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SAMMANFATTNING 
 
Författarna har identifierat ett forskningsgap inom personlig varumärkeshantering ur 

individens perspektiv. Det finns dock ett begränsat antal studier kring individerna bakom och 

hur de använder sig av personlig varumärkeshantering. Det behövs fler studier som antar 

individens, användarens, perspektiv vid studerandet av personlig varumärkeshantering. Idag 

är varumärkeshantering ett välkänt begrepp och en inriktining inom varumärkeshantering är 

personlig varumärkeshantering. Personlig varumärkeshantering syftar till att individer 

marknadsför sig själv genom att lyfta egenskaper och karaktärsdrag som gör dem unika. 

Studien syftar till att undersöka hur studenters och yrkesverksammas personliga 

varumärkeshantering på sociala medier ser ut och vilka skillnader det finns mellan dessa 

gruppers användande.  Studien undersöker även hur sociala mediers karaktär påverkar 

användandet av personlig varumärkeshantering. Därför studeras Facebook vars huvudsakliga 

användningsområde är att behålla kontakten med vänner och familj samt LinkedIn vars 

huvudsakliga syfte är professionellt nätverksskapande. Författarna har använt sig av en 

kvantitativ undersökning där webb- och pappersenkäter har delats ut till studenter och 

yrkesverksamma i Norrland. I den teoretiska referensramen redovisas relevanta teorier om 

personlig varumärkeshantering samt den teknologiska utvecklingen. I och med att personlig 

varumärkeshantering studeras med sociala medier som kontext är det viktigt att även bygga en 

teoretisk grund för sociala medier. Tidigare studier har påvisat att ålder och livsfaser kan 

påverka användandet av personliga varumärkeshantering i sociala medier, därför har även 

teorier om generationer och deras vanor kring teknologi använts. 

Resultatet visade att studenter överlag var mer aktiva att publicera innehåll till fördel för 

karriären än yrkesverksamma. Båda grupperna var medvetna om det personliga varumärket 

och att deras information på sociala medier kan komma att användas när de söker jobb. Dock 

var det ingen av urvalsgrupperna som aktivt jobbade konsekvent med personlig 

varumärkeshantering genom sociala medier. Vilket innebär att trots en medvetenhet om 

vikten av det personliga varumärket användes inte sociala medier i större utsträckning för 

detta ändamål. 

Studien visade även att det fanns signifikanta skillnader mellan generationernas användande 

av sociala medier, där de yngre använde det i högre utsträckning. Detta kan ha påverkat 

skillnaderna mellan studenter och yrkesverksamma eftersom de äldre generationerna 

respresenterades av yrkesverksamma och de yngre representerades av studenterna. Studien 

visade även att det fanns skillnader mellan de olika medierna Facebook och LinkedIn. 

Facebook användes mest privat och var det medium där flest valde att vara restriktiva med hur 

de delade informationen samt mindre noggranna med vilken information de publicerade. 

LinkedIn å andra sidan användes för karriärsmässiga ändmål och informationen publicerades 

öppet i mycket större utsträckning samt att informationen ansågs i högre grad spegla 

verkligheten. Sammanfattningsvis behöver studenter och yrkesverksamma i högre grad 

uppmärksamma potentialen i att konsekvent arbeta med sitt personliga varumärke för att 

stärka sin position på arbetsmarknaden.  
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1. INLEDNING 
Vi kommer i inledningen att beskriva centrala koncept för vår studie, främst personlig 

varumärkeshantering kopplat till sociala medier för att därefter visa på existerande 

forskningsgap. Allt detta kommer i slutet på inledningen att mynna ut i en 

problemformulering samt syfte. Avslutningsvis kommer vi att kortfattat diskutera vårt 

val av uppsatsämne. 

1.1 Problembakgrund 
Idag finns information lättillgängligt för alla i samhället. Tekniken har öppnat nya 

dörrar för informationsutbyten och för möjligheten att uttrycka oss, smartphones gör att 

vi ständigt har tillgång till sociala medier och internet. Plattformar som exempelvis 

Bloggar, Facebook, Twitter och Instagram ger privatpersoner möjligheten att nå ut med 

sina budskap till en bred grupp av åhörare. Vi är alla idag någon form av 

kommunikatörer med verktygen för vår kommunikation ständigt i närheten. 

I dagens samhälle är det viktigt för företag att ha ett starkt varumärke för att förmå 

konsumenterna att välja just det sitt eget företags produkter (Murphy, 1998, s. 4; 

Rampersad, 2007 s. 34; Keller & Lehmann, 2007 s. 740). Varumärkeshantering, eller 

branding som det heter på engelska, förknippas i första hand med företag. Varumärken 

har historiskt sett varit viktigt för företag att bygga upp för att fortsätta vara 

konkurrenskraftiga i en allt mer globaliserad värld. Det blir alltmer betydelsefullt i de 

strategiska besluten att kunna övertyga konsumenter om att deras företag säljer de bästa 

produkterna eller tjänsterna, då produkterna börjar bli svårare att särskilja från varandra.   

En variant av varumärkeshantering är personlig varumärkeshantering, personal 

branding, vilket är ett koncept som populariserades av Tom Peters (1997, s. 1) i artikeln 

“The Brand Called You”. Där finns ett citat av författaren som är målande för hur 

situationen ser ut; “We are CEOs of our own companies: Me Inc. To be in business 

today, our most important job is to be head marketer for the brand called You”. 

Sammanfattningsvis innebär det att vi är ledare för vårt eget företag, och vårt viktigaste 

jobb är att vara marknadsförare för vårt eget varumärke. Personlig varumärkeshantering 

innebär att du bör se dig själv som ett varumärke på samma sätt som företag arbetar, vad 

som gör dig unik och särskiljer dig mot andra (Peters, 1997, s. 1). Författaren menar 

vidare att det handlar om att lyfta de egenskaper och karaktärsdrag som gör dig speciell 

och attraktiv. I och med den teknologiska utvecklingen blir vi allt mer uppkopplade och 

informationen finns mer lättillgänglig, detta innebär att personlig varumärkeshantering 

blir möjlig även för privatpersoner tack vare sociala medier. Denna möjlighet får dock 

även konsekvenser. Möjligheten att publicera information och lättillgänglighet som den 

kan nås med gör att det blir allt viktigare att noga överväga vad som ska publiceras. 

Eftersom informationen om dig är något som du kommer att utvärderas efter. Att varje 

beslut som tas även påverkar individens varumärke och hur andra personer ser på samt 

vilka åsikter de bildar om individen.  

“Your brand is what people say about you when you are not in the room” 

– Jeff Bezos 

(Gattiker, 2008) 
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Personlig varumärkeshantering är något som kända personer och politiker har använt i 

flera decennier (Shepherd, 2005, s. 590). Detta är dock även något som blivit viktigare 

för privatpersoner i det vardagliga livet. Vi har funnit aktuella vetenskapliga artiklar 

från de senaste åren inom ämnet som exempelvis Rampersad (2008), Vitberg (2010), 

Harris & Rae (2011) och Chen (2013). I dessa artiklar ligger fokus mestadels kring tips 

och verktyg på hur personlig varumärkeshantering används för att bli framgångsrik, 

olika modeller för individer om hur de ska bygga upp sitt varumärke och vad de ska 

tänka på i denna process. Det är även ett ämne som det har skrivits om i affärstidningar 

och på nyhetssidor samt behandlas i olika branschspecifika tidningar. Ett flertal 

nyhetsartiklar har uppkommit de senaste åren med inspiration och hjälp för hur 

individer på bästa sätt hanterar sitt personliga varumärke (Dishman, 2010; White, 2011; 

Clark, 2013; Hori, 2013). Även i svenska medier är detta ett ämne som behandlas, med 

beskrivningar av vad ett personligt varumärke är idag och tips hur en individ kan bygga 

sitt varumärke, ofta i stil med ”tio steg för att bygga sitt varumärke” (Kiehlgren, 2013; 

Jakobsson, 2014; Lomber, 2014). Fokus har med andra ord hamnat på hur individer bör 

använda personlig varumärkeshantering men vi upplever att det även i större omfattning 

bör uppmärksammas vilka som använder det och hur användandet ser ut. Detta är 

speciellt viktigt i dagens samhälle, där sociala medier och internet börjat bli en vardag 

för många människor. Där många individer går in dagligen och publicerar information 

om sig själva, men även vänner och bekanta vilket lätt sprids genom olika medier. 

Informationens spridning ligger inte alltid inom individens kontroll och därför är det 

viktigt att förstå innebörden av hur det som publiceras påverkar ens person även utanför 

sociala medier.   

Ett verktyg för att använda sig av personlig varumärkeshantering är därför sociala 

medier. Tack vare de nya plattformarna som sociala medier erbjuder kan även 

privatpersoner utveckla och arbeta med sitt personliga varumärke. Barnes & Hair (2009, 

s. 233-234, 236) beskriver att sociala medier kan användas av individer för att 

marknadsföra sig själv för att skapa ett personligt varumärke. Utvecklingen och 

förändringen inom sociala medier är dock oerhört snabb. Sociala medier har dessutom 

olika associationer för olika personer beroende på hur de använder dem (Singh, 2013, s. 

255). Allt från privatpersoner till professionella entreprenörer påverkas av detta 

fenomen enligt Singh (2013, s. 255). Författaren menar att olika personer associerar 

dessa sociala medier olika beroende på hur de används. Vilket är en intressant aspekt för 

vårt arbete då detta även borde påverka synen på varumärkeshantering i sociala medier. 

För vissa är sociala medier enbart till för privata ärenden, exempelvis att hålla kontakten 

med familj och vänner, medan för andra handlar det om att skapa sig en tydlig profil 

som är attraktiv på arbetsmarknaden. 

En välkänd social media är Facebook med cirka 757 miljoner användare dagligen som 

kan användas för att dela information och hålla kontakten med familj och vänner över 

hela världen (Facebook, 2013, s.7). Vi anser att detta är ett av de största sociala 

medierna i världen inriktat mot att underlätta för personer att behålla kontakten med 

familj och vänner världen över. Det är en social media som idag används av många 

människor i olika åldergrupper med olika intressen, vilket gör det till en mångsidig 

social media. En ny typ av sociala medier har uppkommit på senare tid, mer 

specialinriktade medier. En av dessa är LinkedIn. LinkedIn riktar in sig mot 

yrkespersoner, enligt deras hemsida (LinkedIn, 2014) är deras mål att knyta samman 

olika yrkespersoner med varandra. Detta är något som vi anser vara ett bra verktyg för 

personlig varumärkeshantering, för att kunna utveckla sitt varumärke men även att nå ut 

till företag på ett enklare sätt med sitt varumärke. LinkedIn är en plattform där syftet är 
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att yrkespersoner och företag ska kunna matchas ihop. Därför skiljer det sig mot andra 

sociala medier som Facebook, vilken har andra och mer generella mål än LinkedIn. 

Individer använder plattformer som LinkedIn mer i sitt professionella liv än andra 

sociala medier. Exempelvis enligt Harris & Rae (2011, s. 19) börjar användandet av en 

komplett LinkedInprofil vara ett krav för att ansökanden ska gå vidare i 

rekryteringsprocessen. 

Något som ytterligare bidrar till behovet av personlig varumärkeshantering är att det vid 

rekryteringar har blivit allt vanligare att använda sig av sociala medier för att lära känna 

de arbetssökande bättre. Rekryterare kollar upp den påtänkte medarbetaren genom 

sociala medier, exempelvis Facebook för få ett annat perspektiv av en person 

(Careerbuilder, 2009; Stockholms Handelskammare, 2012). Flera av de tillfrågade 

rekryterarna valde bort ansökanden på grund av information som framkommit i olika 

sociala medier. Det gällde information som negativa meddelanden om nuvarande eller 

före detta arbetsplatser, tvivelaktiga bilder, inlägg med drog- eller alkoholrelaterade 

budskap, etcetera. Detta har alltså resulterat i att dessa individer har sänkt värdet på sitt 

personliga varumärke genom sociala medier. Det visar på en ökad medvetenhet hos 

rekryterare om den information som finns tillgänglig för potentiella arbetsgivare, samt 

hur viktigt det kan vara att aktivt bearbeta den information som läggs ut på sociala 

medier.  Sociala medier har fått en starkare position i arbetslivet och suddar ut gränsen 

mellan individers professionella och privata liv (Stockholms Handelskammare, 2012). 

Att publicera bilder utan tanke på vad dessa förmedlar eller att skriva mycket negativt, i 

synnerhet gällande din nuvarande eller före detta arbetsplats, kan få konsekvenser på 

lång sikt.  

Vi fann i två studier inom personlig varumärkeshantering med inriktning mot sociala 

medier att det finns ett forskningsgap att undersöka. Den första studien genomfördes av 

Labrecque et al. (2011) och studerar 12 studenter i USA och deras syn på hur de 

använder personlig varumärkeshantering på sociala medier, kombinerat med att HR-

specialister utvärderar respondenternas profiler. Studien kom fram till att studenterna 

engagerade sig i personlig varumärkeshantering men att deras ansträngningar var 

felriktad eller otillräcklig, samt att de ansåg att det var svårt speciellt när det fanns flera 

olika mottagare. Den andra studien genomförd av Chen (2013) är en kvantitativ studie 

vilken studerar hur och vad personlig varumärkeshantering kan formas till i kontexten 

av sociala medier, i detta fall Youtube. Studien genomfördes i Taiwan, där 45 

taiwanesiska amatöranvändare av Youtube intervjuades. Resultatet visade att det finns 

en potential i att utveckla personlig varumärkeshantering, då individers position har 

blivit stärkt på sociala medier. Genom medvetna och omedvetna val skapar de videos 

som laddas upp på Youtube en bild av användaren själv, det vill säga påverkar 

användarens personliga varumärke (Chen, 2013). Labrecque et al. (2011, s. 49) samt 

Chen (2013) nämner att den unga åldern på studiernas urvalsgrupper kan ha lett till att 

forskarna har missat svårigheter som rör varumärkeshantering för olika åldrar samt att 

individernas personliga varumärkeshantering varierar beroende på var i livet individerna 

befann sig. Detta är något som kan belysas genom att studera olika generationer som 

befinner sig i olika stadier i livet. Därför anser vi att det är intressant att studera om 

generationer kan ha en påverkan på skillnaderna i användandet av personlig 

varumärkeshantering. Dock ska definitionerna av generationer användas med 

försiktighet, exempelvis kan personer födda i slutet eller början av en generation ha 

egenskaper från båda generationerna (Kapoor & Solomon, 2011, s. 309). Med det i 

åtanke har vi utifrån ett flertal artiklar funnit fyra generellt använda klassificeringar. 

