

Facebook: 

 

“Det är mycket arbetsgivare här så får nog säga att det är liksom, egentligen på 

båda forumen just nu. Det är mycket karriärtankar i mitt huvud. Sen är det ju klart, 

Facebook är ju ändå socialt, närmre sociala nätverk och så.” - Astrid, 25 
 

Astrids resonemang ger antydningar om att det kanske ändå inte finns en tydlig 

uppdelning på publiken på de två plattformarna, som tidigare diskuterats, utan att 

arbetsgivare finns med i bilden även på Facebook. Astrids konstaterande ger en 

nyanserad bild av Goffmans (2004) dramaturgiska perspektiv, detta eftersom 

resonemang visar på att Facebook och LinkedIn inte kan betraktas som två scener med 

vitt skilda publiker. Det verkar istället vara en blandning av åskådare på Facebook, med 

skilda intressen, som intervjupersonerna strävar efter att tillgodose.  

 

Betydelsen av den blandade publiken på Facebook blir ännu tydligare då de intervjuade 

ekonomistudenterna längre fram i sina intervjuer berättar att deras selektiva beteende på 

Facebook till stor del beror på rädslan att framställa sig själva på “fel” sätt, utifall 

potentiella arbetsgivare skulle granska deras profiler. Peter, 22, beskriver vad hans 

återhållsamma, selektiva beteende på Facebook beror på:  

 

“Det har nog faktiskt från början varit i ett karriärsyfte. Jag vill inte att saker ska 

slå tillbaka, man vet ju aldrig vad som händer. Ifall det dyker upp något, ifall man 

får någon form av befogenhet eller chefsposition så ska det inte få slå tillbaka. 

‘Kolla vad du gjorde back-in- the-days eller någonting’.” - Peter, 22 

 

På frågan om vilka konsekvenser som kan uppstå om man uttrycker sig på “fel” sätt på 

sociala medier, svarar Rikard, 22: 

 

“Man har ju hört skräckexempel om folk som har fått sparken för att de har 

uttryckt sig eller visat sina åsikter på Internet och inte tänkt att arbetsgivaren ska 

få reda på det.  Det kan vara att någon har snackat skit om sina arbetsgivare på 

Facebook som fick spridning. Den chefen fick reda på det och sparkade den 
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personen på grund av att personen framställt företaget på ett dåligt sätt.”  - 

Rikard, 22 

 

Även Karl, 22, för ett liknande resonemang när vi frågar vilken påverkan han tror att 

hans profil på social media har på hans framtida karriär: 

 

“Jag läste faktiskt precis en artikel om någon tjej som hade fått jobberbjudande 

men fått det tillbakadraget efter att de hade kollat hennes Facebook-flöde. Då de 

hade hittat någon sexuell bild liksom. Och då hade de tagit tillbaka den, så det är 

väl mest så jag tänker.” - Karl, 22 
 

Som tidigare diskuterats menar Goffman (2004) att individen strävar efter att ge ett så 

äkta och trovärdigt intryck som möjligt, och att de därför använder sig av olika tricks för 

att dölja de sidor som inte överensstämmer med förväntningar på rollen, känt som 

impression management. En vidare tolkning är därmed att den blandade skaran av 

åskådare på Facebook rimligen inte är helt oproblematisk att hantera för 

ekonomistudenterna. Detta eftersom vänner respektive arbetsgivare kan tänkas ha olika 

förväntningar på den roll som de spelar i sitt framträdande.  

Boehm och Staples (2002) talar om att kollektiv tillhörighet är en viktig komponent för 

consumer empowerment, och att det sociala nätverket därmed är starkt relaterat till 

empowerment. Den kollektiva tillhörigheten gör att man vågar uttrycka sin åsikt i en 

grupp av människor.  På Facebook kan vi därför anta att den spridda publiken med olika 

förväntningar, gör att studenterna inte känner tillräckligt stark tillhörighet till någon 

grupp för att våga uttrycka sig på ett visst sätt, utan hellre är selektiva för att inte göra 

någon besviken.  

“Jag tror det är väldigt stor variation på folk och nätverk, på Facebook 

exempelvis. På LinkedIn, så är det kanske 70 % studenter och 30 % kollegor och 

chefer jag har haft. Så där vet jag ungefär, det är en väldigt homogen 

mottagargrupp. Medan på Facebook kan folk reagera väldigt olika och framförallt 

när det är känsliga saker liksom. Typ, jante-lagen eller politik liksom.” - 

Alexander, 26 

Vad Alexander säger styrker resonemanget kring att den blandade publiken på 

Facebook gör att man blir mer försiktig då det gäller hur man uttrycker sig, på grund av 

att människor kan reagera så olika. Ett gemensamt mönster i intervjupersonernas 
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beteende på Facebook är att de för ett par år sedan uppdaterade sina profiler främst för 

vänner, eftersom karriären inte spelade en central roll i deras liv på den tiden. Som en 

följd av att intervjupersonerna idag befinner sig allt närmre tröskeln till arbetslivet, har 

arbetsgivare blivit en del av den publik som ekonomistudenterna vill tillfredsställa. För 

att tillfredsställa den nya publiken berättar flera intervjupersoner att de har börjat rensa 

sina profiler. Elin, 24, beskriver:  

“Jag har ju sållat bland bilder om en potentiell arbetsgivare skulle gå in och kolla 

där sen. Så man får ju vara försiktig med sådana saker.” - Elin, 24 

Även Christoffer, 24, ser arbetsgivarnas intåg på Facebook som en stor utmaning, och 

berättar hur han själv har börjat sålla bland sina bilder: 

“Jag ser på det som en ganska stor utmaning, mycket för att ibland kanske jag tror 

att jag överskattar företagens screening process, att man verkligen granskas till 

rötterna. Samtidigt får man utgå ifrån det om man skulle söka sitt drömjobb, att de 

verkligen rotar. Då har jag faktiskt gått igenom mina bilder och sållat lite – 

förutsatt att de kollar. Så att det inte bara ser ut som jag festar och inte gör något 

annat vettigt. Tänker på allt som publiceras där, försöker hålla det på en så 

professionell nivå som möjligt samtidigt som man kan ha den här äktheten och visa 

att man är en skön människa och inte bara är en ‘stonewall professional’. Det 

tycker jag är viktigt.” - Christoffer, 24  

Rikard, 22 för ett liknande resonemang då han beskriver vilken påverkan arbetsgivare 

har på hans presentation på Facebook:  

“Man måste alltid vara på den säkra sidan, så om någon Facebook-googlar en 

innan så gäller det ju att ge ett seriöst intryck. Jag har tagit bort alla bilder och 

gjort en rensning på tveksamma bilder från ungdomen (ler) eftersom jag inte vill 

att mina bekanta ska se det, och jag vill verkligen inte att mina arbetsgivare ska se 

det heller. Typ bilder på när man dricker när man var 16, det kan jag ju gärna 

skippa.” - Rikard, 22 

Även Valter, 23, beskriver att han rensat sin Facebook profil med den framtida karriären 
i åtanke: 
 

“Jag gjorde faktiskt så för något år sedan att jag rensade hela min Facebook-profil 

efter bilder där jag tänkte på vad. Om man skulle gå långt i någon intervjuprocess 

kommer de ju säkert försöka kolla vem personen är. Och då finns det kanske vissa 

bilder man inte vill ska ligga uppe. Så då har jag tagit bort dem.” - Valter, 23 
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4.2.4	På	LinkedIn	“kryddas”	presentationen		 
På LinkedIn vill intervjupersonerna, generellt sett, framställas som professionella, 

seriösa yrkespersoner, och flera av dem resonerar även kring hur framställningen av sig 

själva tenderar att bli något överdriven. Valter, 23, menar att en seriös och professionell 

framställning eftersträvas på LinkedIn, och att vissa framställningar ibland låter bättre 

än vad de är i verkligheten. Flera av intervjupersonerna refererar till Alvesson (2013) 

och begreppet grandiosity då det gäller framställningen av sig själva på LinkedIn. 

Alvessons teorier har varit centrala i ämnet organisation under ekonomiutbildningen i 

Lund, vilket förklarar varför studenterna kan tänkas ha detta perspektiv i tankarna. 

Intervjupersonerna menar att de är tvungna att presentera sig på ett något “uppblåst” 

eller överdrivet sätt för att kunna konkurrera med alla andra. 
 