Dessa är presenterade efter ålder; Traditionalister, Baby boomers, Generation X och 
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Generation Y (exempelvis; Crumpacker & Crumpacker, 2007; Dahlroth, 2008; Kapoor 

& Solomon, 2011). De olika generationerna har egenskaper som särskiljer dem från 

andra (Yang & Jolly, 2008, s. 274). I vår studie kommer vi att fokusera på deras 

användning av samt attityd mot teknologi. Under dessa generationer har ny teknologi 

utvecklats, framförallt under de senaste årtiondena. Det har påverkat de olika 

generationernas användande av ny teknologi och i vilken grad som de har anammat den. 

Generation Y är den generation som är uppvuxen med tekniken och som i hög grad 

använder den till vardags (Viswanathan & Jain, 2013, s. 487-488). Det är även den 

åldersgrupp som varit starkt representerad i den forskning vi funnit om personligt 

varumärke. Det kan ha påverkat resultatet, då det är en skillnad på hur den yngre 

generationen använder sociala medier gentemot äldre generationer. Vi anser därför att 

åldern kan vara intressant att ta hänsyn till i vårt arbete. Vi kommer att använda oss av 

generationernas olikheter som ett stöd i vårt arbete men i huvudsak fokusera på ålder 

samt dess vana vid teknologi, inte generation.  

Ämnet varumärkeshantering har fått uppmärksamhet den senaste tiden men enligt 

Shepherd (2005, s. 589-590) och Chen (2013, s. 333) har personlig 

varumärkeshantering inte fått någon större uppmärksamhet i akademiska skrifter de 

senaste decennierna. Chen (2013, s.332) skriver “The phenomenon of branding online 

has rarely been examined from a personal perspective, despite its growing importance.” 

Alltså att trots ämnets relevans har den knappt blivit uppmärksammad ut ett personligt 

perspektiv. Vi har identifierat att det finns ett forskningsgap inom den personliga 

varumärkeshanteringen ur individens perspektiv genom att studera tidigare forskning. 

Detta är även något som har uppmärksammats i ett antal artiklar, som vi nämnt ovan.  

Efter att ingående ha läst om den vetenskapliga litteraturen har det funnits ett fokus mot 

hur ett personligt varumärke bör hanteras, men det saknas omfattande forskning kring 

hur folk ser på potentialen i sitt eget personliga varumärke. Labrecque et al. (2011, s. 

37) menar att forskningen missat att undersöka varför individer väljer att utveckla sitt 

personliga varumärke, det saknas ett fokus på individens perspektiv i studierna. Det 

saknas forskning som visar på vad som påverkar personer att faktiskt använda sig av 

personlig varumärkeshantering. Labrecque et al. (2011) valde därför att genomföra en 

studie angående huvudsakligen Facebook för att undersöka personliga varumärken ur 

privatpersoners perspektiv. Studien innehöll till större delen personer under 35 år, samt 

enbart amerikaner. Här anser vi att det vore intressant att även undersöka LinkedIn för 

att se om denna typ av sociala medier får ett annat resultat än Facebook. Vi fann även en 

studie av Chen (2013) som genomfördes i Taiwan, där undersökningspersoners 

Youtube-aktiviteter studerades. Återigen var intervjupersonerna i åldrarna 16-35, samt 

visade på väldigt lika normer och beteenden inom gruppen. Både Chen (2013, s. 346) 

och Labrecque et al. (2011, s. 37) nämner i sina studier att andra populationer kan ge 

andra reaktioner, jämfört med populationerna i deras studier, då deras populationer som 

var studenter och yngre personer kan ha olika värderingar och att de använder sociala 

medier på ett annorlunda sätt. Vilket gör att de kan ha missat viktiga skillnader som 

berör ålder och skillnader i olika livsfaser.  

Vi anser att det är av samhälleligt intresse att studera detta ämne, då kommunikation har 

blivit en stor del av vår vardag. Den teknologiska utvecklingen går fort fram och 

erbjuder ständigt nya möjligheter att kommunicera och nätverka. Det innebär att det är 

viktigt för individer att kontinuerligt analysera nya trender för att ständigt vara 

uppdaterad och tillgänglig på aktuella medier. Tack vare ny teknologi som Web 2.0 har 

allt fler börjat använda sociala medier men frågan är hur många som vet om 
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konsekvenserna som kan uppstå från det som publiceras på dessa medier. Är individer 

medvetna om att de blir bedömda och utvärderade från den information som publiceras 

på sociala medier? Allt fler företag använder sociala medier för rekrytering idag, vilket 

ytterligare gör ämnet aktuellt att analysera. Det gör att det blir viktigare för individer att 

använda sociala medier för att utveckla sitt personliga varumärke och öka sina 

karriärmöjligheter.  

För att bidra till ovanstående identifierade gap vill vi därför undersöka studenter och 

yrkesverksamma för att se om sysselsättning kan påverka användandet av personlig 

varumärkeshantering samt om det finns en skillnad beroende på vilket medium som 

används.   

1.2 Problemformulering 
Som Chen (2013, s. 346) och Labrecque et al. (2011, s. 37) nämner kan andra 

populationer ge avvikande resultat, därför ämnar vi jämföra skillnader mellan två 

populationer. För att ändå kunna avgränsa arbetets omfattning har vi valt att fokusera på 

studenter och yrkesverksamma som dessa populationer, samt ha en avgränsning till 

norra Sverige. Dessa två grupper är intressanta att studera eftersom de befinner sig i 

olika situationer i livet. Studenter är intressanta att studera för att det finns tidigare 

forsking kring dem och deras användning av personlig varumärkeshantering i sociala 

medier, för att kunna styrka studiernas resultat. Yrkesverksamma är av intresse eftersom 

det saknas studier som riktar sig mot dem, och vi vill undersöka om det finns en 

medvetenhet kring personlig varumärkeshantering hos dem och om de skiljer sig mot 

studenterna.  

Vi anser även att det är intressant att studera om typen av sociala medier kan påverka 

hur individer använder personlig varumärkeshantering. Vi anser att detta är av intresse 

eftersom personlig varumärkeshantering handlar om att konsekvent presentera en 

medveten bild av sig själv som är konsekvent. Om individer enbart använder 

professionella medier, exempelvis LinkedIn, men inte övriga medier, exempelvis 

Facebook, till att skapa en bild av sig själv kan budskapet som de sprider bli 

inkonsekvent. Utifrån detta har vi kommit fram till följande problemformulering: 

”Påverkar sociala mediers karaktär studenters och yrkesverksammas personliga 

varumärkeshantering och vilka skillnader finns det mellan dessa grupper?” 

1.3 Syfte 
Vårt huvudsyfte med denna uppsats är att bidra till det identifierade forskningsgap som 

existerar kring användandet av personlig varumärkeshantering i sociala medier ur 

individens perspektiv.  

Vi har även valt att ställa upp delsyften för att besvara vår problemformulering. Då vi 

identifierat ett behov av vidare studier kring ålder och personlig varumärkeshantering 

vill vi även som delsyfte studera om generationer kan ha en påverkan på användandet av 

personlig varumärkeshantering.  

Genom detta kan vi bidra med en förståelse för hur personlig varumärkeshantering 

används av studenter och yrkesverksamma samt de skillnader som finns mellan dessa 

grupper. Vi kan även bidra med en förståelse för hur sociala mediers karaktär påverkar 

personlig varumärkeshantering. Samt i vilken utsträckning det finns kännedom om och 

en strategi kring användandet av det personliga varumärket.  
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1.4 Studiens bidrag 
Vi vill med studien bidra till det identifierade forskningsgap som finns gällande 

individers användande av personlig varumärkeshantering. Detta genom att studera 

yrkesverksammas och studenters användande av sociala medier.  

Vi menar även att vår studie kommer att bidra genom att vi ämnar skapa en förståelse 

för användandet av personlig varumärkeshantering på sociala medier. Detta bidrag 

kommer att öka förståelsen hos studenter som snart ska examineras och söka arbete men 

även hos arbetssökanden eller personer som vill utveckla sitt personliga varumärke. Vi 

ämnar öka förståelse för verktyget samt att få fler att utnyttja potentialen som finns hos 

personlig varumärkeshantering på sociala medier. Genom att få en förståelse för vilka 

skillnader som finns kan vi även bidra till att jobbcoacher, samt liknande yrken, mer 

effektivt kan hjälpa olika personer att öka sina möjligheter till anställning.  

 

 

 

  



  

7 

  

2. TEORETISK METOD 
I detta kapitel kommer vi att börja med en motivering till val av ämne, därefter en 

genomgång av våra vetenskapliga utgångspunkter; vår objektiva verklighetssyn samt 

positivistiska kunskapssyn, för att därefter redogöra för vår förförståelse och vårt 

deduktiva angreppssätt som vi kommer att använda i vår studie. Vilket mynnar ut i vår 

forskningsdesign som är enkätundersökning för att avsluta med argumentation kring val 

av teorier och källkritik. 

2.1 Val av ämne 
Att vi valt att studera personlig varumärkeshantering i vårt examensarbete beror på flera 

anledningar. Först och främst är det något som vi båda har ett intresse för då vi läst ett 

flertal marknadsföringskurser vilket har gett oss en fördjupad kunskap inom 

varumärkeshantering för företag, något vi båda tycker är mycket intressant och viktigt. 

Under dessa kurser har vi även ytligt kommit i kontakt med personlig 

varumärkeshantering, något som fångade vårt intresse. Vi menar att personlig 

varumärkeshantering är användbart för alla, både i egenskap av arbetssökande men även 

för personer i sitt aktiva arbetsliv för att bli och fortsätta vara attraktiv på 

arbetsmarknaden. Vid Umeå universitet har det även erbjudits ett flertal föreläsningar 

med fokus på hur studenter bör arbeta för att bli så attraktiva som möjligt på 

arbetsmarknaden. Under dessa föreläsningar har bland annat strategier för att sälja in sig 

själv behandlats, vilket har fördjupat vårt intresse för ämnet ytterligare. 

Vi är även vana vid användandet av sociala medier vilket är ett av verktygen för att 

förstärka sitt varumärke. Ytterligare en anledning till vårt val av ämne, är att vi som 

snart utexaminerade civilekonomer kommer börja söka jobb.  Det gör att personlig 

varumärkeshantering, i sociala medier, är aktuellt även för oss. Vi tycker att det är 

intressant att även privatpersoner kan påverka bilden av sig själva, något som sociala 

medier och tillgängligheten till internet har möjliggjort. Du behöver inte längre vara 

professionell yrkes- eller idrottsman för att kunna skapa dig ett varumärke. Frågan vi 

ställer oss är dock om detta är något som majoriteten är medveten om. Därför valde vi 

att som examensarbete fördjupa oss inom ämnet personlig varumärkeshantering och se 

hur det används idag, om det är utbrett inom alla åldrar att använda sociala medier för 

att marknadsföra sig själv.  

2.1 Vetenskapliga utgångspunkter 
Forskarens syn på världen och dess beskaffenhet samt hur kunskap genereras påverkar 

studien, och det är därför viktigt att tydligt redogöra för vår syn på verkligheten samt 

kunskap. Ågren (2001, s. 1) menar att det är essentiellt att förstå vad den empiriska 

undersökningen bygger på, “vad för slags värld man söker vad för slags kunskap om.”. 

Dessa två utgångspunkter samt vår förförståelse kommer vi därför gå igenom för att ge 

läsaren en tydlig bild av vår grund till detta arbete. 

2.1.1 Ontologi  
Ontologi handlar om hur vi uppfattar tillvaron, läran om varandet om det översätts 

direkt (Ågren, 2001, s. 3; Bryman, 2012, s. 33, Saunders et al., 2012, s. 130). Ågren 

(2001, s. 3) menar vidare att alla har bestämda uppfattningar om tillvaron vilken utgör 

grunden för den kunskap som sedan kommer att skapas. Två vanliga inriktningar vad 

gäller ontologi inom forskning i företagsekonomi är objektivism och subjektivism 

(Saunders et al., 2012, s. 130-131). Enligt Bryman (2012, s. 33-34) handlar 

objektivistisk ontologi om att sociala fenomen är oberoende av vilka aktörerna är, alltså 
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att individuella aktörer inte kan påverka det sociala fenomen som finns. Vi använt oss 

av det här tillvägagångssättet i arbetet då vi anser att människan och individen är viktig 

för att samla in och få fram information. Att ha en social interaktion är inte det mest 

väsentliga för att bilda sig en uppfattning och få in data. Denna ontologiska inriktning är 

också något vi har tänkt på då vi har formulerat problemformuleringen, vi har avsett att 

undersöka skillnader mellan två grupper, och vi har velat få information som är så 

objektiv som möjlig. En subjektivistisk inriktning menar istället att djupgående studera 

och tolka respondenternas subjektiva verklighet för att förstå motiv, handlingar och 

intentioner (Saunders et al., 2012, s. 132). Vi anser att detta inte är optimalt sett till vårt 

problemområde då vi ämnar undersöka hur användandet av personlig 

varumärkeshantering ser ut. Vi ämnar få in så mycket data som möjligt och kunna se 

hur användandet av personlig varumärkeshantering ser ut på sociala medier bland 

studenter och yrkesverksamma. Utifrån det anser vi att det är viktigt att få in ett brett 

underlag för att kunna säga något om det faktiska användandet. I vår studie vill vi att det 

resultat vi kommer fram till ska kunna säga något om den population vi studerar. I och 

med att detta område är relativt outforskat anser vi att det behövs forskning som visar på 

användandet för att därefter i senare studier djupare kunna gå in på olika områden som 

är intressanta att gå in djupare på. Det anser vi därför stämmer överens med det 

objektivistiska synsättet.  

Det är viktigt att vara medveten om sina föreställningar, då det för en forskare är av 

högsta vikt att hela tiden förhålla sig kritiskt mot redan etablerade föreställningar 

gällande vad sanningen egentligen är (Grønmo, 2006, s. 25-26). På så sätt kommer den 

sanning vi finner i vår forskning att utvecklas och risken för subjektivitet kommer att 

minska. Grønmo (2006, s. 26) menar dock att det inte nödvändigtvis leder till 

objektivitet men att det i någon form når intersubjektivitet, vilket är viktigt i ett 

vetenskapligt arbete. Det är något som vi i arbetet har beaktat, att som forskare vara 

medvetna om våra föreställningar. Detta gjorde vi för att minska vår subjektivitet över 

våra insamlade data och i insamlingsprocessen. 

2.1.2 Epistemologi  
Epistemologin behandlar kunskapssynen och hur kunskap bildas, vad är kunskap och 

hur vet vi om den är tillförlitlig? I en positivistisk kunskapssyn bör naturvetenskapliga 

metoder användas för att studera den sociala verkligheten, och dess aspekter (Bryman, 

2011, s. 30). Åsberg (2001, s. 29) beskriver det som “Det vetbara är det observerbara”.  

En av de mest kända och diskuterade epistemologiska inriktningarna är positivismen. 

Positivismen är definierad olika beroende på författare och den har ändrat form över tid 

(Alvesson M & Sköldberg K, 2009, s. 16-17). Enligt Alvesson & Sköldbergs (2009, s. 

17) definition innebär dock positivismen att information och data redan existerar, samt 

att data ska vara möjlig att kunna observera. Forskarens uppgift är att samla in och 

undersöka denna information oberoende (Saunders et al., 2003, s. 83). Vidare menar de 

att den moderna positivismen också innebär att data ska kunna samlas in med någon 

form av instrument. Genom att utveckla pålitliga mätinstrument för att studera vår 

omvärld kan vi objektivt mäta den (Muijs, 2011, s. 4). En ofta använd motpol till 

positivismen är hermeneutiken som är en mer komplex metod, vilken är temporär och 

att vara i stunden (Sloan & Bowe, 2013, s. 1295). Forskaren ska tolka resultaten i 

förhållande till fenomenet, leta efter teman, och engagera sig aktivt i tolkningen av data 

(Sloan & Bowe, 2013, s. 1295). Då vi vill samla in en större mängd data för att kunna 

säga något om den population vi valt att studera anser vi att positivismen är den 

epistemologi som bäst beskriver vår syn på kunskap. Vi ämnar inte tolka eller själva 
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påverka den data vi samlar in utan vill förhålla oss objektiva till studien för att inte 

påverka det resultat vi kommer fram till.  

I vårt arbete har vi valt att studera studenter samt yrkesverksamma för att kunna jämföra 

dessa resultat mot varandra, vi har även i vår analys jämfört våra resultat med den teori 

som redan finns tillgänglig idag. Vi menar dock att detta ändå har, precis som i 

positivistmens utgångspunkter, agerat som en form av kuliss för oss i vårt arbete. 

Positivismen handlar om att forskaren bygger på redan etablerade kunskaper och teorier 

(Walliman, 2011, s. 21), vetenskapliga teorier är en grund för arbetet, på vilken en 

empirisk studie därefter görs för att testa den kunskapen (Bryman et al., 1997, s. 24). 

Vilket är något vi i detta arbete vill göra då vi delvis vill bevisa om existerande teorier 

inom varumärkesuppbyggnad finns. Samtidigt vill vi även använda en vetenskaplig 

grund för att själva bygga vidare och bidra till den existerande teorin och forskningen. 

Vidare vill vi genom att tydligt analysera vår förförståelse, förhålla oss objektiva till vår 

studie för att inte påverka resultatet. Positivismen understryker vikten av att inte låta 

personliga värderingar underminera studiens resultat (Saunders et al., 2003, s. 83; 

Walliman, 2011, s. 21-22), vilket är speciellt viktigt inom samhällsvetenskapen där 

politiska och moraliska värden har ett stort inflytande (Bryman et al., 1997, s.25). 

Utifrån dessa argument ovan tolkar vi att vår verklighetssyn stämmer överens med vår 

studie.  

2.1.3 Förförståelse 
Precis som vi nämnde ovan är det viktigt inom positivismen, framförallt vid 

samhällsvetenskapliga studier, att förhålla sig objektivt och inte blanda in personliga 

värderingar som kan påverka resultatet. Genom att förhålla sig till de etablerade 

sanningarna samt ständigt ställa sig kritisk och självkritisk till erkända föreställningar 

kommer dessa att ständigt utvecklas och bli allt mer intersubjektiva (Bryman et al., 

1997, s. 26). Förförståelse står för erfarenheter och kunskap som forskaren har inom 

ämnet innan studien genomförs (Gummesson, 2000, s. 57). För att ge läsaren en tydlig 

bild av vår förförståelse, vilken kan ha påverkat oss i vår studie, kommer vi att gå 

igenom den förkunskap vi har inom detta ämne. Vi strävar efter att förhålla oss så 

neutralt som möjligt, vilket är extra viktigt när vi analyserar och drar slutsatser kring de 

data vi samlat in. Detta för att få ett tillförlitligt resultat som inte är påverkat av våra 

värderingar.   

Personlig varumärkeshantering och sociala medier är två centrala begrepp i denna 

studie. Dessa ämnen har vi redan en viss kunskap inom, men vi kommer även att kunna 

fördjupa oss inom dem genom detta arbete. De olika kurserna vi har tagit har bidragit 

med både teoretiska men även empiriska förkunskaper. Det kan resultera i att vi har en 

övervägande positiv syn på varumärken och deras potential. Även om personlig 

varumärkeshantering inte behandlats lika ingående under dessa kurser, kan vissa 

strategier vara direkt applicerbara även för privatpersoner. Vi har dock försökt beakta 

detta i vårt arbete. Vi har även god vana av sociala medier och teknologi, då detta är 

något som vi dagligen använder oss av. Vi tillhör den generation, generation Y, som är 

uppväxt med datorer, internet och nu även smartphones, vilka skapar nya möjligheter 

för umgänge och informationsdelning. Detta kan ha påverkat oss i vår syn på sociala 

medier och vårt förhållningssätt till dessa, då de är något vi tar förgivet. Vi använder oss 

av dessa medier som en självklarhet i vårt umgänge men även professionellt, via 

exempelvis LinkedIn. Vi har därför varit noga med att beakta detta när vi genomfört vår 

studie då vi kommit i kontakt med personer som har en varierad kunskap och erfarenhet 

inom ämnet. Det var viktigt för oss att ha dessa skillnader i åtanke när vi upprättade 
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enkäterna. Med denna förförståelse i åtanke har vi ämnat förhålla oss så neutralt som 

möjligt, utan att lägga in personliga värderingar till studien för att undvika att påverka 

resultatet.  

2.2 Angreppssätt 
Vilken typ av angreppssätt forskaren eller forskarna använder sig av bygger på den 

verklighets- samt kunskapssyn som forskarna besitter. Detta påverkar i sin tur sedan 

studiens upplägg. Ett deduktivt angreppssätt innebär att forskaren använder 

bakomliggande teorier som utgångspunkt för empirin (Bryman et al., 1997, s. 24; 

Saunders et al., 2003, s. 28). Denna typ av angreppssätt stämmer väl överens med 

positivismens syn på kunskap som en kuliss till vår empiriska studie; vi har använt oss 

av relevanta teorier för att skapa en grund till vår empiriska studie. Vi har genom att 

fördjupa oss i de teorier som finns inom ämnet samt är av värde för vår studie, fått en 

grund att bygga vår enkät på. Detta har gjort att vi som forskare har kunnat ta ut de mest 

väsentliga delarna ur de existerande teorierna. Detta stämmer bra med det deduktiva 

angreppssättet. Ett deduktivt angreppssätt handlar om att utgå från teorin för att sedan 

kunna bevisa och observera detta fenomen som identifierats i tidigare teorier och 

forskning (Saunders et al., 2003, s. 44, 86; Bryman, 2011, s. 26-28).  

I och med vårt problemområdes utformning kommer vårt angreppssätt att i grunden 

vara deduktivt men med vissa induktiva inslag. Bryman & Bell (2011, s. 34) diskuterar 

problematiken av att kunna särskilja dessa angreppssätt då deduktivt angreppssätt 

innehåller inslag av induktion och tvärtom. Ett induktivt angreppssätt innebär att 

författaren först samlar in empirin och att den teoretiska kopplingen istället blir ett 

resultat av observationer/resultaten i studien (Bryman & Bell, 2011, s. 34). Genom att vi 

utifrån tidigare studier kunnat observera vissa aspekter som vi ansett vara viktiga att ta 

med i teorin, exempelvis generationer.    

Angreppssättet innebar att vi läste genom tidigare forskning och teorier på djupet, vilket 

resulterade i att vi kunde identifiera delar som saknas i tidigare studier. Detta innebar att 

vi förutom att bevisa och observera redan identifierade teorier och fenomen även kunde 

bidra till ett forskningsgap och bidra teoretiskt med vår studie.  

2.3 Forskningsdesign 
Vårt ontologiska synsätt, objektivismen, samt den positivistiska kunskapssynen har lett 

fram till formuleringen av vårt problem. Det är utifrån det som vi vet vilken 

forskningsdesign som är bäst för oss att använda för att kunna besvara 

problemformuleringen. Valet föll ganska naturligt på en kvantitativ undersökning vilket 

Bryman (2012, s. 36-37) och Muijs (2011, s. 1-3) definierar som att forskare 

kvantifierar insamlad information och sedan analysera den utifrån existerande teorier. 

Kvantitativ data består av numerisk information vilken analyseras med hjälp av 

statistiska metoder (Hair et al., 2003, s. 75; Saunders et al., 2003, s. 327). Enligt Mujis 

(2011, s. 2) finns möjligheter att genom kvantitativ metod införskaffa information om 

attityder kring ett fenomen. Författaren menar vidare att den kvantitativa metoden är 

relativt flexibel genom vad som går att studera, Metoden blir nästan oändlig, han menar 

dock att andra metoder kan föredras.  

Den kvantitativa undersökningen passade oss bra eftersom att den är i grunden objektiv. 

Forskaren analyserar information som redan finns, för att därefter kunna bevisa teorier 

och i vårt fall även kunna bidra till med nya teorier till forskningen. Det kvantitativa 

forskningssättet med en enkätutformning ansåg vi vara det bästa alternativet för att mäta 
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användandet av personlig varumärkeshantering i sociala medier, och jämföra det med 

yrkesverksammas användande.  

2.4 Forskningsperspektiv 
Vårt forskningsperspektiv i denna uppsats är individens och det är där vårt fokus 

kommer att vara. Även om vi kommer att dela ut enkäter till personer som jobbar i 

företagsvärlden har inte själva företaget varit vårt fokus utan det viktiga har varit hur 

individen på företaget ser på personlig varumärkeshantering genom sociala medier. Det 

är samma princip som gäller när vi delar ut enkäter till studenter. Värdet av vår 

undersökning är att hjälpa individer att öppna ögonen för personlig 

varumärkeshantering och hur denna kan utveckla sitt eget varumärke genom sociala 

medier. Det kan hjälpa dem i deras arbetsliv eller att öka chanserna att få ett kvalificerat 

och bra jobb, eftersom det blir allt viktigare med sociala medier och vad som faktiskt 

skrivs där. Vi menar att denna studie kan hjälpa individer att förstå potentialen i sociala 

medier som ett verktyg för att skapa sig ett varumärke att särskilja sig från andra med. 

Det hjälper även personer som studerar att inse hur viktigt det personliga varumärket är 

när det är dags för dem att söka jobb.  

2.5 Val av teorier 
Vi har valt att undersöka centrala teorier inom personlig varumärkeshantering, vilket vi 

börjar teorikapitlet med, främst berör emellertid dessa teorier hur individer bör använda 

personlig varumärkeshantering. Som vi tidigare nämnt fattas dock omfattande forskning 

inom området. Detta betyder för oss att det finns ett relativt stort forskningsgap och 

därför har vi även valt att använda centrala teorier inom varumärkshantering för företag 

eftersom dessa går att appliceras på personlig varumärkeshantering. Det har vi gjort 

med stöd av Keller (2013, s. 142, 283) som säger att ofta går att applicera vanliga 

varumärkesuppbyggnadsprinciper på samma sätt som för företag när de vänder sig mot 

konsumenter. Eftersom vi har valt att studera personlig varumärkeshantering med 

sociala medier som kontext har vi även valt att lyfta fram studier och teorier kring 

sociala medier och deras utveckling. På så sätt skapar vi en förståelse för den kontext 

inom vilken vi valt att studera fenomenet personlig varumärkeshantering.  

Vi har även valt att undersöka olika generationer eftersom att tidigare studier 

(exempelvis Labrecque et al., 20111; Chen, 2013) har lyft bristen på en större 

åldersfördelning hos respondenterna. Vilket kan innebära att studierna missat skillnader 

mellan generationer som kan ha en inverkan på hur de använder sociala medier för att 

skapa sig ett personligt varumärke. Vissa teorier har vi använt delar av eftersom dessa är 

väldigt omfattande, exempelvis personlig varumärkesvärdering som är en väldigt 

omfattande teori som innehåller många olika delar. Dock anser vi att vi ändå behållit de 

grundläggande delarna av teorin när vi tar med de relevanta delarna för oss. 

2.6 Källkritik 
Vi samlade in information från tidigare publiceringar om personlig 

varumärkeshantering i inledningskapitlet för att vi skulle få djupare insikt i vad som 

tidigare har studerats inom ämnet. Dessa källor är både fackgranskade vetenskapliga 

källor samt nyhetsartiklar i bransch- och nyhetsmagasin. Vi har inte använt oss av 

information från dessa bransch- och nyhetsmagasin, utan enbart använt dem för att visa 

på aktualiteten i ämnet, och anser därför att de är användbara källor. Vad gäller de 

fackgranskade artiklarna, anses det vara det ”gyllene” sättet inom akademin att 

undersöka om artikeln är trovärdig, detta sätt är dock inte utan helt kritik enligt Hjørland 
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(2012, s. 260). Författaren menar vidare att de som är granskare oftast också är forskare 

inom samma område därför kan det finnas en eventuell rivalitet och svårighet att hålla 

sig oberoende. Samtidigt är det en av de mer använda metoderna och det är enligt 

författaren svårt att hitta någon som är bättre. Vi är medvetna om bristerna i 

fackgranskningen och därför har vi använt flera olika sätt när vi utvärderat 

informationen vilket vi kommer beskriva mer ingående nedan.  Thurén (2005, s. 13) 

menar att det finns fyra olika principer att ta hänsyn till vid källkritik, äkthet som menas 

att källan ska vara äkta. Oberoende som visar att källan inte ska vara sekundär 

hänvisning utan det är originalkällan som skall användas. Tidssamband som visar att 

källorna inte ska vara föråldrade och sist är tendensfrihet som visar på att källan inte ska 

vara vinklad efter några intressen.  