“Jag har svårt för det här med grandiosity och allt det där med att strössla till det 

lite extra. Typ, skriva att man har styrt över hela affären när man har suttit i 

kassan. Men det har ju blivit mer och mer så tyvärr och det har jag svårt för. Eller 

det tycker jag inte om egentligen. Men samtidigt, eftersom alla andra gör det så 

måste man göra det själv. Annars blir man ju den enda som inte gör det. Det är 

inte så att bara för att man gör det så sticker man ut, utan om man inte gör det så 

sticker man ut - fast nedåt då.” - Valter, 23 

Peter, 22, resonerar på ett liknande sätt då det gäller framställningen av sig själv på 

LinkedIn, och pratar om “CV-boosting” som en nödvändighet för att kunna hävda sig i 

konkurrensen: 

“Sen så är det ju såklart att man försöker CV-boosta på LinkedIn och sådant, för 

att försöka framhäva sig själv maximalt om det man har åstadkommit. Men jag 

har nog aldrig försökt skapa illusioner om mig själv”,“CV-boosting, asså man 

kommer ju inte ifrån att alla gör det. Och skulle jag inte göra det, så skulle ju jag 

halka efter på grund av att andra gör något som jag inte gör. Parten på andra 

sidan kan ju inte läsa av vem som CV-boostar och vem som inte gör det, utan det  

handlar ju om att man får trycka upp sig så högt som möjligt, och får vara så 

grandios med titlar som möjligt, för att man då ska kunna hävda sig.” - Peter, 22 

Även Jenny, 22, pratar om att man lätt “spär på” sin profil på LinkedIn som en effekt av 

att alla andra gör det, och att fenomenet är vanligt bland studenter som är aktiva inom 

kåren LundaEkonomerna: 
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“För att det är lite norm bland oss här. Om man har gjort något, inom till exempel 

LundaEkonomerna, så är det ganska lätt att spä på det och vad det innebär. Och 

eftersom alla gör det så blir det väl en effekt - då måste ju jag också göra det för 

annars ser ju min profil svag ut jämfört med andra som har gjort samma sak.” - 

Jenny, 22 

Användandet av “grandiosa titlar” på LinkedIn kan förklaras genom Goffmans (2004) 

teori kring impression management, vilket även diskuterades i samband med individens 

framställning på Facebook. Schau och Gilly (2013) har tidigare nått slutsatsen att 

konsumenter som skapar egna hemsidor tenderar att konstruera överdrivna 

presentationer av sig själva genom att välja ut både verkliga och tillgripna element. 

Även Zhao et. als. (2008) tidigare forskning, som med hjälp av Goffmans (2004) teori 

om impression management analyserat presentationer på Facebook, visar på liknande 

insikter kring hur individer tänjer på sanningen för en mer socialt önskvärd identitet. 

Våra iakttagelser i denna studie gällande hur intervjupersonerna resonerar kring sina, 

som de själva beskriver som iögonfallande och “kryddade” presentationer på LinkedIn, 

är således i linje med både Schau och Gillys (2013) samt Zhao et als. (2008) tidigare 

upptäckter gällande presentationer på Internet. Därmed kan teorierna även appliceras på 

forumet LinkedIn. 

Zhao et al. (2008) menar samtidigt att identiteten på Internet måste samordnas med 

identiteten i det verkliga livet, och konstaterar därför i sin Facebook-undersökning att 

användarna trots allt är realistiska och ärliga, även om sanningen delvis modifieras. 

Bullingham och Vasconcelos (2013) har studerat bloggare och kommit till liknande 

insikter, då bloggarnas online-identiteter var starkt förankrade i den verkliga identiteten. 

Nämnda teoretiska insikter tycks även vara applicerbara på ekonomistudenters digitala 

identitetsskapande i ett karriärsammanhang. Valter, 23, säger, när han pratar om sin 

presentation på LinkedIn, att han inte visar upp något som inte alls stämmer överens 

med verkligheten. Även Astrid, 25, förklarar att hon tänker i liknande banor: 

“På LinkedIn, det är klart att jag vinklar - jag väljer ju att visa vissa delar av mig 

och inte andra. Sen vet jag inte om jag tycker att jag har varit oärlig, eller gjort 

mig till liksom.”, “Det känns ju inte som man ljuger.” - Astrid, 25 

Vi kan därmed konstatera att det sanningsenliga perspektivet även existerar på LinkedIn 

och kan förstås med hjälp av Goffman (2004). Goffman menar att om individen inte kan 

uppfylla de förväntningar som ställs på dess roll, är risken stor att denne blir ifrågasatt, 
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vilket i sin tur skulle leda till ett misslyckat framträdande på scenen. Vi kan därför anta 

att ekonomistudenterna inte vill framställa sig hur som helst på LinkedIn - utan behåller 

en viss realitet för att inte riskera ett misslyckande i form av att de inte kan leva upp till 

de förväntningar som ställs på rollen. 

Intervjupersonerna berättar att grandiosa titlar inte bara används i syfte att försköna sin 

framställning utan även eftersom alla andra väljer att agera på ett visst sätt. Detta ställer 

i sin tur krav på anpassning för att inte halka efter, vilket flertalet intervjupersoner 

nämner som ett icke-önskvärt scenario. Labrecque et al. (2013), forskare inom 

consumer empowerment, beskriver makt som ett relativt fenomen och är således 

beroende av jämförande element för att kunna existera. Intervjupersonerna resonerar 

kring jämförande aspekter och det icke-åtråvärda scenariot att halka efter, och 

maktperspektivet kan delvis förklara hur dessa mekanismer präglar individens 

handlingar gällande anpassning. På LinkedIn är det, för majoriteten av 

intervjupersonerna, viktigt att ha en attraktiv och unik profil, vilket bekräftas genom ett 

antal specifika statusmarkörer. Detta kan, enligt Labrecque et al. (2013), exempelvis 

utgöras av antal följare/vänner, aktivitetsranking och andra symboler. 

Intervjupersonerna ger ett flertal exempel på de statusmarkörer som existerar på 

LinkedIn och vi kunde urskilja tre, centrala komponenter: rekommendationer, 

utmärkelser och nätverk. Alexander, 26, berättar om sin observation gällande hur andra 

tänker kring rekommendationer på LinkedIn:  

”Man kan ju till exempel gå in och rekommendera varandra. Folk man har haft 

samarbeten med som man tycker har gjort ett bra jobb. Vet att många kompisar 

går in och rekommenderar varandra för att det ska se bra ut. Det känns ju lite 

överdrivet, men verkar som fler och fler gör så.” - Alexander, 26 

 

Valter, 22, diskuterar också möjligheten som finns att rekommendera andra människor 

på LinkedIn men har en annan infallsvinkel än Alexander: 

 

“Allting känns lite som en intern ryggdunkarklubb. Jag får en så får du en. 

Det är någonting som det känns som att folk borde se igenom. Framförallt 

när det är unga studenter som inte har någon riktig erfarenhet. Har man 

jobbat i 30 år så är det klart att man kan ha en massa rekommendationer 

men ja…” - Valter, 22 
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Till skillnad från Alexander, som är positivt inställd till att rekommendera andra 

studenter på LinkedIn, menar alltså Valter att handlingen kan innebära konsekvenser. 

Detta eftersom individen riskerar att den egna presentationen inte uppfattas som 

trovärdig. Valters perspektiv kan förstås med hjälp av Goffmans (2004) och Zhao et als. 

(2008) teorier som diskuterats ovan, kring att ett framträdande som inte upplevs som 

trovärdig av publiken, kan innebära ett misslyckande på scenen vilket individen vill 

undvika.   Impression management och det jämförande maktperspektivet kan på många 

sätt härledas till symbolik som förekommer online, vilket vidare diskuteras i nästa 

kapitel med koppling till forskning inom Consumer Culture Theory och consumer 

identity projects.  
 