Tillvägagångssättet för att finna vetenskaplig litteratur var att använda olika sökmotorer 

som exempelvis Business Source Premier, och söka på utvalda sökord som “branding, 

personal branding, social media och generations”. Vi har även använt oss av källor från 

artiklar vi läst och funnit rekommenderade artiklar att bygga vidare på från de artiklar vi 

använt oss av. Anledningen till att vi valde mestadels engelska sökord är för att den 

mesta forskningen är skriven på engelska. Då vi båda har mycket goda kunskaper i 

engelska anser vi inte att det var något problem att söka information på engelska men att 

skriva studien på svenska. Vi har dock valt att citera vissa artiklar på engelska, då vi 

ansett att de bidrar till vår diskussion. I dessa fall har vi försökt att efteråt på svenska 

beskriva vad författaren menat. Vi valde medvetet att inte översätta citaten för att inte 

riskera att förlora författarens egen beskrivning i översättningen. Däremot har vi valt att 

efteråt på svenska förklara innebörden i citatet. 

I den mån det har varit möjligt har vi använt oss av så aktuell litteratur som möjligt för 

att säkerställa trovärdigheten i våra resonemang. Detta är för att hålla på principen om 

tidssamband. Risken med att använda äldre källor är nya upptäckter och förändringar 

har gjorts sedan källan publicerades. I vissa fall har vi dock valt att använda en något 

äldre källa som vi anser är det bästa alternativet för området, samt inom områden där 

aktualitet inte är av högsta prioritet för att vara relevant. För att säkerställa 

informationens pålitlighet har vi ibland använt oss att flera källor, vilket även ger mer 

tyngd åt våra argument. Publiceringsplats var också en viktig faktor, det vill säga vilken 

vetenskaplig tidning som artiklarna var publicerade i. Vi använde oss av sökmotorer 

som Google för att hitta nyhetsartiklarna i trovärdiga tidningar, vilket innebär i vårt fall 

affärstidningar med gott renommé. 

I vissa fall har vi inte kunnat finna lämpliga modeller i fackgranskad litteratur och 

därför har vi de gångerna valt att använda oss av andra typer av källor. Exempel på detta 

är Tom Peters artikel “The brand called you” som vi använder oss av i teorikapitlet, vi 

anser dock att det är en mycket relevant källa som dessutom blivit citerad och refererad 

av en mängd olika artiklar som exempelvis (Shepherd, 2005 s. 590; Labrecque et al., 

2011, s. 38 ). I vissa fall har det inte funnits modeller eller teorier för oss att använda i 

vårt teorikapitel vilket har inneburit att vi valt att använda artiklar som inte är 

fackgranskade men vi har ändå ställt oss kritiska mot fakta och bara använt oss av, vad 

vi anser, är trovärdiga källor. För att källorna ska vara trovärdiga har vi använt oss av de 

som Thurén (2005, s. 13) kallar oberoende där vi har gått tillbaka till originalkällan när 

denna har varit tillgänglig, annars har vi tydligt visat att det är en sekundär källa.  
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Vi kommer i detta stycke att djupgående redogöra för teorier inom personlig 

varumärkeshantering, samt beskriva teorier av betydelse för vår studie som tillhör 

varumärkeshantering, generationer och sociala medier. 

 

3.1 Personlig varumärkeshantering 
Varumärkeshantering är ett fenomen som inte är nytt inom forskningen. Det anses vara 

äldre än 100 år och under dessa olika decennier har det även ändrat form (Rooney, 

1995, s. 48-49). Grunden i varumärkeshantering är enligt Bastos and Levy (2012, s. 

349-350) individers vilja att skapa en social tillhörighet, där individerna vill vara unika 

men samtidigt hitta likheter mellan varandra, de menar vidare att varumärken genom 

åren har haft olika meningen, från politiska till sociala. Idag har dock fenomenet med 

personlig varumärkeshantering fått ett större utrymme, det är ett relativt gammalt 

begrepp som sägs ha myntats av Tom Peters (1997) i sin artikel “The Brand Called 

You”.  Det har dock fått mer uppmärksamhet i dagens digitala samhälle. Enligt 

Rampersad (2008, s. 34) och Harris & Rae (2011, s. 14) är ett personligt varumärke i 

dagens digitala samhälle en stor tillgång, vilken är viktig för att lyckas nå en personlig 

framgång. Personliga varumärken kan idag användas som en särskiljande faktor i 

samhället och enligt Solove (2007, s. 30) kan internet och det som publiceras på webben 

ha en stor inverkan på individers rykte. Vilket gör att sociala medier kan komma att 

spela en avgörande roll för byggandet av det personliga varumärket.  

Rampersad (2008, s. 34) menar att det vanligt att personer inte vet om att de har ett 

personligt varumärke och heller hur de ska kunna vårda detta. Enligt Shepherd (2005, s. 

596) är personlig varumärkesutveckling en ”inifrån-och-ut” process där individer först 

kollar på sig själv för att sedan kunna relatera till marknaden där de ämnar marknadsför 

sig själv. Han menar vidare att det kan finnas en inre konflikt vid personlig 

varumärkeshantering samt att individer som har lyckats bygga upp ett starkt personligt 

varumärke kan börja inse att det är svårt att leva upp till varumärket som skapats.  

Vi kommer att använda en varumärkesteori som utgår från skapandet av en 

varumärkesidentitet för att sedan kunna positionera och bedöma varumärkes image. 

Varumärkes identitet handlar om att ställa frågan om vem du är, en presentation om sig 

själv, specificera fördelarna med sitt varumärke (Kapferer, 2008, s. 170; Labrecque et 

al., 2011, s. 44; Lee et al., 2011, s. 1093; Keller, 2013, s. 107). Vi kommer att 

använda varumärkesidentitet i ett webbkoncept där informationen om individen är 

skriven genom sociala medier. Det har gjorts tidigare studier där de flesta urvalet hade 

någon form av varumärkesstrategi, där personerna i olika grad kontrollerade vad de 

skrev på sociala medier (Labrecque et al., 2011, s. 44). Vidare visade studien att många 

aktivt använde sociala medier för att hantera sitt personliga varumärke och utvecklade 

det. Detta är något som vi ämnar undersöka om individer använder sociala medier för 
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att förbättra sitt varumärkes image och även om de är medvetna om att denna strategi 

existerar. 

Varumärkespositionering handlar om hur individer lyckas kommunicera sitt budskap till 

sin målgrupp, om de lyckas att kommunicera sitt varumärkes image (Kapferer, 2008, s. 

180; Keller, 2013, s. 79).  Enligt Labrecque et al (2011, s. 44) handlar det om att 

kommunicera positiva budskap som visar på avgörande skillnader mellan olika 

individer.  Vidare menar dessa författare i sin studie att personlig varumärkesutveckling 

online görs genom vilka val av personlig information som individer lägger ut på olika 

sociala medier. De kom också fram i sin studie att personer medvetet valde vad de 

skulle visa och inte på sociala medier. Detta är intressant då det ändå visar på en 

medvetenhet om att sociala medier faktiskt går att använda för att skapa en viss bild av 

sig själv gentemot andra.  

Att bygga eller omvandla ett personligt varumärke 

Harris & Rae (2011, s. 17) beskriver flera kommunikationsvägar genom vilka ett 

personligt varumärke kan byggas. Genom att vara aktiv på nätet skapas en profil, och 

aktiviteterna blir även synliga via sökningar på sökmotorer som Google. Exempel på 

alternativ att använda sig av är personlig blogg, video- och bilddelning, socialt 

nätverkande samt att kommentera och göra uttalanden (Harris & Rae, 2011, s. 17). De 

första råden handlar om relativt välkända alternativ som att skapa en blogg eller en 

mikroblogg, som exempelvis Twitter, eller att dela bilder och videos på plattformar som 

Youtube (Harris & Rae, 2011, s. 17). Idag finns även Instagram, ett socialt media skapat 

för att dela bilder och videos mellan medlemmarna. Författarna nämner även LinkedIn 

som ett alternativ för att kunna nätverka på internet och på så sätt skapa ett CV 

tillgängligt online (Harris & Rae, 2011, s. 18). Vidare menar författaren att ett mindre 

välanvänt knep är att kommentera och uttala sig i forum och på hemsidor specialiserade 

inom olika ämnen.  Det finns dock vissa aspekter som är kritiska för att lyckas skapa en 

bra profil, varumärke, på sociala medier. Vid publicerande av information och bilder på 

nätet är det viktigt att vara medveten om att vad du publicerar kan få negativa 

konsekvenser i framtiden.  

Rampersad (2008, s. 35-36) menar att genom att skapa ett varumärke som är autentiskt 

och byggt på värderingar, styrkor och unika egenskaper skapas en bild som är stark, 

tydlig och komplett vilket ger ett värde för andra. Författaren beskriver fyra faser för att 

skapa just ett autentiskt varumärke som ger en ärlig och tydlig bild, dessa är; 
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Figur 1 Att bygga ett personligt varumärke  

                    (Rampersad, 2008, s. 35-37) 

1. Definiera och formulera dina personliga ambitioner och mål 

Den första fasen handlar om att på ett övertygande sätt definiera och formulera dina 

ambitioner för att förtydliga och göra dem konkreta (Rampersad, 2008, s. 35). I den här 

fasen identifieras vem du är, dina värderingar och drömmar, vad du står för och vad som 

gör dig unik gentemot andra. Att skriva ner dessa dubblar chansen att lyckas med sitt 

varumärke. 

2. Definiera och formulera ditt personliga varumärke 

För att få ett framgångsrikt varumärke behöver det vara ”autentiskt, utmärkande, 

relevant, konsekvent, koncis, meningsfull, och övertygande” (Rampersad, 2008, s. 35). 

Författaren skriver att du bör därför själv definiera och formulera ditt eget varumärke, 

för att kunna använda detta som riktlinjer i dina handlingar. Det kan även vara bra att 

genomföra en SWOT-analys över ens egen person, det vill säga gå igenom styrkor, 

svagheter, hot och möjligheter för att utvärdera sig själv. 

3. Formulera din handlingsplan 

Varumärket och dina ambitioner spelar dock ingen roll såvida du inte omvandlar dem 

till verklighet, därför handlar fas tre om att skapa en form av handlingsplan (Rampersad, 

2008, s. 36). Författaren menar att genom att skapa en tydlig handlingsplan blir det 

lättare att genomföra och hantera sitt varumärke och sina ambitioner. Samt få 

översiktliga mål och riktlinjer för att underlätta genomförandet.   

4. Implementera och bearbeta dina personliga ambitioner, ditt varumärke och din 

handlingsplan 

Fas fyra handlar om implementering, att inte bara formulera dina ambitioner, mål och 

varumärke utan även använda dessa i verkligheten, annars är de andra faserna inte 

motiverade (Rampersad, 2008, s. 36-37). Denna fas handlar om att effektivt 

implementera, underhålla men även att bearbeta dina ambitioner, varumärket och 

handlingsplanen. Skapa trovärdighet och att sprida sitt varumärke genom en rad olika 

kanaler är också viktigt för att utvecklas.  
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Dessa instruktioner fokuserar på olika områden, där Rampersad (2008) riktar sig mot 

professionella personliga varumärken medan Harris & Rae (2011) har fokus på var 

ansträngningar bör göras för att sprida sitt personliga varumärke. Båda har ändå viktiga 

poänger att ta med sig; att vara genuin och skapa ett ärligt varumärke ger dig en trygg 

och stark grund att stå på samt att det är effektivt att synas på flera olika kanaler i rätt 

sammanhang.  

Efter att individer har lyckats att förädla eller skapa ett varumärke kan det finnas behov 

av att faktiskt ändra sitt varumärke, orsakerna kan vara olika, exempelvis att individen 

vill byta jobb till något som kräver lite andra saker. Detta kan vara en anledning till att 

göra ändringar i sitt varumärke. Clark (2011, s. 79-81) som handlar om att för det första 

definiera målet för det omvandlade varumärket och att skaffa sig de nödvändiga 

kunskaperna som behövs för att kunna upprätthålla varumärket när de har blivit ändrat. 

Författaren menar vidare att nummer två på listan är att utveckla och visa sina point-of-

difference (vilket diskutera under kapitel 3.2) för att stå ut från mängden, nummer tre på 

listan är att skapa en berättelse. För att lyckas att visa varför en persons förflutna passar 

in även i nutiden, bör fokus enligt Clark (2011, s. 79-81) vara att visa på att det 

ackumulerade värdet som dåtidens personliga varumärke (eller person) har byggt upp. 

Det fjärde steget är att introducera sig själv igen, till sitt personliga nätverk, detta är 

något som är möjligt att göra genom sociala medier. Det femte och sista steget att 

omvandla det personliga varumärket är att bevisa vad du går för genom dina handlingar 

(Clark, 2011, s. 79-81). Exempel kan vara att om individen är inom IT branschen kan de 

visa på sociala medier något program som de skapat eller liknande. Clark (2011, s. 81) 

avslutar med att säga att det är viktigt att veta att alla spår av det äldre varumärket inte 

går att ta bort, speciellt inte i den digitala värd som vi lever i. Vilket är okej enligt Clark 

(2011, s. 80-81), det viktiga är att strategiskt identifiera hur du vill bli upplevd av andra 

individer för att sedan skapa eller ändra ditt personliga varumärke. 

Detta är också en viktig del i varumärkesuppbyggnad, vetskapen om att misstag i någon 

mån kan rättas till även om spåret av det fortfarande kommer att finnas kvar. Det är 

speciellt viktigt i dagens informationssamhälle med sociala medier, att det inte är 

försent att faktiskt ändra ett redan ”etablerat” personligt varumärke som inte har vårdats 

och gjorts mot rätt målgrupp.  