4.3	Symbolik	på	sociala	medier 
Enligt Arnould och Thompson (2005), forskare inom Consumer Culture Theory, är 

Internet en plats för myter och symboler och under studiens gång har vi kommit till 

insikt om att Facebook och LinkedIn inte utgör några undantag. Symbolik är således 

starkt relaterat till individens framställning online, något som har berörts i tidigare 

avsnitt. I följande avsnitt analyserar vi mer ingående de symboliska mekanismerna och 

hur ekonomistudenterna resonerar kring dessa. Vi har även kommit till insikt om att det 

finns två distinkta perspektiv: symboler man vill förknippas med respektive symboler 

man inte vill förknippas med i karriärrelaterat syfte på sociala medier.  

 

4.3.1	Att	bli	den	man	vill	vara	-	hur	individen	kan	påverka	sin	framställning	
I början av intervjun bad vi intervjupersonen att, med tre ord, nämna hur de vill 

uppfattas online. Återkommande exempel gällande hur ekonomistudenterna ville bli 

uppfattade bestod av attribut som ambitiös och professionell. Många ville även 

uppfattas som glad och rolig, men kom sedan till insikt om att attributen varierade 

beroende på vilken plattform det gällde. På Facebook, som primärt ses som ett socialt 

forum för vänskaplig kommunikation, var det viktigare att uppfattas som social och 

aktiv jämfört med LinkedIn, där samtliga intervjupersonerna snarare ville associeras 

med professionalism och ambition. Detta tema diskuteras tidigare i empiriavsnittet med 

koppling till Goffmans (2004) scen-metafor och de roller individen intar. Fenomenet har 

även stark anknytning till de symboliska mekanismer som diskuteras inom Consumer 

Culture Theory och consumer identity projects. 
 

McCracken (1986), forskare inom Consumer Culture Theory, beskriver hur individens 

identitet är ett resultat av de rådande uppfattningarna som existerar av de varumärken 
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individen konsumerar. I denna studie resonerar vi kring hur individens digitala identitet 

blir ett resultat av uppfattningar kring de olika symboler, såsom exempelvis bilder, 

nätverk och organisationer som denne väljer att förknippa sig med på sociala medier. 

Detta förhållningssätt till teorin har även Schau och Gilly (2003) tillämpat i sin 

forskning kring digitala identiteter på Internet. Under intervjuerna har det framkommit 

att ekonomistudenterna har en vision om hur de vill uppfattas på social media, och att de 

använder sig av symboler för att skapa en önskvärd framställning. Vi har kunnat utläsa 

tre symboler som ekonomistudenterna med fördel vill associera sig med i 

karriärrelaterat syfte på sociala medier: potentiella arbetsgivare, ett stort nätverk samt 

egenskaperna ambitiös och professionell. 

         Potentiella arbetsgivare 

Enligt ekonomistudenterna är potentiella arbetsgivare en gynnsam symbol att associera 

sig med i syfte att framstå som professionell och ambitiös, och således attraktiv ur ett 

karriärrelaterat perspektiv. Valter, 23, berättar att han gärna följer företag på LinkedIn, 

men betonar att han är noggrann i sitt val av företag att associeras till. Ett genomgående 

intryck som uppmärksammats hos intervjupersonerna, är att de upplever att symbolerna 

de väljer att förknippa sig med har en mycket stark påverkan på hur deras digitala 

identitet kommer att uppfattas.  

“Jag tänker väl på alla likes jag ger, det syns ju för många av dem man är vän 

med. På LinkedIn är jag väldigt, där tänker jag väldigt mycket om jag likear ett 

företag för att nischa mig åt det hållet man vill jobba sen… ” - Valter, 23 

Rikard, 22, har siktet inställt på en karriär inom finansbranschen, och har därför börjat 

följa de fyra stora bankerna på Facebook:  

“Det är väl mest.. det är ju ganska smart att gilla.. om jag nu vill in i 

finansbranschen så är det ju ganska smart att gilla de fyra stora bankerna. Och 

dom andra flesta banker för att visa intresse. Om företagen kollar på det här så 

kan de se att jag gillar de här bankerna. Men sen vill jag inte gilla för mycket för 

då är det bara det som dyker upp i flödet varje gång. Och när jag går in på 

Facebook vill jag se vad mina vänner skriver, inte vad Nordea har för senaste 

uppdatering. Men jag försöker gilla en del finans… innan varje intervju gillar jag 

såklart deras Facebook-sida om dem nu skulle kolla upp det.”-Rikard, 22  
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Enligt Rikard är det inte främst det egna intresset som fått honom att börja följa 

bankernas uppdateringar, utan snarare vetskapen om att det ger honom önskvärda 

associationer: “Det är ju mest för det yttre. För om jag vill kolla vad Nordea gör så är 

det ju bara att googla deras Facebook-sida utan att gilla dem, det spelar ju inte 

jättestor roll men det syns ju för… om eventuellt en arbetsgivare skulle kolla på det så 

ser de…” Rikards resonemang kan förklaras med McCrackens (1986) teori om att 

individen skapar sin identitet med hjälp av symboler. När Rikard börjar följa bankernas 

sidor överförs, enligt McCracken, de associationer som förknippas med företaget till 

Rikards presentation av sig själv. Med tanke på lättillgängligheten på Internet och 

därmed möjligheten att associera sig med symboler utan att det behöver kosta 

någonting, antas det vara relativt enkelt att skapa en digital identitet som är i linje med 

den önskvärda framställningen. Detta antagande styrks av forskning inom consumer 

empowerment och information-based power, vilket beskriver makttillståndet som 

uppstår för konsumenten genom möjligheten att producera digitalt innehåll. De sociala 

medierna genererar maktpotential för individen, då de skapar kontexter som möjliggör 

för självförverkligande ändamål (Labrecque et al., 2013).  

                                                         Ett stort nätverk  

Under intervjuerna har det uppmärksammats att flera intervjupersoner betonar vikten av 

att skapa sig ett stort nätverk på sociala medier. Labrecque et al. (2013) diskuterar det 

stora nätverket som en källa till makt för individen, i begreppet network-based power. 

Ur ett maktperspektiv finns det tydliga fördelar med ett stort nätverk menar Labrecque 

et al. (2013), eftersom individen då har många människor i sin närhet som kan sprida 

eller uppmärksamma dennes digitala innehåll. Rikard, 22, berättar om varför han strävar 

efter ett stort nätverk på LinkedIn: 

 

“Desto större professionellt nätverk desto bättre är det ju. Det visar lite mer att 

man är socialt kompetent och klarar professionella krav och att man inte bara 

tycker det är kul att festa.. det är lite mer såhär, jag har många kontakter så med 

hjälp av det.. med hjälp av två samtal kan jag nå den här personen om jag skulle 

behöva det. Det visar ju på kunskaper att kunna nätverka vilket jag tror är väldigt 

viktigt för många arbetsgivare” - Rikard, 22  
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Rikards resonemang visar på ytterligare en aspekt, nämligen nätverket som en symbol 

för att framhäva sina personliga egenskaper, i Rikards fall att han är duktig på att 

nätverka på ett professionellt plan. Alexander, 26, för ett snarlikt resonemang:  

“Målsättningen är att ha 500 plus kontakter på Linkedin tills jag går ut. Men just 

nu kan det kvitta lite. Utan det är mer, när du väl har nått 500 plus så vet inte 

andra hur många du har, vilket är positivt. Då kan man tänka sig att folk kommer 

att tänka att man är ”jätte-connected”, fast det bara är 500 kontakter” - 

Alexander, 26  

Likt Rikard poängterar alltså även Alexander vikten av nätverkets storlek, men menar 

främst att nätverket är en symbol för att manipulera omgivningen att han har tillgång till 

värdefulla kontakter.  

      Ambitiös och professionell  

Ytterligare en symbol som har kunnat utläsas under intervjuerna är att 

ekonomistudenterna gärna vill uppfattas som ambitiösa och professionella på sociala 

medier. Som redogjorts för tidigare i detta avsnitt anser intervjupersonerna det vara 

ytterst fördelaktigt att knyta sin digitala identitet till åtråvärda företag. Flertalet 

intervjupersoner tillkännager att de anser att det finns ett starkt symboliskt värde i antal 

arbeten som kan presenteras på profilen. Elin, 24, berättar att hon har haft extrajobb och 

engagemang vid sidan av skolan, vilket hon också tror är anledningen till att hon 

framställs som ambitiös på LinkedIn: 

“Jag är uppfostrad med att man måste jobba, och därför så har jag haft ganska 

mycket jobb och hade tidigt ett ekonomirelaterat jobb innan jag ens började här. 