3.2 Ett varumärkes värdering 
Ett varumärkes värdering är viktigt att bygga och utveckla vilket är möjligt för individer 

idag att delvis tack vare sociala medier, som Facebook och LinkedIn. Det är ett svårt 

begrepp att definiera, men vi har valt att tolka det som varumärkesvärdering, på 

engelska kallat ”brand equity”. Det går ofta att applicera vanliga 

varumärkesuppbyggnadsprinciper på samma sätt som för företag när de vänder sig mot 

konsumenter (Keller, 2013 s. 142, 283). Författaren menar vidare att en viktig del för att 

bygga och underhålla det personliga varumärket är genom varumärkeselement. Han 

menar vidare att det personliga varumärkeselementet består av olika element som 

exempel namn, slogans etcetera. Varumärkeselement är något som differentierar 

varumärket från andra varumärken och även ett verktyg för att utveckla och använda 

varumärket (Joachimsthaler & Aaker, 1997, s. 40-41: Keller & Lehmann, 2006, s. 743-

744: Kapferer, 2008, s. 171: Da Silveira et al., 2013, s. 29: Keller, 2013 s. 142). Detta är 

dock något som är viktigt för en personlig varumärkesuppbyggnad också, men det inte 

går att applicera alla de olika elementen då exempelvis alla inte har en personlig slogan. 

Individer kan utveckla och skapa en varumärkesidentitet genom olika element 

exempelvis namnet och utseendet (kläder, frisyr, etcetera) (Keller, 2013 s. 283). Vi 
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anser att i vårt fall går det genom sociala medier att skapa sig varumärkeselement där 

individer genom exempelvis bilder och texter kan visa och differentiera sig själva från 

mängden.  

Ett annat sätt som individer kan använda för att komplementera sina varumärkeselement 

är att använda sig av sekundära associationer, detta för att förstärka sitt varumärkes 

värdering (Keller, 2013 s. 283). Detta är viktigt när varumärket inte har speciellt 

påtagliga element utan när varumärket styrs av immateriella värdena (Keller & 

Lehmann, 2006, s. 740-741), vilket oftast är fallet med personlig varumärkesutveckling. 

Sekundära associationer innebär att varumärket lånar en association av exempelvis en 

annan person, ställe, detta genom att koppla samman sitt varumärke med detta (Keller, 

1998 s. 301). Sekundära associationer är något som kan användas i personlig 

varumärkesutveckling mot sociala medier då associationer till exempelvis ett universitet 

eller tidigare arbetsgivare ger associationer som kan hjälpa det personliga varumärket 

att utvecklas. Detta är också något som individer kan utnyttja sociala medier till genom 

att vara noggrann med vilken personlig information som de lägger ut. Exempelvis 

genom att lägga ut information om tidigare volontärarbete, skapar det en viss 

association till det personliga varumärket. Det går även att styra genom att välja 

noggrant vad som gillas och följs på sociala medier.  

En annan viktig sak för att kunna stå ut i mängden med sitt personliga varumärke är 

genom point-of-parity (POP) och point-of-difference (POD). POP är associationer som 

det personliga varumärket delar med andra varumärken, medan POD är associationer 

som det personliga varumärket har starkare associationer med än andra varumärken 

(Keller, 2013, s. 83-84, 283). I vårt fall blir POP exempelvis att studenter skriver ut att 

de har en civilekonomexamen om detta är ett krav vid jobbsökandet och något som fler 

sökande har. Ett POD å andra sidan är att du förutom en civilekonomexamen även har 

varit ordförande i studentkåren vilket är något som står ut från mängden. Det är mycket 

individuellt och därför svårt att avgöra vad som är positivt eller negativt att ha 

associationer till, det vill säga vad någon bör koppla sitt namn till för att öka värdet på 

varumärket.  

3.3 Sociala medier och Web 2.0 
Vi har valt att studera personlig varumärkeshantering på sociala medier, därför anser vi 

att det är viktigt att även studera sociala medier och deras utveckling. På så sätt skapar 

vi en bättre förståelse för den kontext som vi studerar personlig varumärkeshantering i.   

Web 2.0 står för en nätverksplattform som tillåter användare på internet att skapa 

gemenskaper online, i vilka de kan utbyta information och uttrycka åsikter (Shari et al., 

2011, s. 178-179). Web 2.0 är ett uttryck för att särskilja de dynamiska plattformar som 

existerar idag mot de tidigare, mer statiska och passiva plattformerna på internet (Shari 

et al., 2011, s. 178). Web 2.0 möjliggör för sociala medier och utbyten mellan deras 

medlemmar. Idag ger internet individer mängder med olika kommunikationskanaler att 

möta andra på (Walther et al., 2009, s. 230). Vilket gör att Web 2.0 även är det som har 

öppnat upp för möjligheten att faktiskt marknadsföra sig själv genom sociala medier 

och på så sätt bygga ett personligt varumärke. 

Tack vare de dynamiska plattformarna kan nya typer av sociala medier utvecklas och ge 

användarna nya möjligheter att synas. Bland annat har enskilda konsumenter fått en 

starkare röst via webben, genom nya konsumentklagomålshemsidor så som Rejta.se 

(2014) och Fairshopping (2014) kan de få sin röst hörd om de inte är nöjda med ett 
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företags prestation. Framförallt har dock sociala mediers utveckling gett oss en 

möjlighet att synas online; vi kan kontakta, kommunicera och interagera med våra 

nätverk via sociala medier (Correa et al., 2010, s. 248). Correa et al. (2010, s. 248) 

skriver att plattformar som Facebook, Twitter, Instagram samt bloggar ger oss en 

möjlighet att själva synas på internet och nå ut till mängder av andra personer. 

Enligt Correa et al. (2010, s. 248) är den övervägande delen av användare av sociala 

medier ungdomar, då 75 % av alla ungdomar har minst en profil på någon typ av social 

media, men andelen vuxna som använder sociala medier ökar snabbt och var 2009 uppe 

i 35 %. En studie 2012 visar att 84 % för åldrarna 15-24, 65 % för åldrarna 25-44 och 

35 % för personer mellan 45 och 64 använder sociala medier en genomsnittlig dag samt 

att dessa värden konstant har ökat sedan 2009 (Nordicom, 2013, s. 29). Voorveld & van 

der Goot (2013, s. 405) fann vissa skillnader i antal minuter per dag som personer 

använder sociala medier, dock visade deras studier att personer mellan 20-24 samt 30-

39 spenderar mest tid, ca 18 minuter. Personer mellan 25 och 29 spenderade, precis som 

personer mellan 40-44 år ca 10 minuter om dagen på sociala medier. Voorveld & van 

der Goot (2013, s. 396) skriver även att tonåringar i stor utsträckning använde sociala 

medier för att kunna utrycka sig själv, skapa sig en identitet online, samt tillfredsställa 

sina emotionella behov. Studierna visar på en klar ökning av användande av sociala 

medier inom alla åldersgrupper dock med en övervägande del yngre användare (15-25 

år), vilket bör innebära att vi i vår studie kommer se en majoritet av yngre deltagare som 

är mer van vid att använda sociala medier.  

Genom valet av information som användare väljer att dela kan de även påverka hur de 

uppfattas av andra. Bilder och meddelanden som publiceras förmedlar en bild av 

personen bakom, vare sig det är medvetet eller inte. Genom att strategiskt välja vad som 

publiceras kan du själv påverka bilden av dig online. Vilket kan liknas vid 

varumärkeshantering för företag, metoden kallas som vi tidigare nämnt för personlig 

varumärkeshantering.  

Benson et al. (2014, s. 521) fann att studenter som doktorerar är mer aktiva på LinkedIn, 

jämfört med studenter som ännu inte tagit examen. De fann även att Facebook i 

huvudsak användes till sociala aktiviteter medan en av huvudanledningarna till att de 

gick med i LinkedIn var för att söka jobb. Undersökningspersonerna gjorde en klar 

åtskillnad mellan dessa två medier, den första användes i huvudsak till nöje medan den 

senare används i karriärsyften, även om linjen mellan professionellt och privat 

användande börjar suddas ut (Benson et al., 2014, s. 522-523). Studenter som doktorerar 

var även märkbart mer aktiva på sociala medier för karriären. Utifrån detta bör studenter 

som fortfarande studerar vara mindre aktiva på professionella sociala 

nätverksplattformar jämfört med studenter som examinerats.  

De mer kända sociala medierna med flera hundra millioner användare, är idag 

Facebook, Twitter och LinkedIn (Kane et al, 2014, s. 275).  Enligt Facebook (2012, s. 

5) hade de 618 miljoner dagligt aktiva medlemmar, vilket därmed kan räknas som ett av 

de största sociala medierna i världen idag. En annan typ av social media som är 

inriktade mot yrkesverksamma är LinkedIn, som enligt LinkedIn (2014) är inriktade 

mot yrkespersoner, där nätverkandet istället är mot jobbsökande och andra 

yrkesverksamma, deras användarbas ligger på ca 250 miljoner människor utspritt på 

200 länder. Vilket socialt nätverk och hur det används beror på i vilken kontext det ska 

användas till, exempelvis riktar sig LinkedIn mot yrkesverksamma (Barnes & Hair, 

2009, s. 234). Detta gör att vi har två sociala medier med olika användningsområden.  
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3.4 Online profiler 
Att hantera sin profil eller den bild som finns av en själv är inte bara viktigt för företag 

utan även för privatpersoner som vi påvisat genom detta arbete. Vad vi gör, hur vi gör 

det och varför påverkar alla bilden som andra skapar om oss. De flesta av oss vill visa 

upp en positiv bild av sig själv, men det är viktigt att fundera på vad som publiceras. 

Attityder, värderingar, varumärken och beteenden kan hjälpa till att skapa en identitet på 

samma sätt som undvikandet av vissa beteenden kan stärka identiteten (Coleman & 

Williams, 2013, s. 204).  

Ferraro et al. (2013, s. 477) menar att personer som använder sig av märkesvaror för att 

skapa uppmärksamhet kring sin egen person, har bakomliggande motiv vilka ofta 

handlar om att imponera eller få acceptans av andra. Författarna menar vidare att detta 

kan uppfattas som negativt och opassande. Personer skapar alltså en identitet, en image, 

även på sociala medier, genom att aktivt välja vad de publicerar, gillar för sidor, delar 

för inlägg med mera. Det är därför viktigt att fundera över vilken information som finns 

förknippat med ens profil eller sida. Personer som använder sig av märkesvaror i syfte 

att skryta på sociala medier skapar inte bara en potentiellt negativ bild av märket, i 

egenskap av ett uppblåst och högfärdigt varumärke, utan det ger även en negativ bild av 

personen själv (Ferraro et al., 2013, s. 486).  Baumeister (1982, s. 3) menar att individer 

genom ”självpresentation” försöker att framställa en image, som inte alltid behöver 

stämma överens med verkligheten. Författaren menar att individer försöker att 

framställa sig så bra som möjligt. 

Publiceringar gjorda av andra, exempelvis vänner till personen, har en stark inverkan på 

hur en person uppfattas (Tong et al., 2008, s. 534; Hong et al., 2012, s.343).  De menar 

vidare att negativa kommentarer på någons Facebooksida bidrog till en negativ bild av 

personens image. Individen styr med andra ord inte alltid över informationen om sig 

själv, utan ett personligt varumärke kan även influeras av vad andra skriver på internet 

(Labrecque et al., 2011, s. 38). Det visar på vikten av att inte bara fundera på inlägg och 

publiceringar utan även vad andra skriver till dig eller om dig, eftersom det direkt 

påverkar bilden av dig själv. Idag använder sig personer av den information som finns 

tillgänglig på sociala nätverkssidor för att skapa sig en uppfattning om personen (Tong 

et al., 2008, s. 533).  

Det har även stor betydelse att det andra skriver eller publicerar om dig överensstämmer 

med den information du själv lägger upp (Hong et al, 2012, s. 343). Publiceringar 

gjorda av andra ger information som ligger utanför den personens kontroll och kan 

därför erbjuda en mer trovärdig bild av denne för läsaren (Hong et al., 2012, s. 343, 

Slovensky & Ross, 2012, s. 57). Antalet kontakter kan även påverka hur andra ser på 

någon. Få kontakter leder till att någon uppfattas som introvert men att ha ett stort antal 

kontakter är inte heller enbart positivt då detta inte enbart ses som ett resultat av att vara 

social (Tong et al., 2008, s. 542). Författarna fann ett kurvlinjärt samband mellan antal 

kontakter på Facebook och en individs sociala attraktivitet, om en person hade mer än 

300 kontakter sjönk attraktivitet hos individen.  

Kommunikation 

Utvecklingen av kommunikationsmöjligheter i samband med den snabba utvecklingen 

av exempelvis telefoner har ändrat möjligheterna för individer att nå ut till sitt 

personliga nätverk, det har ändrat möjligheterna att kontakta olika intressenter (Boase, 

2008, s. 491). Internet har skapat möjligheter för individer att komma i kontakt med 
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varandra och kommunicera med varandra på ett helt nytt sätt Willi et al. (2013, s. 104), 

det har även enligt Clipsone et al. (2012, s. 64) ändrat hur individer kommunicerar med 

varandra. Författarna menar vidare att det finns en skillnad mellan användandet och 

attityden mot sociala medier.   

I dagens samhälle tar alla personer kommunikation som något för givet, något som görs 

utan att tänka på det, utan att tänka på hur personerna kommunicerar eller till vem 

George et al. (2013, s. 1233). De använder även olika medier för att kommunicera, allt 

från sociala medier till att prata ansikte mot ansikte (Berger & Iyengar, 2013, s. 567). 

Detta visar att sättet att kommunicera med varandra har ändrats de senaste decennierna 

med utvecklingen av internet, det har öppnat nya sätt att kommunicera, genom sociala 

medier. Det är även intressant att det verkar som att många kommunicerar med varandra 

nästan på automatik. Doer et al. (2012, s. 75) beskriver i sin forskning att 

ryktesspridning och information är något som sprids väldigt fort på sociala medier. 

Författarna menar att informationen kommer i kontakt med individer som sedan i sin tur 

sprider det vidare till andra individer. Detta är något som har att göra med att 

information som läggs ut på sociala medier är tillgängligt för ett stort antal personer 

vilket gör att information inte alltid är inom författarens kontroll.  Sela (2012, s. 655) 

menar att företag i sin kommunikation med sina konsumenter försöker att övertyga och 

ändra deras åsikter mot en mer fördelaktig sådan. Forskaren menar vidare att det är stora 

skillnader i hur språket används i kommunikationen. Då ordval har effekt på hur 

åsikterna om varumärkets värde ändras, då användandet av orden ”vi” istället för ”du 

och varumärket” kan göra skillnad. Simmons et al. (2005, s. 932) beskriver att naturen 

på relationen kan ses i hur personerna kommunicerar med varandra.  