Så då tror jag att jag uppfattas som ambitiös för att jag har gjort mycket, även vid 

sidan om skolan.”- Elin, 24 

Anna, 23, poängterar även att det är viktigt att framställa sig som en person med 

förmågan att kunna hantera många bollar i luften eftersom det i sin tur leder till att hon 

kommer uppfattas som ambitiös:   

“På min profil ser man att jag har typ såhär extrajobb och engagemang och skolan 

och säkert någonting annat, vad det nu skulle vara- Jamen, utmärkelser eller 

någonting. Och då kanske folk tycker att jag är ambitiös för att jag verkar hinna 

med att göra mycket” - Anna, 23 
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Som framkommit tidigare använder ekonomistudenterna, vad flera av dem själva 

benämner som, “grandiosa titlar”, då de presenterar sina tidigare arbetserfarenheter på 

LinkedIn. De grandiosa titlarna kan även de betraktas som symboler 

ekonomistudenterna använder för att skapa attraktiva digitala identiteter. McCracken 

(1986) menar som tidigare nämnts, att associationer till varumärken överförs till 

individen som konsumerar dem. Således blir vår tolkning av McCrackens resonemang 

kring hur digitala symboler påverkar individens digitala identitet relevant även i detta 

sammanhang. Detta eftersom en grandios titel, vilken kan betraktas som något 

“uppskruvad” eller förbättrad, kan tänkas överföra associationer till individens digitala 

identitet. Den grandiosa titeln i sin tur har enligt intervjupersonerna större värde än den 

“verkliga” titeln, och hjälper på så vis ekonomistudenterna att stå sig i konkurrensen på 

LinkedIn, samtidigt som de förstärker uppfattningen om dem som professionella och 

ambitiösa individer.   

4.3.2	Symboler	ekonomistudenter	inte	vill	associeras	med 
Som tidigare nämnts har det framkommit att inte alla symboler på social media är lika 

attraktiva att bli förknippad med, vilket exempelvis uppdagats då ekonomistudenterna vi 

intervjuat har beskrivit hur de rensar sina Facebook-profiler på information de inte vill 

att den nya publiken, eventuella arbetsgivare, ska kunna få tag på. Under intervjuerna 

har vi funnit två huvudsakliga symboliska element, vilka intervjupersonerna inte vill 

förknippas med: alkohol och politik. Intervjupersonernas beslut om att anpassa sina 

profiler efter sin publik, bekräftar inte bara Goffmans (2004) resonemang som vi 

redogjort för tidigare, utan involverar även en annan dimension - maktperspektivet. 

Börjesson och Rehn (2009) definierar makt som ett relativt begrepp där den ena parten 

underkastar sig den andra parten.  Jenny, 22, berättar om en viral utmaning för ett antal 

år sedan som gick ut på att dricka öl, filma sig själv och sedan posta ett inlägg på 

Facebook. Då tyckte Jenny att detta var ett roligt initiativ, men idag har hon rensat bort 

utmaningen med tanke på vad en sådan association kan innebära för hennes framtida 

karriär. Jennys beslut att ta bort materialet, indikerar att det existerar ett 

maktförhållandet mellan ekonomistudenterna och arbetsgivarna, där Jenny gett vika för 

motparten. Jenny beskriver hur hon tror att hennes profil på sociala medier kan påverka 

den framtida karriären:  

 

“Jag tror den kan påverka jättemycket. Jag tror att jag är ganska städad på min 

Instagram och Facebook. Jag lägger inte ut speciellt mycket, och har till och med 

gömt vissa gamla saker, tagit bort saker, till exempel den här utmaningen när man 
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skulle dricka öl för några år sedan, den är borta på mammas initiativ. Det fick en 

att vakna till. ”Hmm det här vill jag inte ska vara på Internet” för om någon går in 

och kollar så, även om alla har ett privatliv så är det väl inget som man måste 

lägga ut.” - Jenny, 22 

Jennys beslut att ta bort alkoholrelaterat material från sin profil, sympatiserar även med 

Peters resonemang. Peter, 22, berättar hur han väljer att ta avstånd från såväl alkohol 

som politiskt relaterat material på sin profil: 

“Om man själv säger att man är en borglig anspråkare och arbetsgivaren säger att 

den är en socialistisk anspråkare, bara en sådan sak skulle ju kunna innebära 

problem liksom. Bara för att då tänker de ju att ’är det där värderingar jag skulle 

vilja plocka in, det är ju inte de värderingar vi brinner för i det här företaget’. 

Eller om man själv skulle få för sig att stå och spruta champagne och en annan 

tycker det är helt vansinnigt.” - Peter, 22  

Även Karl, 22, säger att han inte vill att hans profil ska uppfattas som allt för politisk. 

Han menar att en profil som används för att utrycka starka politiska åsikter kan vara till 

nackdel då en potentiell arbetsgivare eventuellt upplever en risk med att anställa 

personen i fråga. Detta eftersom de starka åsikterna sannolikt kan komma att skapa 

kulturkrockar inom företaget. Av den anledningen är risken att en person med en 

politiskt influerad profil blir bortprioriterad för ett framtida arbete menar Karl. Solomon 

(1976) som introducerade begreppet empowerment, beskriver consumer empowerment 

som individens möjlighet att generera makt på ett personligt, kommunikativt, politiskt 

och ekonomiskt plan. Boehm och Staples (2004) framställer även en dimension av 

empowerment, vilken de beskriver som “mod att ta risker, gå emot strömmen och agera 

i situationer som innebär press, konflikter och ansträngning”. Baserat på den 

information som ekonomistudenterna delar med sig av i intervjuerna, kan vi dock utläsa 

att de inte vill förknippas med symboler som på något sätt kan uppfattas som stötande 

eller kontroversiella, för att inte riskera att bli bortprioriterade i en ansökningsprocess. 

Den existerande maktrelationen mellan arbetsgivare och ekonomistudenter på 

Facebook, som tidigare uppmärksammats, blir således allt tydligare. 

Vi har tidigare diskuterat ekonomistudenternas nätverk som en symbol som individen 

bygger det personliga anseendet på, och att associationer med ett stort nätverk är av 

symbolisk vikt för intervjupersonernas presentation av sig själva på sociala medier. 

Labreque et al. (2013) beskriver det stora nätverket som en källa till makt. Under 
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intervjuernas gång kommer det dock fram att det inte bara är storleken på nätverket som 

spelar roll, utan även vilka personer som ingår i nätverket. Alexander, 26, berättar att 

han valt att plocka bort en person i sitt nätverk på Facebook då han ansåg att denna 

person hade kontroversiella politiska åsikter: “Jag vet att jag hade någon 

Sverigedemokrat på min Facebook-sida som jag har tagit bort nu igen. För att det är 

någon jag inte riktigt vill bli associerad med.” Alexanders resonemang ger således en 

nyanserad bild av Labreques (2013) begrepp “network-based power”, och visar på 

vikten av att även associera sig med “rätt” personer. Alexander, 26, berättar även hur 

han valt att plocka bort personer i sitt nätverk på LinkedIn som enligt honom har en 

oattraktiv profil och inte håller samma nivå som han själv i presentationen: 

“Som jag sa om Linkedin, om det någon man känner sedan långt tillbaka och som 

man inte har kontakt med, och som inte har någon attraktiv profil och som man 

inte har något intresse att vara med ändå. Någon nätverkskontakt som inte 

egentligen innebär något, så kan jag avstå den just för att deras profil inte heller 

håller måttet för det jag förväntar mig av mitt nätverk. Gud vad hemsk jag låter 

(skrattar).” - Alexander, 26 

4.4	Vem	har	makten	egentligen? 
Solomon (1976) beskriver consumer empowerment som en process där individen har 

möjlighet att utöva inflytande och kontroll över förutsättningar i livet. Denna definition 

kan härledas till respondenternas resonemang kring hur de kan påverka sin 

framställning online, vilket vidare diskuteras i följande avsnitt. Symboliska element är 

ytterst centrala även i samband med det maktrelaterade perspektivet gällande individens 

framställning, då dessa mekanismer används som verktyg i syfte att generera makt. Våra 

insikter gällande det komplexa maktförhållandet mellan individen och arbetsgivaren på 

sociala medier i karriärsyfte, har resulterat i en modell som beskriver den 

karriärrelaterade maktparadoxen på sociala medier.  
 