Decarie (2010, s. 450-451) beskriver hur lätt det är att skapa och forma åsikter om 

någon baserat på exempelvis skrivkunskaper, men även vad en arg statusuppdatering 

kan ha för inverkan. Han visar även att kontrollen är låg på sociala medier. Eftersom en 

person kan skriva något om en annan individ, som är tillgängligt för andra att läsa 

utanför vänskapskretsen. Självintressen eller upplevda självintressen med vad personer 

kommunicerar är också något som har en inverkan på hur inlägg mottas och upplevs av 

andra. När det finns ett högt självintresse hos en individ är det enligt Wiener et al. 

(1990, s. 230-231) viktigt att argumenten som läggs fram är i nivå med den 

kunskapsnivå som individen som kommunicerar har. Författaren menar vidare att det 

går att höja kunskapsnivån genom att ha en bra argumentation.  

3.5 Rekrytering och sociala medier 
Rekryterare har med hjälp av sociala medier fått tillgång till mer information om 

arbetssökanden, men även nya sätt att nå arbetssökanden. Vid rekryteringar idag 

används sociala nätverkssidor för att annonsera om nya jobb (Davison et al., 2011, s. 

154; Allden & Harris, 2013, s. 36). Dessa nätverkssidor har alltså två funktioner, dels 

för att granska arbetssökanden men även för att locka personer att söka till nya tjänster. 

Problemet vid användandet av informationen på sociala medier i syfte att lära känna 

arbetssökanden, är validiteten i informationen menar Davison et al. (2011, s. 155). Det 

är dock vanligt förekommande att företag använder sig av sociala medier idag vid 

rekrytering (CareerBuilder, 2009; Doherty, 2010; Davison et al., 2011; Stockholms 

Handelskammare, 2012; ). Sivertzen et al. (2013, s. 479) fann i sin studie att det kan 

finnas stor potential för sociala medier som ett effektivt verktyg vid rekryteringar, men 

att det saknas vetenskaplig forskning inom ämnet. Doherty (2010, s. 11-12) menar att 

personalavdelningar har tagit till sig potentialen som sociala nätverkssidor har, både för 

att locka medarbetare men även för att läsa på om arbetssökanden. Allden & Harris 
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(2013, s. 44) menar å andra sidan att potentialen har uppmärksammats av näringslivet 

men att det fortfarande finns hinder vad gäller kultur, resurser och kunskap. Vilket vi 

anser innebär att vi kommer se en ökad trend i användandet av sociala medier vid 

rekrytering. I dagsläget finns dock utvecklingspotential för mediet som ett verktyg.  

Att söka information via sociala medier kan ge tillgång till innehåll som personen själv 

inte medvetet valt att dela med sig till potentiella arbetsgivare. Det skapar en diskussion 

kring de lagliga förhållandena enligt Davison et al. (2011, s. 155) men även moral- och 

etikfrågor (Doherty, 2010, s. 13) som företag bör begrunda vad gäller att gå in på 

arbetssökandes personliga profiler och leta information. Författarna skriver att företag 

som erhållit information enbart från sociala medier bör verifieras och grundligt 

övervägas innan beslut fattas, annars riskerar de att begå stora misstag baserade på 

opålitlig information (Davison et al., 2011 s. 157).  Fördelarna för företagen är många, 

men det finns även nackdelar att använda sig av sociala medier. Informationen 

förvärvad från dessa sidor bör hanteras med försiktighet och noga övervägas. En studie 

gjord av Caspi & Gorsky (2006, s. 56) fann att 73 % av de tillfrågade ansåg att 

bedrägerier och illusioner på internet var utbrett. Skepticismen på internet är med andra 

ord stor.  

Företag kan, med hjälp av olika verktyg, söka på sociala nätverk för att finna potentiella 

kandidater till nya tjänster, vilket har underlättat CV-granskningar och rekryteringar 

(Doherty, 2010, s. 12). Dessa medier har hjälpt företagen att agera proaktivt för att hitta 

attraktiva medarbetare, och kunna kontakta dem direkt vilket sparar resurser (Doherty, 

2010, s. 12). Doherty (2010, s. 12) menar att profiler på sociala medier fungerar idag 

som universella CV, med information om karriär, personliga intressen och övriga 

meriter. Oftast är information tillgänglig för allmänheten utan begränsningar (Slovensky 

& Ross, 2012, s. 56) samt visar länkar till personer som kan verifiera den information 

som är publicerad (Guillory & Hancock, 2012, s. 135). Dessa CV är inte heller 

anpassade utefter vissa premisser, vilket innebär att information som arbetsgivaren 

annars kan ha blivit utesluten från, kommer fram (Slovensky & Ross, 2012, s. 56-57). 

Författarna skriver att CV och personliga brev som skickas in till företag ofta är 

överdrivna eller rent ut felaktiga, med information vinklad för att passa företaget. 

Informationen på sociala nätverkssidor är inte anpassad efter jobbet, och 

personalrekryterare kan använda den för att verifiera informationen i personens 

inskickade CV (Slovensky & Ross, 2012, s. 57).  Det gäller dock att tänka sig för vilken 

information som publiceras på internet. Enligt CareerBuilder (2009) ska kandidater ha 

blivit bortvalda för att rekryterare sett, när de kontrollerat kandidaternas aktiviteter på 

nätet, att de: 

 publicerat provokativt eller opassande innehåll,  

 publicerat information om att de dricker eller brukar droger,  

 skrivit negativt om tidigare arbetsgivare, kollegor eller kunder, 

 visat sig ha dålig kommunikationsförmåga, 

 ljugit om sina kvalifikationer  

Utifrån detta kan vi se att det är viktigt att överväga vad som publiceras på sociala 

medier och hur individer framställer sig själva. Oaktsamma val kan ge konsekvenser 

senare som påverkar karriären. Att rekryteringen börjar ändra spelplanen visar på att det 

är blir viktigt för individer att vårda sitt personliga varumärke även online på sociala 

medier.  
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3.6 Generationer och teknologi 
Eftersom vi funnit ett behov av mer forskning kring ålders påverkan på användandet av 

personlig varumärkeshantering på sociala medier (exempelvis Labrecque, 2011; Chen 

2013), har vi valt att studera generationer. Genom att skapa en insikt för olika 

generationers användande av sociala medier och teknologi kan vi se om detta kan ha en 

påverkan på hanterandet av det personliga varumärket på sociala medier och 

skillnaderna i användandet mellan studenter och yrkesverksamma.  

Idag finns det generellt sett fyra olika generationer på arbetsmarknaden, dessa är; 

Traditionalister, Baby Boomers, Generation X och Generation Y (Kapoor & Solomon, 

2011, s. 309). Precis som vi nämnde i inledningen finns det kritik kring definitionerna 

av generationer och hur de delas upp. Vi har valt att ändå använda oss av begreppen 

generationer då vi i vår kontext anser att de bidrar med att ge en klarare bild av våra 

undersökningspersoner. Vi vill se hur generationer, då framförallt ålder, påverkar 

personers syn på och användning av sociala medier och om det i sin tur påverkar 

personlig varumärkeshantering. Nedan följer en beskrivning av var och en av dessa fyra 

generationer och deras attityder och användande av teknologi.  

Den äldsta generationen kallad för Traditionalisterna föddes kring 1925-1945 och även 

om de överlag inte har anammat ny teknologi i stor utbredning är de ändå den 

generation som ökar mest vad gäller användandet av internet (Dahlroth, 2008, s. 32). 

Traditionalister har, med tanke på åldern, i stor mängd redan gått i pension. Vi har dock 

valt att presentera generationerna då det finns ett fåtal representanter kvar från 

Traditionalisterna på arbetsmarknaden. Vårt fokus kommer troligtvis att vara på de 

yngre generationerna, presenterade nedan, som finns bredare representerade på 

arbetsmarknaden. 

Baby boomers består av personer födda mellan 1945 och 1965. De är mer öppna till 

modern teknologi och har ett användningsmönster som liknar yngre generationer 

(Kumar & Lim, 2008, s. 579). De är dessutom skickliga vad gäller nätverkande privat 

samt professionellt (Crumpacker & Crumpacker, 2007, s. 353) samt har anammat 

teknologi från mejl till bloggar (Dahlroth, 2008, s. 32). Gällande mobiltelefoner är 

användandet mestadels till för att ringa samtal, medan SMS, mejl och surfande på nätet 

inte lika väl använt (Kumar & Lim, 2008, s. 579). samt större delen av Baby boomers 

ute i arbetslivet som kan vara intressanta att undersöka. Vad gäller Baby boomers har de 

äldre medlemmarna i denna generation även de börjat gå i pension, räknat på deras 

ålder. Tredje generationen är omskriven som Generation X, och omfattar personer födda 

mellan 1965 och 1980 (Kapor & Solomon, 2011, s. 309). Denna generation använder 

internet dagligen och upplever teknikbaserade lösningar som ett sätt att underlätta 

vardagen, mycket tack vare att de växt upp till viss del med teknologiska lösningar i 

skolan (Yang & Jolly, 2008, s. 274). Generation X är även mer benägna att använda, 

och positivt inställda till, mobila tjänster jämfört med Baby Boomers, vilket författarna 

menar kan bero på deras vana att använda internet och datorer sedan tidigare (Yang & 

Jolly, 2008, s.276). Steget från datorer och internet till mobila alternativ var inte lika 

stort om de upplevde att de var bekväma med det förstnämnda. Generation Y, även 

omskriven som e-generationen eller nät-generationen, på engelska: E-Generation eller 

The Net Generation (Urbain et al., 2012, s. 160). Enligt Urbain et al. (2012, s. 160) 

Generation Y väl bekant med digitala medier i både arbetet och privatlivet, de delar 

gärna idéer och kommunicerar ofta på offentliga plattformar (Viswanathan & Jain, 

2013, s. 487-488). Generation Y är definierad något olika men från cirka 80 talet till 

början av 90 talet (Kumar & Lim, 2008, s. 579; Tulgan, 2011, s.77; Viswanathan & 
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Jain, 2013, s. 484; Urbain et al., 2013, s.160). Personer som räknas in i den här 

generationen har växt upp med digitala hjälpmedel och ser det som en självklarhet att 

använda internet dagligen. De är någonstans mellan 20-34 år om vi utgår från denna 

definition. Generationen består av en relativ bred grupp men vi menar ändå på att de 

egenskaper vi presenterat ovan beskriver åldersgruppens likheter på ett bra sätt.   
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4. PRAKTISK METOD 
Vi kommer i detta avsnitt att gå genom den metod med vilken vi har utfört vår 

kvantitativa studie. Vi börjar med att beskriva vårt urval, vilket består av studenter och 

yrkesverksamma, för att sedan argumentera för vårt val av enkätutformning, 

datainsamling och bortfall. Avslutningsvis kommer vi att diskutera databearbetning och 

etiska aspekter. 

4.1 Urval 
För att kunna specificera vilken målsättning som en undersökning ska ha, måste en 

population definieras. Det innebär att bestämma vem och vilka som ska undersökas 

(Grønmo, 2006. s 89; Dahmström K, 2011, s. 67). Det finns teoretisk sett inte någon 

storlek på populationen som är bäst utan det är oftast stora populationer som undersöks, 

och det är väldigt ovanligt att forskare har medel nog att undersöka hela populationen 

(Healey, 2012, s. 8). Vi har definierat vår population som yrkesverksamma och 

studenter i Norrland. Vi har dock på grund av vår populations storlek därför valt att 

genomföra en urvalsundersökning. Dahmström (2011, s.74) skriver att det är viktigt att 

noga överväga de tänkbara alternativen och att slutligen välja det alternativ som ger ett 

så litet totalfel som möjligt, sett till de resurser forskaren har. Bekvämlighetsurval är en 

typ av urvalsundersökning vilken innebär att forskaren väljer de undersökningselement 

som är tillgängliga att delta i studien samt kan tillgodose den information som är 

nödvändig (Hair, 2003, s. 217; Bryman 2012, s. 194-195). Tillvägagångssättet tillåter en 

kostnads- samt tidseffektiv undersökning av stor kvantitet. Det finns ett flertal exempel 

på forskare som använt sig av bekvämlighetsurval i fackgranskade artiklar (exempelvis 

Carpenter et al., 2011; Fogde, 2011; Ferraro et al., 2013). Vi har valt att studera två 

olika populationer; studenter och yrkesverksamma. Kriterierna för dessa populationer 

är: 

- Respondenterna ska vara minst 18 år 

- Respondenten ska ha vana i att använda sociala medier 

- Respondenterna kommer från Norrland 

- Studenter ska studera vid Universitet på minst 75 % 

- Studenter ska utbilda sig mot yrken som i framtiden troligtvis leder till ett jobb 

där deras privata framtoning kan påverka deras anställning 

- Yrkesverksamma ska ha arbetat minst 50 % i minst sex månader  

- Yrkesverksamma ska ha ett jobb där deras privata framtoning kan påverka deras 

anställning  

 

Det är alltid svårt att definiera hur stort ett urval ska vara innan undersökningen görs, 

detta är även något som vi hade problem med innan undersökningen. Dels då det är 

svårt att uppskatta hur många vi nådde på de olika företagen, då vi lämnade ut enkäten 

till en utvald person som sedan spred dessa inom företaget. Enligt Bryman (2011, s. 

191) brukar urvalsstorleken ofta vara en kompromiss mellan tid, pengar och andra 

faktorer. Det var också något som påverkade oss då vi hade vissa begränsade resurser 

att förhålla oss till. Det innebar att vi valde en urvalsstorlek på över 100 personer per 

grupp, det vill säga 100 studenter och 100 yrkesverksamma. Efter studien genomförts 

kan vi se att vi fick in 130 yrkesverksamma och 118 studenter, vilket med god marginal 

möter vårt mål. Vi anser att detta i relation till våra resurser och förutsättningar var ett 

nog stort urval för att ge undersökningen och resultatet trovärdighet. Enligt Bryman 

(2011, s. 193) påverkas urvalsstorleken av hur heterogen eller homogen en grupp är. Vi 
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anser att vårt urval är relativt homogent, speciellt urvalet av studenter som kan ses som 

relativt lika, vilket gör att urvalet kan vara mindre men ändå tillräckligt.  

Vi har valt att fokusera på studenter i Norrland som kommer att arbeta inom den privata 

och offentliga sektorn inom yrken där ens privata framtoning kan vara avgörande för en 

framtida anställning. Motiveringen till det är att vi anser att det är en grupp som kan ha i 

åtanke vad sociala medier kan ha för påverkan på det personliga varumärket. Samt att 

de vid framtida jobbsökningar är utsatta för vilken information som publicerats om dem. 