4.4.1	Individens	makt	på	sociala	medier 
Vi bad intervjupersonerna att resonera kring sin makt på sociala medier och samtliga 

respondenter bekräftade att möjligheten att påverka sin framställning var stor. Vi har  

dessutom kommit till insikt om att det på sociala medier, inte minst på forum som 

Facebook och LinkedIn, är relativt enkelt att använda symboliska element och således 

utnyttja de associationer de tillför, i syfte att påverka den individuella presentationen. 

Astrid, 25, beskriver hur hon ser på sin makt på sociala medier: 
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“Asså jag kan ju göra massa grejer, känner jag. På Facebook skulle jag kunna 

skriva massa inlägg varje dag om vad jag gör och då skulle ju folk, dels kanske 

tycka att det är lite konstigt, men också lära känna mig bättre - om det jag nu 

skriver är sant. Och sen på LinkedIn där kan jag ju vara mycket mer aktiv också. 

Gå in och likea företag, verkligen lägga till alla man någonsin har sett.. Men det 

tycker jag också, det skulle jag nog inte vilja göra. Så jag känner nog ändå att jag 

kan påverka ganska mycket” - Astrid, 25 

Anna, 22, för ett liknande resonemang kring sin möjlighet till påverkan online: 

“Asså jag kan ju styra det mesta som syns på mina medier. Sen kanske man inte 

kan snedvrida bilden totalt och skapa en helt orealistisk verklighet, men jag kan ju 

ändå påverka allt som publiceras” – Anna, 22 

Labrecque et al. (2013) menar att sociala medier möjliggör maktpotential och inflytande 

vilket kan relateras till intervjupersonernas resonemang kring sin aktivitet på Facebook 

och LinkedIn - och således dess påverkan. Teorin framhåller att Internet och sociala 

medier fungerar som verktyg i syfte att generera makt, vilket flertalet intervjupersoner 

ger tydliga exempel på.  Idag kan individen själv producera och presentera digitalt 

innehåll, exempelvis utforma sitt CV på LinkedIn, vilket kan härledas till det 

resonemang Labreque et al. (2013) för gällande konsumentmakt. Samtliga respondenter 

påpekar att den individuella påverkan gällande sin framställning online är stor tack vare 

de möjligheter sociala medier öppnar för. Alexander, 26, poängterar det faktum att 

detaljerna i framställningen spelar en central roll och således avgör hur andra uppfattar 

profilen i fråga:  

“Jag har ju bytt jobb så pass ofta, så skulle en vettig arbetsgivare kolla så skulle 

han säkert tänka: ’vad är problemet, kan han inte behålla ett jobb!?’. Medan 

andra bara: ’wow vad mycket du har hunnit med’. Så genom att framställa mig på 

ett visst sätt så kan jag ju påverka hur folk uppfattar mina meriter. Jag tror man 

har stor påverkan faktiskt, man förmedlar någonting tydligt så blir de också 

övertalade om det.” -Alexander, 26  

Labrecque et al. (2013) beskriver även makt som möjligheten att kontrollera andra 

människor genom sociala och digitala relationer. Alexanders resonemang i ovan citat 

kan därmed relateras till teorin i fråga. Han framhäver sin möjlighet att påverka hur 

andra uppfattar hans meriter vilket utgör en form av kontroll av andra människor - ett 

tydligt exempel på makt enligt Labrecque et al. (2013). Som tidigare diskuterats i 
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samband med Consumer Culture Theory och avsnittet gällande symbolik, har 

konsumenten stor makt att påverka sin framställning. Makt utgörs av förmågan att 

associeras med diverse symboler och således påverka sin presentation på sociala medier. 

Teori inom consumer empowerment och consumer identity projects kan tillsammans 

skapa förståelse för detta fenomen eftersom konsumentmakt är direkt relaterat till 

statusindikatorer som i sin tur påverkas av bakomliggande, symboliska mekanismer. 

Peter, 23, diskuterar hur online-aktivitet och symboliska element kan användas som 

verktyg i syfte att påverka sin framställning på sociala medier: 

“Ja asså men det är ju liksom, kommentarer, bilder, gillanden, vad man har för 

sig, alltså varenda sak eller det man trycker på definierar ju en som person. Så 

man kan ju välja jättemånga sätt, det är ju också ett val att inte göra något om man 

vill man att profilen ska dö ut. Fast då får man uppfattningen som tråkig kanske” - 

Peter, 23 

Respondenterna resonerar även kring sin möjlighet att välja att inte framhäva vissa sidor 

i sin presentation. Individen har alltså inte bara makt att associeras med vissa attribut 

och symboler, utan även möjlighet att vara selektiv gällande den information som 

presenteras. Anna, 22, berättar: 

”…om man tänker på LinkedIn så kanske man inte lägger upp om man läst någon 

’lökig’ kurs någonstans fastän man faktiskt har gjort det. Man kanske, eller jag gör 

det, lägger upp det som räknas och ser bra ut”- Anna, 22 

Som tidigare diskuterats är det viktigt att vara unik och till viss del sticka ut i sin 

presentation online, något som kan åstadkommas med hjälp av diverse verktyg på 

sociala medier. Samtidigt framhåller flertalet intervjupersoner att de inte vill eller vågar 

sticka ut. Rikard, 22, beskriver att han hade kunnat uppdatera sin profil efter sina 

intressen i syfte att uppfattas på ett visst sätt men väljer att avstå då han är rädd för hur 

det ska tas emot av andra. Valter, 23, för ett liknande resonemang då han tror att det 

finns generell oro gällande hur en viss framställning skall uppfattas av omgivningen: 

“Jag tror att man kan göra ganska mycket om man vågar eller på något vis, alla 

försöker väl. Inte alla men folk är för rädda för att sticka ut till viss del. Och man 

skulle ju utan vidare kunnat sticka ut ordentligt, jättemycket och liksom synas 

jättemycket och på så sätt få väldigt mycket uppmärksamhet. Alla som har blivit 

stora på sociala medier har väl börjat som vanliga människor, men sen gjort 

någonting som sin grej och liksom kört på det. Och det tror jag många skulle 
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kunna göra om man vågade slash visste att det skulle tas emot väl. Så jag tror man 

har mycket makt att påverka den bilden, men att många är rädda för det.” - 

Valter, 23 

Individen har alltså en stor makt att påverka sin framställning på sociala medier i 

karriärsyfte, men enligt flertalet respondenter finns det andra avgörande aspekter som 

styr hur makt, och dess bakomliggande mekanismer, utnyttjas. Hur framställningen 

uppfattas av andra spelar onekligen en central roll gällande individens beslut kring sin 

presentation vilket diskuteras vidare i nästkommande avsnitt.    

4.4.2	Andras	makt	och	publikens	jubel  
Under intervjuerna har vi alltså upptäckt ett tydligt mönster; ekonomistudenterna anser 

sig ha möjligheten att påverka framställningen av sig själva på sociala medier i 

karriärsyfte men trots allt väljer man att anpassa sin presentation efter andra människors 

förväntningar. Detta ger en indikation om att ekonomistudenterna har makt men inte tar 

den. Vi har kunnat utläsa tre situationer då andra människor har stor påverkan på 

individens presentation av sig själv. Ekonomistudenten gör gärna som alla andra, 

nämligen uppdaterar om andra uppdaterar. Ekonomistudentens profil hålls levande, 

huvudsakligen genom att andra personer uppdaterar profilen. Ekonomistudenten söker 

även andras bekräftelse vid utformningen av sin profil.  
 