Detta gör att det är extra intressant att undersöka denna grupp för att se om de även har 

kopplat detta till sociala medier samt om detta styr deras beteende.  Vad gäller 

yrkesverksamma väljer vi även där att kontakta personer på företag inom den privata 

och offentliga sektorn i Norrland med administrativa arbetsuppgifter. Vars anställning 

kan påverkas av deras privata framtoning. Vi vill alltså att båda urvalen i framtiden och 

i deras situation, kan använda sociala medier för att bygga och forma ett personligt 

varumärke. Vi vill dock inte lägga för stor vikt vid företagen då det är de 

yrkesverksamma vi har valt att undersöka och inte ett visst företag.   

Kritik mot urval 

Enligt Dahmström (2011, s. 266) är obundet slumpmässigt urval överlägset gentemot 

andra icke-slumpmässiga alternativ rent teoretiskt men ibland kan inte alltid kraven för 

ett OSU uppfyllas. Några av de praktiska problem som kan uppstå är att sätta upp en 

ram för populationen samt en slumpmekanism för att välja ut enheter (Dahmström, 

2011, s. 292). Detta är just det problem vi stod inför; att identifiera och lokalisera en 

ram för populationen. Därför valde vi att göra ett bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval är inte lika generaliserbart till hela populationen (Hair, 2003, s. 

217) som ett OSU. Dock anser vi ändå att informationen som vi kan samla in genom ett 

bekvämlighetsurval är trovärdig och användbar till analysen samt kommer att bidra till 

forskningen. Framförallt då vi är medvetna om bristerna och arbetar aktivt för att 

undvika dessa genom att försöka få en trovärdig och representativ urvalsgrupp som 

möjligt. 

4.2 Enkätundersökning 
Vi har valt att genomföra undersökningen med hjälp av pappersenkäter samt 

webbenkäter. Anledningen till att vi har valt att göra en blandning av pappersenkäter 

och webbenkäter är på grund av att vi anser att det är det effektivaste sättet att nå vårt 

urval. Webbenkäter är lättare att använda för att nå ut till individerna på de olika 

företagen. Pappersenkäter är lättare att använda för att nå till studenter som sitter på 

campus. Detta gör att vi kan maximera hur vi nått ut till vårt urval. Vi menar att vi även 

fick en något bättre kontroll över urvalet genom att själva dela ut pappersenkäter på 

campus jämfört med att sprida den fritt som webbenkät på exempelvis Facebook. 

Anledningen till det är att vi har kunnat välja var vi delat ut enkäterna för att på så sätt 

rikta oss till de studenter som studerar inom vissa områden. I huvudsak har vi delat ut 

enkäter vid Umeå Universitetsbiblioteket (UB) samt Lindellhallen, där studenter som 

matchar vårt urval ofta rör sig. Vi frågade även innan vi delade ut enkäterna om vad de 

studerade och om de studerade för att ha bättre kontroll om de matchade våra 

urvalskriterier och därmed få ett bättre urval. För att nå ut till fler studenter valde vi att 

även sprida webbenkäter, vi var dock noga med att enbart sprida enkäten till de personer 

vi ville skulle delta (och som uppfyllde kriterierna) och att de inte spred dem vidare för 

att vi skulle behålla kontrollen.  
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Det innebar att vi tog hänsyn till eventuella skillnader som kan uppstod ur våra metoder 

för att samla in data. Exempelvis kan det påverka om personen sitter själv framför 

datorn och besvarar enkäten eller om personen får den utdelad i pappersform av oss 

personligen. Vi anser dock att detta inte borde influera den information vi fått fram i allt 

för hög grad, och det borde inte påverka objektiviteten. Det är likväl något som vi har 

tagit hänsyn till genom att enbart närvara vid eventuella frågor och inte stå bredvid när 

de svarade. Utformningen av pappersenkäterna och webbenkäterna har även gjorts 

likadana för att inte detta ska påverka insamlingen av data. Enda skillnaden är i 

designen, då webbenkäternas design inte alltid passade pappersenkäter. Exempelvis vid 

användandet av rullist till svarsalternativen i webbenkäten som måste klickas på för att 

se alternativen, har dessa istället presenterats som en lista med synliga alternativ i 

pappersenkäten. Detta har dock inte påverkat innehållet vad gäller de båda enkäterna.  

Ytterligare en anledning till att vi valt att göra två olika former av enkäter är för att vi 

genomförde undersökningen på ett större geografiskt område för de yrkesverksamma 

och studenterna, vilket innebar att vi använde oss av webbundersökningen för att nå 

personer utanför Umeås omnejd. Vi anser att detta inte bör ha påverkat resultatet då vi 

anser att användandet av sociala medier är liknande i de större städerna i Norrland, samt 

kunskapen kring personlig varumärkeshantering bör vara liknande. Internet är utbrett i 

hela Sverige vilket innebär att tillgången till sociala medier är i stort sett lika för 

invånarna i Norrland.  

Det innebar att vi har kunnat nå fler personer utanför Umeå, med begränsade resurser då 

det är en relativt billig metod att utföra. Vi menar att på så sätt har vi fått in mer 

information vilken kommer att bidra till vår studie. Vi såg webbenkäterna som ett bra 

komplement till pappersenkäterna, då de med små resurser ger oss tillgång till fler 

undersökningspersoner det är även fördelaktigt för kontaktpersonerna på företag att 

kunna skicka ut en webbenkätslänk istället för pappersenkäter.  

Webbenkäter gör att vi kan ha fått en övertäckning på enkäterna som gjorts över internet 

då fler än de tillfrågade kan ha kommit åt den, dock är det en metod som kräver mindre 

resurser och är mer hanterbar därför valde vi att genomföra den. Vi valde att låsa 

enkäterna så att det endast gick att besvara dem en gång per dator för att minska risken 

för dubbelt besvarande av enkäten. Genom att ha erbjudit undersökningspersonerna att 

svara på enkäten via webben anser vi att vi ökat våra möjligheter att samla in mer data. 

Enligt Sinkowitz-Cochran (2013, s. 1160) kan användandet av två olika format på 

enkäter bidra till att de kompenserar bristerna hos varandra. Vi har dock enbart använt 

webbenkäter för att nå yrkesverksamma på företag. Vi har varit noga med att inte sprida 

länken till webbundersökningen fritt på internet för att på så sätt säkerställa att den bara 

når ut till vår urvalsgrupp och inte sprids till en annan population. På så sätt har vi 

försökt öka vår kontroll på vilka som svarat på enkäten. Andra fördelar med 

webbenkäter är att informationen är lätt att sammanställa efter att informationen är 

insamlad då det redan är elektronisk lagrad.  

Fördelarna med att ha använt oss av pappersenkäter är att vi har en större säkerhet över 

vilka som har tillgång till undersökningen och vilka våra undersökningspersoner är. Vi 

har alltså kunnat kontrollera att undersökningen gjorts inom vår population. Det har 

även minskat risken för en eventuell över- eller undertäckning. Dessa enkäter har också 

minskat eventuella bortfall på grund av svårigheter att förstå några frågor och den 

bristande teknisk kunskap kommer inte ha en inverkan på bortfallet. Vi kunde hjälpa de 

individer som eventuellt haft några funderingar angående frågorna. Vi har därför även 
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kunnat undvika att vissa enkäter inte blivit rätt ifyllda och därmed minskat bortfallet 

mer än webbenkäter. Dahmström (2011, s. 369-370) skriver att det är en fördel om 

oklarheter kan redas ut direkt för att minska mätfel. Nackdelarna är att det krävs mer 

resurser i både insamling men även senare i processen när det är dags att sammanställa 

informationen och tyda alla enkäter, det är också besvärligt över större geografiska 

avstånd.  

Vi läste ett flertal olika källor (exempelvis: Saunders et al., 2003; Hair et al., 2003; 

Bryman, 2011; Muijs, 2011) för att på bästa sätt konstruera enkäten, och undvika 

misstag som påverkar vårt resultat. Det är viktigt att noga överväga språk, 

svarsalternativ samt antalet frågor för att få en så bra undersökning som möjligt (Hair et 

al., 2003, s. 189). Vi vill även försöka få mycket rådata som vi kan jobba vidare med. 

Därför har vi exempelvis frågat om åldern istället för att ha alternativ med olika 

åldersintervall.  

När data ska samlas in finns vissa mätfel att beakta. Bryman (2011, s. 49) nämner tre 

viktiga kriterier för bedömningen av samhällsvetenskapliga undersökningar; 

Reliabilitet, Replikation och Validitet. Kortfattat berör kriteriet reliabilitet huruvida 

undersökningen kan göras om med liknande resultat eller inte (Bryman, 2011, s. 49). 

Detta kriterium påminner om nästa kriterium; replikerbarhet som behandlar om 

undersökningen är möjligt för en annan forskare att upprepa (Bryman, 2011, s. 49). Till 

sist har vi kriteriet validitet vilket rör frågor kring hur forskarens slutsatser är gångbara. 

Det finns flera olika typer av validitet (Bryman, 2011, s. 50-51) vilka vi diskuterar i 

kapitel 7.3. Till sist kommer vi att diskutera studiens generaliserbarhet. Om studiens 

resultat kan generaliseras till populationen (Muijs, 2011, s. 56). Alla dessa kriterier 

kommer vi att genomgående diskutera i kapitel 7 ”Kriterier för samhällsvetenskaplig 

forskning” då vi har utvärderat vår egen undersökning utifrån dessa kriterier. 

 

Utformningen av frågor och design är något som vi anser har varit viktigt i 

konstruktionen av enkäterna. För att försöka eliminera misstolkningar och otydligheter 

valde vi därför att i våra enkäter genomföra en mindre pilotstudie innan vi påbörjade 

den “riktiga” undersökningen. Vi anser att det är viktigt då det inte går att ändra 

enkäterna i efterhand och därför bad vi fem studenter och fem yrkesverksamma att 

genomföra en pilotstudie. En pilotstudie innebär att ett fåtal respondenter besvarar 

enkäten för att minimera risken för fel (Hair et al., 2003, s. 201, Saunders et al., 2003, s. 

308). Detta är viktigt vid enkätundersökningar då det inte kommer finnas någon person 

som kan hjälpa den som fyller i enkäterna vid eventuella problem (Bryman, 2011, s. 

258). Det är dock speciellt viktigt vid webbenkäter när respondenten fyller i enkäten 

helt själv. Dock har vi haft viss möjlighet att undvika missförstånd, med 

pappersenkäterna då vi delat ut dessa personligen. Bryman (2011, s. 258-259) menar att 

individerna i pilotstudien inte ska ingå i urvalet därefter. Detta var något vi tänkte på 

och därför exkluderade vi dessa personer och deras svar från resultatet.  

Fokus för oss under denna pilotstudie var frågornas utformning, enkätens utformning 

samt förståelse för frågorna, istället för vad undersökningspersonen tyckte. Både för att 

veta vad de tyckte om designen på enkäten i termer av svårigheter att förstå frågorna, 

förståelse för vad studien ämnar göra etcetera. Hur de uppfattade möjligheterna att 

besvara frågorna, tidsaspekten för att göra dessa, omfattning av enkäten och villighet att 

deltaga (etiskt och moraliskt). Eftersom vi både har webbenkäter och pappersenkäter 

gjorde vi pilotstudier för båda. 
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Det vi fick ut av pilotstudien var vad tillfrågade ansåg rent designmässigt men även 

innehållsmässigt, om det var någon fråga som var komplicerad eller svår att förstå. Vi 

kunde även utläsa om det var risk att få många bortfall då vissa av frågorna inte var 

besvarade på ett korrekt sätt. Exempel på detta var att några hade missförstått hur de 

skulle svara på frågorna, detta gjorde att vi fick ändra namn på vissa begrepp och hur vi 

ställde frågorna. Överlag blev det dock inte några stora ändringar, men det var nyttigt att 

göra en pilotstudie för att få ut maximalt av undersökningen.  

4.3 Enkätutformning 
Vi har i enkäten (se appendix 1 och 2) börjat med att kort introducera oss själva och vad 

studien ämnar undersöka, samt all relevant information om sekretess och anonymitet. Vi 

har även förklarat hur frågorna ska besvaras detta för att öka kvaliteten på svaren och 

minska eventuella bortfall på grund av missförstånd. Vi ville ha anonymitet i 

undersökningen för att de som besvarar ska vara bekväma med att svara sanningsenligt. 

Anonymitet är enligt Cohen et al (2007, s. 64-65) när varken den ansvariga, de frågande 

eller utomstående kan identifieras utifrån någon av enkäterna, enkäterna ska sakna 

personlig identifikations indikatorer. Enkäterna har varit helt frivilliga att genomföra 

och de svarande kunde när de ville avsluta en ofärdig enkät utan att motivera varför. 

Anledningen till detta är att vi trots att vi personligen inte anser att frågorna är av någon 

känslig karaktär kan vissa personer ändå känna det och de har då haft möjligheten att 

avbryta undersökningen. 

Vi har till största del använt oss av stängda frågor då detta enligt Cohen et al (2007, s. 

321) och Dahmström (2011, s. 158-160) öppnar för möjligheter att tolka och presentera 

resultatet statistiskt. De menar vidare att även stängda frågor kan användas för att 

jämföra mellan grupper inom urvalet och att forskaren inte är lika beroende av 

uttömmande svar som i öppna frågor. Vidare går det lättare och snabbare att analysera 

informationen, de ger även vanligtvis mer specifika svar från respondenterna. Tanken 

med våra enkäter var att koppla samman och testa teorier för att bidra till 

forskningsgapet. Vi ville dock inte ha för många frågor. En för omfattande och stor 

enkät kan göra att respondenterna inte orkar ha fokus genom hela enkäten eller så 

kommer de inte ens vilja besvara den (Dahmström 2011, s. 159). Därför har vi försökt 

hitta en balans, då det är viktigt att enkäterna är nog omfattande för att kunna testa 

teorierna men samtidigt inte för omfattande för att kunna få bra och genomtänkta svar 

från respondenterna. För att se de frågor vi ställt se appendix 3.  

Enkäterna har skapats så neutrala som möjligt, vi har undvikit att använda ledande 

frågor och även negerande frågor så långt som det har varit möjligt. Språket som 

användes var utan facktermer (om inte facktermen i text kunde förklaras på ett 

förståeligt sätt) detta för att språket inte skulle påverka hur respondenterna svarade. 