        Att göra som alla andra  

Under intervjuerna antyder individerna om konkurrensen som finns mellan dem och 

andra ekonomistudenter som också är på väg ut i arbetslivet, vilket i sin tur också 

påverkar deras presentation i karriärrelaterat syfte på sociala medier. Rikard, 22, berättar 

att han är mycket mån om att se till att inte framställa sig själv som mindre professionell 

än andra i hans omgivning. Ett sätt för Rikard att kontrollera detta är att se till att 

uppdatera liknande innehåll som andra ekonomistudenter uppdaterar. Enligt Rikard är 

festbilder på Facebook ett känsligt område där det gäller att tänka till en gång extra och 

anpassa sig efter hur andra i hans nätverk har gjort tidigare: 

“Om ingen annan hade lagt upp eller taggat festbilder, då hade inte jag heller 

velat vara den som. För då hade det gett ett mycket mer oseriöst intryck än om alla 

andra lägger ut festbilder på sig själva” - Rikard, 22  
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Andra hjälper till att författa presentationen  

Som tidigare nämnts, har det under intervjuerna uppdagats att majoriteten av 

ekonomistudenterna inte själva är särskilt aktiva då det gäller att uppdatera sina profiler 

på sociala medier. Det framkommer snarare att det är på andra personers initiativ som 

profilerna uppdateras. Karl, 22, säger att: “Jag är inte den som skriver statusar hej vilt 

eller lägger upp speciellt många bilder, utan man blir taggad i en del bilder, och det är 

väl så den hålls levande - andra personer gör någonting.” Även Christoffer, 24, har 

liknande tankegångar, då vi ber honom resonera kring betydelsen av en levande profil 

på Internet: “Jag kan inte säga att jag är den som är mest aktiv att uppdatera generellt. 

Jag lägger ju inte upp grejer själv men det händer ofta att folk lägger upp grejer med 

mig, och det är väl lite där min profil uppdateras”. 

Enligt Giddens (1991), är individens identitet ett ändlöst projekt, som hela tiden 

författas och skrivs om baserat på individens olika val och tolkningar av sig själv. Enligt 

vår tolkning av Giddens teori hålls den digitala identiteten levande baserat på de val av 

symboler individen ständigt väljer att förknippa sig med, eller inte förknippa sig med, 

på sociala plattformar. Av Karl och Christoffers resonemang att döma, kan vi emellertid 

konstatera att den digitala identiteten inte endast utformas baserat på individens egna 

tolkningar av sig själv, utan är starkt präglad av vilka symboler andra människor väljer 

att förknippa individens digitala identitet med. Med anknytning till tidigare diskussioner 

kring consumer empowerment och den utbredda möjligheten för individer att producera 

digitalt innehåll, kan den digitala identiteten således beskrivas som en ständig 

maktkamp mellan den egna individens och andra individers val av symboliska 

associationer till den digitala identiteten. 

                                                        Publikens jubel 

Enligt Goffman (2004) är individens mål att presentera en bild av sig själv som 

motsvarar publikens förväntningar, vilket ger publiken en avgörande roll i individens 

identitetsskapande. Valter, 23, säger att just när det gäller att presentera sig själv i ett 

kärriärrelaterat syfte på LinkedIn, spelar publikens förväntningar en särskilt central roll: 

”När det gäller det professionella, kanske det handlar mer om hur andra 

människor tänker och vem som tittar och kanske inte på hur jag vill framstå, utan 

kanske mer på hur den vill se mig. Typ om man kollar på Facebook och Instagram 

så kanske man mer tänker på hur jag vill synas. Mer utifrån sig själv medan på 
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LinkedIn utgår man kanske mer från den som tittar istället, och vad den vill se”. - 

Valter, 23 

Valters uttalande blir alltså ett tydligt exempel på publikens påverkan i skapandet av 

den digitala identiteten. Papacharassi (2002) har i sin studie gällande hemsideanvändare, 

konstaterat att de olika feedback-mekanismer som finns tillgängliga, såsom e-mail och 

gästböcker, fungerar som ett rop på bekräftelse från publiken för att försäkra sig om att 

framträdandet på online-scenen varit uppskattat. I denna studie som behandlat forumen 

LinkedIn och Facebook, har förekomsten av likes varit det fenomen samtliga 

ekonomistudenter tagit upp, då vi frågat dem på vilket sätt de får bekräftelse på att deras 

profiler duger. Likes fungerar även som statusindikatorer för individen enligt Labrecque 

et al. (2013), och leder till mervärde för individen som konstruerat innehållet. Detta 

eftersom likes påverkar graden av popularitet och även är en förutsättning för att makt 

ska uppstå online. Ett genomgående mönster som kunnat utläsas hos 

ekonomistudenterna är att de endast väljer att publicera material på sina profiler som de 

tror kommer att generera många likes. 

 

4.4.3	Den	karriärrelaterade	maktparadoxen	på	sociala	medier 
Som tidigare diskuterats har individen makt att påverka sin framställning på sociala 

medier, vilket även kan härledas till det teoretiska perspektivet inom consumer 

empowerment. Därtill hör det faktum att respondenterna medger att de har stor potential 

att påverka sin presentation, vilket Labrecque et al. (2013) definierar som information-

based power - det makttillstånd som uppstår i samband med att individen har förmågan 

att producera digitalt innehåll i syfte att generera inflytande. Network-based power 

förklarar möjligheten att sprida eller uppmärksamma digitalt innehåll, exempelvis 

genom att dela, gilla och kommentera, en maktform ekonomistudenterna menar att de 

besitter. Intervjupersonernas resonemang gällande sin framställning online och sin 

potential att generera inflytande kan därmed styrkas med hjälp av det teoretiska 

ramverket som är utformat av Labrecque et al. (2013).  
 

Något vi fann mycket intressant var det faktum att majoriteten av intervjupersonerna 

väljer att inte utnyttja denna makt. Flertalet respondenter beskrev en oro eller 

tveksamhet gällande sin aktivitet på sociala medier, vilket i sin tur kunde härledas till en 

anpassning efter andra människors eventuella uppfattningar. Även om individen har 

makt gällande sin framställning online kom vi till insikt om att omgivningen har mycket 

stor påverkan på hur denne väljer att agera på sociala medier i karriärsyfte. Enligt 
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Boehm och Staples (2002) är makt ett resultat av förmågan att uttrycka en idé eller åsikt 

i en grupp av människor, att våga ta risker och gå emot strömmen. Dessa förutsättningar 

kan, enligt forskarna, relateras till graden självkänsla, självsäkerhet och 

målmedvetenhet. Därtill hör det faktum att makt beror på faktorer som kollektiv 

tillhörighet och betydelsen av sociala nätverk. Boehm och Staples (2002) perspektiv 

gällande de förutsättningar som råder för empowerment pekar därmed på att 

ekonomistudenter inte besitter en sådan makt. Att uttrycka en åsikt i en grupp av 

människor, ta risker eller gå emot strömmen, är något intervjupersonerna generellt drar 

sig för. Detta visar således på att det existerar två perspektiv på makt: individens 

förmåga att framställa sig på ett visst sätt (Labrecque et al., 2013) respektive individens 

förmåga att våga gå emot strömmen och uttrycka en specifik åsikt bland en grupp av 

människor (Boehm & Staples, 2002). Det senare perspektivet är direkt relaterat till det 

faktum att andras uppfattningar spelar stor roll och påverkar individens framställning - 

vilket således betyder att ekonomistudenterna ej uppfyller de förutsättningar som råder 

för empowerment.   

Vårt syfte är att undersöka ekonomistudenters framställning på sociala medier i 

karriärsyfte - ett perspektiv vi tror påverkar individens presentation online. Majoriteten 

av respondenterna berättar att de, innan de hade tankar på karriär och arbetsliv, 

resonerade annorlunda kring sin framställning. Vi har därför kommit till insikt om att 

den karriärrelaterade dimensionen påverkar spelreglerna för hur individen förhåller sig 

till sin framställning på såväl Facebook som LinkedIn. I takt med att arbetsgivaren har 

fått en alltmer betydande roll på sociala medier, har också maktstrukturen förändrats. 

Intervjupersonerna erkänner att de anpassar sin presentation - de rensar sin profil på en 

viss typ av bilder, avstår från att uttrycka specifika åsikter och väljer att förknippas med 

vissa element för att tillgodose en utomstående part - den framtida arbetsgivaren. Vi har 

därför kommit till insikt om att arbetsgivarens inflytande har påverkat traditionella 

förutsättningar gällande maktstrukturer på sociala medier.  

Makt är ett relativt begrepp och beroende av jämförande element för att kunna existera. 

Boehm och Staples (2002) lyfter även begreppet övertag som nyckelkomponent 

gällande samtliga definitioner av empowerment. Vi har, under studiens gång, kommit 

till insikt om att individen har stor makt på sociala medier. Tydligt är dock att 

arbetsgivarens makt är större - de har övertaget. Detta förhållande kan delvis förklaras 

med hjälp av ett historiskt perspektiv, då maktrelationen mellan arbetsgivaren och den 

enskilde arbetstagaren, i flera hundra år, har präglats av att den ena parten underkastar 
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sig den andra. Ännu viktigare att beakta är det faktum att maktstrukturen påverkas av 

hårdnande konkurrens om arbeten i Sverige (Statistiska Centralbyrån, 2014), vilket har 

resulterat i att arbetstagaren befinner sig i ett underläge i förhållande till arbetsgivaren. 

Detta leder i sin tur till att ekonomistudenterna framställer sig på ett visst sätt i syfte att 

tillgodose en eventuell framtida arbetsgivare. 

Den	karriärrelaterade	maktparadoxen	på	sociala	medier	

 
Figur 3. Den karriärrelaterade maktparadoxen på sociala medier - Modellen beskriver maktstrukturen på 
sociala medier som används i karriärsyfte 

Ovan presenteras en sammanfattande modell som beskriver de maktstrukturer som 

existerar mellan individen och arbetsgivaren på sociala medier i karriärsyfte. 

Maktförhållandet är relativt vilket innebär att graden av makt är beroende av den andra 

parten. Dessa förutsättningar påverkas i sin tur av andra, bakomliggande faktorer som 

har diskuterats i detta avsnitt. Individens makt formas genom förmågan att framställa 

sig själv på sociala medier samt nätverket och dess betydelse. Dessa grundläggande, 

påverkande faktorer kan härledas till de maktkällor Labrecque et al. (2013) presenterar i 

sin artikel: information-based power och network-based power. Arbetsgivarens makt 

beror däremot på traditionella mönster, det vill säga hur maktrelationen mellan 

arbetsgivare och arbetstagare har sett ut över tid, i kombination med hur 

konkurrenssituationen ser ut för branschen i fråga. Individen har således fullständig 

möjlighet att kontrollera sin framställning, däremot påverkar maktförhållandet gentemot 

arbetsgivaren i vilken utsträckning detta sker.  



	

58	

Under studiens gång har vi tillämpat det hermeneutiska synsättet, vilket har resulterat i 

att vi har sökt förståelse för ekonomistudenternas beteende genom att studera den 

bakomliggande kontexten, och hur den kan tänkas ha påverkat intervjupersonerna. Vår 

samlade uppfattning efter intervjuerna är att ekonomistudenterna anstränger sig för att 

nå en önskvärd karriärorienterad presentation av sig själva på sociala medier. Däremot 

är de också beroende av hur andra människor uppfattar presentationen i fråga, inte minst 

arbetsgivare. Detta antas till viss del bero på att de är färgade av kontexten, det vill säga 

att de inom snar framtid kommer att befinna sig i en bransch med hård konkurrens 

(Statistiska Centralbyrån, 2014). Den grupp vi har valt att undersöka har också höga 

ambitioner gällande karriär och kommer troligtvis att konkurrera om tjänster 

tillsammans med ett stort antal kvalificerade kandidater. Resonemang kring kontexten 

som intervjupersonerna befinner sig i, leder till insikten om att konkurrenssituationen 

gällande arbeten påverkar ekonomistudentens framställning av sin digitala identitet i 

karriärsyfte. Att konkurrensen är hård för just ekonomistudenter tror vi har influerat 

deras presentation på sociala medier. Däremot kan vi enbart spekulera kring om 

maktförhållandena, och således även framställningen på sociala medier, ser annorlunda 

ut om man skulle studera en grupp människor som befinner sig i en bransch med lägre 

eller ingen konkurrens.  
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5.	Slutsatser 
I följande kapitel presenteras insikter och slutsatser av den studie som har genomförts. 

Vidare ges även förslag på fortsatt forskning då vi har identifierat ett flertal områden, 

eller ytterligare perspektiv som kan vara av relevans att undersöka närmre.  
 

5.1	Uppsatsens	slutsats 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ekonomistudenter resonerar kring 

sin personliga, karriärorienterade identitetsskapande på sociala medier. Studiens 

relevans motiveras av det faktum att alltfler människor använder sociala nätverk för att 

kommunicera ut sin profil till potentiella arbetsgivare. Detta i kombination med att 

ekonomistudenter upplever hög konkurrens på arbetsmarknaden, gör att denna grupp 

kan antas eftersträva en attraktiv och unik profil på sociala medier i syfte att stå sig i 

konkurrensen på arbetsmarknaden. För att skapa förståelse för ekonomistudenternas 

resonemang kring sin framställning av sig själva på Internet i ett karriärrelaterat syfte, 

har vi tillämpat kvalitativ metod. Vårt empiriska material består av tio djupintervjuer 

med ekonomistudenter vid Lunds universitet. Ekonomihögskolan i Lund erbjuder sina 

studenter vägledning i form av karriärorienterade tjänster, vilket gör att detta antas vara 

en grupp av hög relevans för vår undersökning. I syfte att nå en insikt i 

ekonomistudenternas resonemang, har vi tagit utgångspunkt i teorier kring Consumer 

Culture Theory, symbolisk interaktionism och consumer empowerment. Teorierna har 

sammanfogats till ett ramverk och applicerats på det empiriska materialet för en djupare 

analys, vilket slutligen har mynnat ut i ett intresseväckande bidrag till forskningen. 

Undersökningens slutsatser kan dels kopplas till tidigare forskning men det går även att 

utläsa ett antal intressanta samband som inte tidigare uppmärksammats.  

 

Vi har genom denna studie nått slutsatsen att studenter vid Ekonomihögskolan i Lund 

anser att det är av vikt att engagera sig i sin personliga marknadsföring på Internet, och 

således anstränga sig för att upprätthålla en attraktiv profil ur karriärsynpunkt. Bland de 

olika sociala forumen där ekonomistudenterna är aktiva, är det främst på LinkedIn och 

Facebook de resonerar kring vikten av en profil som är professionellt attraktiv. När 

ekonomistudenterna presenterar sig själva på sociala medier i ett karriärrelaterat syfte, 

tänjer de på sanningen och presenterar en selektiv bild av sig själva. Föregående slutsats 

överensstämmer med den forskning som Zhao et al. (2008), Hollenbeck och Kaikathi 

(2012) samt Schau och Gilly (2003) tidigare presenterat inom området digitala 
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identiteter. En upptäckt som gjorts i denna studie är att ekonomistudenternas selektivitet 

i sina presentationer på sociala medier, till stor del beror på anpassning till de 

förväntningar som de tror att den potentiella arbetsgivaren har. Inom ämnet symbolisk 

interaktionism poängterar Goffman (2004) publikens roll i identitetsskapandet och vi 

kan, baserat på informationen som framkommit under vår undersökning, konstatera att 

arbetsgivaren har stor påverkan på hur ekonomistudenterna utformar sina digitala 

identiteter.  

 

I enlighet med vad Schau och Gilly (2003) samt Hollenbeck och Kaikathi (2012) 

tidigare presenterat i deras forskning inom Consumer Culture Theory och sambandet 

mellan symbolik och identitetsskapande, kan vi även i denna studie konstatera att 

ekonomistudenter använder sig av symboliska element i syfte att skapa en önskvärd 

framställning av sig själva på sociala medier. Ekonomistudenterna strävar efter att 

uppfattas som professionella och ambitiösa, vilket de i sin tur försöker uppnå genom att 

associera sig med potentiella arbetsgivare och ett stort nätverk. Vi kan även konstatera 

att politik och alkohol är symboler ekonomistudenterna vill undvika att förknippas med. 

Möjligheten att kunna välja symboler att associera sig med genererar i sin tur 

maktpotential för ekonomistudenterna, vilket styrks av Labrecque et al. (2013) 

perspektiv på consumer empowerment. Vi har således kommit till insikten att individen 

har makt att påverka sin framställning på sociala medier i ett karriärrelaterat syfte. 

Ekonomistudenterna utövar denna makt genom att välja önskvärda symboler att 

associera sig med, samt genom att vara selektiva gällande den information som 

presenteras.  

 

Boehm och Staples (2002) beskriver begreppet consumer empowerment som individens 

förmåga att kunna förmedla sin åsikt och gå emot strömmen, även i situationer som 

innebär press och konflikter. Vi har under studiens gång kommit fram till att 

ekonomistudenterna inte agerar i enlighet med Boehm och Staples (2002) definition av 

consumer empowerment. Detta eftersom individerna har andra människors 

förväntningar i åtanke vid utformningen av de personliga presentationerna och i hög 

grad anpassar sina presentationer efter dessa. Ekonomistudenterna väljer exempelvis att 

endast publicera sådant material på sina profiler som de tror kommer uppskattas av 

deras nätverk. Dessutom kan vi genom denna undersökning konstatera att den digitala 

identiteten inte endast utformas baserat på individens egna tolkningar av sig själv, utan 

kan snarare beskrivas som en maktkamp mellan den egna individens och andra 



	

61	

individers val av symboler att förknippa den digitala identiteten med. Baserat på 

nämnda insikter gällande andras påverkan på individens presentationer, kan makten 

individen själv besitter ifrågasättas och öppna upp för diskussion om vem som 

egentligen har makten. Detta resonemang leder till en slutsats om det maktförhållande 

som existerar på sociala forum, där individen ämnar att presentera sig själv i ett 

karriärrelaterat syfte. Denna studie har således mynnat ut i en modell som vi benämner 

den karriärrelaterade maktparadoxen på sociala medier. Modellen förklarar hur 

arbetsgivarens intåg på sociala medier påverkar traditionella förutsättningar gällande 

maktstrukturer. Ekonomistudenterna anpassar i stor utsträckning sin presentation efter 

vad de själva tror att arbetsgivarna förväntar sig, vilket således gör att Börjesson och 

Rehns (2009) definition av makt införlivas. Detta eftersom ekonomistudenterna 

underkastar sig arbetsgivarna på sociala medier.  
 

Våra slutsatser bygger på ekonomistudenternas subjektiva uppfattningar, varpå det kan 

vara av intresse för vidare forskning att undersöka huruvida studiens insikter är relaterat 

till den bransch studenterna verkar inom.  

5.2	Förslag	till	vidare	forskning  
Identitetsskapande på sociala medier, sett ur ett karriärrelaterat perspektiv, är ett område 

inom forskningen som bör utforskas mer. Eftersom allt fler människor utbildar sig, i 

kombination med att tekniska framsteg möjliggör nya digitala plattformar, antas digitalt 

identitetsskapande i ett karriärorienterat syfte vara av ökad betydelse för såväl individer 

som för organisationer.  Under denna studies gång har vi upptäckt ett antal områden 

som vore av intresse för fortsatt forskning.  

 

Vi har nått insikten att ekonomistudenters resonemang kring sin framställning på sociala 

medier i ett karriärrelaterat syfte, kan vara färgat av den kontext de befinner sig i. En 

intressant infallsvinkel för vidare forskning vore därför att genomföra djupintervjuer 

med studenter från andra branscher. Genom att undersöka hur studenter från olika 

branscher resonerar kring framställningen av sig själva på sociala medier, går det 

rimligen att utläsa huruvida de digitala symbolerna som ekonomistudenterna väljer att 

associerar sig med för att skapa sina digitala identiteter, är branschrelaterade eller ej.  

 

Denna studie har tagit utgångspunkt i ekonomistudenters perspektiv gällande hur de 

resonerar kring framställningen av sig själva på sociala medier i ett karriärorienterat 
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syfte. En intressant vinkel ur forskningssynpunkt hade varit att fördjupa sig i 

rekryterarnas perspektiv, och således undersöka hur de resonerar kring och värderar 

digitala identiteter. Detta för att bidra med en nyanserad bild kring den faktiska 

betydelsen av den digitala identiteten på sociala medier under ansökningsprocessen.  

 

I denna studie har vi inte tagit hänsyn till skillnader i hur män respektive kvinnor 

framställer sig själva på sociala medier i ett karriärrelaterat syfte. Även detta kan tänkas 

vara en intressant aspekt att undersöka.  
 

5.3	Rekommendationer	till	praktiker 
Under arbetets gång har vi kommit fram till ett antal empiriskt intressanta insikter, som 

kan vara av intresse för praktiker inom marknadsföring. En av upptäckterna vi har gjort 

är att ekonomistudenter använder sociala medier i hög utsträckning. Samtliga 

intervjupersoner uppger att de använder Facebook, Snapchat och Instagram, och nio av 

tio använder LinkedIn. Denna insikt skapar en djupare förståelse gällande 

ekonomistudenten som konsumentgrupp, vilket är värdefull kunskap inom 

marknadsföring. 
 

Vi har även kommit fram till att ekonomistudenter i hög grad vill uppfattas som 

ambitiösa och professionella. Vetskapen om vilka personligheter som 

konsumentgruppen ekonomistudenter önskar att förknippa sig med, skulle kunna vara 

intressant för marknadsförare då en central komponent i modern marknadsföring 

handlar om varumärkens arbete kring “brand personalities” (L. Aaker, 1997). Detta 

berör varumärkens strävan efter att utforma personligheter som konsumenter i sin tur 

finner attraktiva att identifiera sig med. Således kan varumärkespersonligheter som 

utstrålar ambition och professionalism, vara attraktiva för att tilltala ekonomistudenter. 
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7.	Bilagor	
7.1	Intevjuguide	
 
Inledande facesheet:  

• Berätta lite om dig själv, både vad du gjort tidigare och vad du har för planer för 
framtiden. (Namn, ålder, sysselsättning, intresse) 

• Hur använder du sociala medier? - ex. vilka, hur ofta? 
Förklara att vi ställer denna fråga för att kunna sätta in övriga svar under intervjun i 
en kontext, men att detta inte kommer att publiceras på något sätt. 

 
Tema 1: Allmänna frågor 

• Om du med tre ord hade fått säga hur du vill uppfattas på sociala medier, vilka skulle du 
säga då? 

• Agerar du på olika sätt på sociala medier, beroende på vilket forum det gäller? Kan du 
ge exempel?  

• Hur ser du på att framställa sig själv på sociala medier i ett karriärrelaterat syfte? 
• Använder du forum på sociala medier för att framställa dig själv i ett karriärrelaterat 

syfte?  
• Varför finns du på dessa forum? 
• Hur tror du att din profil på sociala medier kan påverka din framtida karriär?  

Tema 2: Identitet på sociala medier (Consumer Culture Theory) 
• Tycker du att framställningen av dig själv på sociala medier representerar dig som 

person på ett bra sätt – varför/varför inte?  
• Finns det likheter eller skillnader mellan din digitala identitet och din identitet i 

det verkliga livet? Förklara! 
• Vad gör du för ansträngningar/ vilka element använder du för att man ska förstå 

att det är just dig som din profil representerar. 
• Uppdaterar du din profil ofta för att hålla den “levande”?  

• Tror du att det är viktigt? Om ja - varför? 
• När du väljer att associera dig med olika symboler (likea/följa ett företag, tagga/lägga 

upp bilder på andra människor, delta i event etc), hur tänker du innan du gör ett sådant 
val? Vilka avvägningar gör du innan du låter denna symbol “bli en del av din 
presentation”? 

• Vilken påverkan tror du detta har på hur en arbetsgivare uppfattar dig? 

Tema 3: Identitet på sociala medier(Socialpsykologiska perspektivet) 
• Vad innebär det att ha en egen identitet?  

• Hur ser du på din identitet och hur den skapas? 
• Tror du att andra människor påverkar din digitala identitet? 
• Är det viktigt hur andra uppfattar dig och din profil på sociala medier? 
• Hur tror du att andra uppfattar dig och din profil på sociala medier? 

• Varför tror du man uppfattar dig så? 
• Vilka ansträngningar gör du för att andra ska uppfatta dig så som du vill bli 

uppfattad ? 
• Hur upplever du att du kan påverka hur andra uppfattar dig på sociala medier? 
• Är det viktigt att framställa sig på ett särskilt sätt på sociala medier?  

• Om ja, kan det uppstå konsekvenser om man inte framställer sig så? 
• På vilket sätt får du bekräftelse att din profil duger? 

 
Tema 4: Identitet och consumer empowerment 

• Vem utformar du framförallt din digitala identitet för?  
• Har detta gjort att du anpassat ditt skrivande efter dessa? 

• Hur ser du på din presentation av dig själv på sociala medier i förhållande till andra?  
• Påverkar andras presentationer av sig själva hur du utformar din? 