Detta är viktigt då vi genom webbenkäter inte haft någon möjlighet att förklara frågorna 

till respondenterna. Formulären mellan studenterna och de yrkesverksamma skiljer sig 

från varandra, då inte alla frågorna är kompatibel med de två olika urvalen. Dock finns 

de frågor som skiljer sig åt i A-delen (bakgrunden) och C-delen (attitydfrågorna) medan 

frågorna i B-delen (påståendena) gjorts likadana för båda grupperna. Vi ämnade bevara 

undersökningarna så lika som möjligt för att kunna jämföra resultaten mellan de två 

grupperna. 

I A-delen frågar vi om olika bakgrundsvariabler för att kunna kontrollera vad som 

påverkar om individer använder sociala medier för att påverka sitt personliga 

varumärke. Det vi gör är att här ställa frågor där vi inte bara använder en skala utan vi 
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låter de tillfrågade själva fylla i resultat, det är dock inte öppna frågor i den aspekten att 

vi frågar efter en åsikt utan vi frågar exempelvis efter ålder, antal timmar på sociala 

medier etcetera. Anledningen till att vi inte delar in dessa alternativ i kluster är för att vi 

sedan vill ha en stor rådata för att kunna testa den mer ingående, vi har därför sedan 

kunnat välja hur vi exempelvis vill dela in åldrarna efter olika parametrar.  

I B- och C-delen kommer vi att ställa upp olika påståenden som de tillfrågade får svara 

på, den utformning som vi kommer ha på alternativen är en Likertskala. Likertskalan 

ger de tillfrågade möjliga svar till ett på förhand bestämt påstående (Cohen et al 2007, s. 

326). Vi har en skala där de tillfrågade kan välja mellan ett och fem där ett stod för 

”Instämmer inte alls” och fem motsvarade ”Instämmer helt”. Frågorna är alla kopplade 

till olika teorier men vi har valt att blanda dem för att inte respondenterna ska känna att 

de upprepar sig för mycket, utan att de ska tänka igenom varje svar och inte svara per 

automatik för att de upplever att frågorna är lika. Eftersom vi har en extra 

bakgrundsfråga för de yrkesverksamma blir numren på frågorna ojämna, fråga 12 för 

yrkesverksamma är fråga 11 för studenter, därför kommer vi att nämna frågorna utifrån 

yrkesverksamma först och därefter frågans nummer för studenternas enkät enligt 

följande princip: Fråga 12 (11). Frågorna finns redovisade i appendix 1 för de 

yrkesverksamma och appendix 2 för studenterna.  

4.4 Datainsamling 
Studenter nådde vi via enkätutdelningar av pappersenkäter på campusområdet samt 

spridning av webbenkäter. Valet av utdelning var för att få en relativ stor kontroll över 

vilka elever som vi valde att dela ut till. Vad gäller yrkesverksamma valde vi att 

undersöka både den privata och offentliga sektorn eftersom att vi ansåg att det kan vara 

viktigt med det personliga varumärket i båda sektorerna vilket gjorde dessa sektorer 

relevanta. Vi fick i dessa sektorer ett stort åldersintervall för de yrkesverksamma. Det vi 

också tänkte på i datainsamlingen var att ta med yrkesverksamma som har 

administrativa arbetsuppgifter, vilket vi nämnt under kapitel 4.1 Urval, eftersom att vi 

ansåg att det personliga varumärket var mer viktigt för dessa yrken än för andra yrken.  

Vi valde att utföra enkätutdelningen genom att gå runt i Samhällsvetarhuset, 

Universitetsbiblioteket samt Lindellhallen på Umeå universitet. Anledningen till detta 

var att vi ville kompensera för de svagheter som finns med en utdelning till större 

grupper. Därför valde vi medvetet personer som inte var stressade eftersom att det är 

viktigt att enkäterna inte besvarades under brådskande omständigheter.  Vi valde även 

medvetet personer för att fylla ut vissa kvoter, då vi exempelvis vill ha nära 50/50 på 

män och kvinnor, men även ålder för att få bättre intervall försökte vi att fråga personer 

med så jämn fördelning som möjligt.  

För att nå yrkesverksamma har vi valt att kontakta företag och be om att få dela ut 

enkäten eller att de kan dela ut webbenkäten till sina medarbetare, det senare var det 

majoriteten av företag ville. På så sätt anser vi att vi nått ett acceptabelt antal 

yrkesverksamma utifrån våra resurser. Det var en risk att företagen liknar varandra 

väldigt mycket, men vi har försökt att kontakta olika typer av företag, vilka inkluderar 

kommunala företag, avdelningar vid en kommun, privata bolag i olika storlekar. 

Exempelvis kontaktade vi banker, medelstora företag inom IT, kommun, socialstyrelsen 

etcetera. Det som var viktigt var att individerna på avdelningen hade ett jobb som 

krävde en personlig framtoning.   
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För att nå ut till de olika företagen har vi valt att först använda oss av mejl till strategiskt 

utvalda personer där vi frågar om tillstånd att göra en undersökning och förklarar syftet 

med undersökningen och om de har haft möjlighet att dela ut undersökningen i form av 

ett webbformulär. Efter detta gav vi företaget nog med tid att betänka detta (fem 

arbetsdagar) vi skickade sedan ett påminnelsemejl om vår undersökning. Vi har även 

erbjudit de inblandade kontaktpersonerna på företagen att ta del av vår undersökning för 

att de och de andra respondenterna ska få ut något själv av undersökningen och att de 

ska ha möjlighet att se vad vi kom fram till i undersökningen.  

4.5 Bortfall 
Vi fick inte ett stort bortfall då vi genomfört ett bekvämlighetsurval, dock har det 

uppstått bortfall genom att studenter eller yrkesverksamma inte har haft tid att svara på 

enkäterna eller inte genomfört hela enkäten. Det är viktigt att i en kvantitativ studie 

hålla bortfallet lågt eftersom att det i olika grad inverkar negativt på resultatet. Vårt 

totala bortfallet blev 20 personer, varav 4 studenter och 16 yrkesverksamma.  

Det är dock vanligt att bortfallet är stort i dagens studier, några exempel på studier 

(Nambisan & Barons, 2009, s. 396; Holger e al, 2010 s. 85; Ngo & O’Cass, 2012 s. 

867) som har gjorts med en relativt låg svarsfrekvens på mellan 15 - 20% i sina 

undersökningar. Det kan även finnas en risk för bortfall på grund av bristande teknisk 

kunskap gällande webbenkäter enligt Dahmström (2011, s. 88, 94), vilket minskade 

våra möjligheter att generalisera studiens resultat. Vi har dock valt att göra 

webbundersökningen enkel och överskådlig för att minska detta bortfall som annars kan 

uppstå. Vi använde även, precis som vi nämnt tidigare, pilotstudier för att minska denna 

risk. Det blev dock ett visst bortfall då det trots pilotstudien fanns visa individer som 

misstolkade vissa frågor, eller som fyllde i enkäterna på ett felaktigt sätt, det var dock 

mer vanligt på webbenkäterna än pappersenkäterna vilket var en risk vi i förväg visste 

om. Det var dock inte stora bortfall och det hade inte stor negativ inverkan på vår studie 

anser vi.  

4.6 Databearbetning och utvärdering 
Bearbetningsfel är viktiga att beakta när data bearbetas, exempel på dessa är felkodning, 

registrering på datorn samt datorbearbetningen (Dahmström, 2011, s. 372). Forskaren 

bör noga överväga de bearbetningskoder som används vid kodningsmomentet, noga gå 

igenom registreringen av data på datorn samt vid bearbetningen av informationen. Vi 

sammanställde alla svar i ett Exceldokument, detta är något som gjordes automatiskt för 

webbenkäterna genom webbenkätsprogrammet. Vi sammanställde pappersenkäterna 

manuellt i samma Exceldokument som vi fick ut av webbenkätsprogrammet. Att 

webbenkäterna sammanställdes automatiskt var bra då det minskade eventuella 

mänskliga misstag från vår sida. Vi kollade ändå resultatet för att se att det inte var 

några tekniska misstag, när vi manuellt förde in informationen från pappersenkäterna 

kontrollerade vi flertal gånger för att det inte skulle bli något överföringsfel.  

Vi sammanställde och bearbetade sedan våra data med hjälp av statistikprogrammet 

SPSS. Anledningen till valet av SPSS är att det är ett av de vanligare förekommande 

programmen som vi redan på förhand har viss förkunskap om. Vi vill med hjälp av 

programmet utvärdera våra data efter att ha samlat in den för att kunna avgöra hur 

värdefull informationen är och därmed våra slutsatser. Detta är nödvändigt för att 

avgöra studiens validitet.  
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För att se vilken spridning det finns inom urvalsgruppen, vad gäller ålder, inkomst 

etcetera kommer vi att göra använda oss av olika typer av diagram samt kolla på 

median, medelvärde samt standardavvikelse för våra urvals grupper. Det är relevant att 

analysera dessa mått för att se om någon del av populationen är övervägande 

representerad. Lådagram är en form av spridningsmått som i synnerhet är användbar för 

att jämföra olika grupper, och på så sätt visa på likheter och skillnader mellan dessa 

(Dahmström, 2011, s. 50). På så sätt kan vi, dels för egen skull men även för att på ett 

bra och tydligt sätt kunna visa för läsaren hur vårt urval faktiskt såg ut. 

Vi har valt att genomföra en deskriptiv studie vilket innebär att vi beskriva våra data 

med hjälp av tabeller och diagram i vår analys. Vid redovisningen av våra data använder 

vi oss av procentsatser, relativa tal och medelvärde. Vi anser att vi kan redovisa vår 

analys på ett överskådligt sätt genom att göra det på ett deskriptivt sätt, däremot 

kommer vi att använda oss av olika statistiska verktyg för att redovisa vårt resultat.  

Vi undersökte skevhetskoefficienten för att undersöka om våra bakgrundsfrågor var 

normalfördelade eller inte. Skevheten undersöker enligt Hair et al (2003, s. 243-244) 

hur symmetrisk distributionen är fördelad. Vidare menar han att värdet borde ligga 

mellan -1 och +1, där värden över detta visar på en väldigt skev fördelning. När värdet 

ligger nära 0 ligger medelvärdet och medianen på samma ställe. Normalfördelningen 

råder när kurvan är formad som en klocka och symmetrisk (Hair et al, 2003, s. 238). För 

att veta normalfördelningen undersökte vi även kurtosis. Detta undersöker hur höjden 

på kurvan går, där värdet bör ligga mellan -3 och +3, för att kurvan ska vara 

normalfördelad bör värdet ligga på 0 (Hair et al, 2003, s. 243-244). Standardavvikelsen 

handlar om hur väl överensstämmande de tillfrågade tycker i exempelvis en fråga (Hair 

et al, 2003, s. 243-244).  

Då vi jämförde två grupper, använder vi oss av ”oberoende variabler t-test”. Denna typ 

av t-test används för att avgöra skillnader mellan olika gruppers medelvärden för att se 

om det finns någon signifikant skillnad (Hair et al., 2003, s. 267). På så sätt vet vi om vi 

med viss säkerhet kan säga något om resultatet. T-testet talar om ifall det finns en 

signifikant skillnad mellan grupperna (Hair et al., 2003, s. 267), i det här fallet om det 

finns en skillnad mellan yrkesverksamma och studenter. Ett värde på <0.05 innebär att 

det finns en signifikant skillnad mellan gruppernas medelvärden. Det vill säga, vi kan 

med 95 % säkerhet säga att skillnaderna inte beror på en slump. 

För att mäta sambandet mellan variabler används en korrelationskoefficient 

(Dahmström, 2011, s. 225-226). Resultatet varierar mellan 0 och 1, där 0 står för ingen 

korrelation och -1 samt +1 står för perfekta negativt respektive positivt samband. En typ 

av korrelationstest är Pearson korrelation. Den standardiserade nollhypotesen som 

används vid testet är att det inte finns något samband mellan de testade variablerna. Om 

korrelationskoefficienten är statistiskt signifikant innebär det att vi kan förkasta den och 

därmed, med viss säkerhet säga att det finns en relation mellan de två variablerna (Hair 

et al., 2003, s. 283-284; Mujis, 2011, s. 124-125).  

När vi analyserade teorin om generationer och teknologi, valde vi att dela in hela vårt 

urval i generationer, där generation Y är åldern på individer mellan 20-34, generation X 

är mellan 35-49 och Babyboomers är mellan 50-69. För att kunna analysera 

generationer var vi tvungna att testa skillnaderna med hjälp av ett ANOVA-test 

(”Analysis of Variables ” översatt ”Analys av Variabler”). Ett ANOVA-test tillåter 

forskaren att jämföra medelvärden mellan ett flertal olika grupper (Muijs, 2011, s. 175), 

till skillnad från oberoende variabler t-test som enbart testar skillnaden mellan två 
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grupper. Resultaten som ett ANOVA-test ger dock bara utslag att det antingen finns en 

skillnad mellan gruppernas eller några av gruppernas skillnader, men inte mellan vilka 

av dessa gruppers medelvärden som skillnaden finns (Muijs, 2011, s. 176). Därefter 

genomförde vi ytterligare ett test för att se mellan vilka medelvärden som vi kunde finna 

en signifikant skillnad (p<0,05). Ett Scheffe test används för att bedöma vilka gruppers 

medelvärden som skiljer sig åt (Muijs, 2011, s. 177; Hair et al., 2003, s. 270).  

Vid testning och analyser av våra data kan det uppstå typ I fel eller typ II fel. Typ I fel 

innebär att forskaren förkastar en sann nollhypotes, det finns med andra ord ett samband 

i verkligheten (Saunders et al., 2003, s. 357-358; Muijs, 2011, s. 65-66). Ett typ II fel 

innebär att forskaren inte har förkastat en felaktig nollhypotes, vilket innebär att 

sambandet inte finns i verkliga populationen (Saunders et al., 2003, s. 358; Muijs, 2011, 

s. 65-66). Nollhypotesen innebär i vårt fall, den av testet uppställda nollhypotes, att 

samband inte existerar. När vi gjorde Scheffetestet var gruppstorlekarna ojämna vilket 

innebär att det kan uppstå ett typ I fel eventuellt. Detta är något vi har beaktat i vår 

analys och de slutsatser vi dragit. Baby boomers var betydligt färre än de båda andra 

grupperna representerade, Generation Y och Generation X.  

Vid databearbetningen fann vi att en fråga missuppfattats av ett stort antal respondenter. 

Denna fråga undersökte hur de i procent fördelade den tid de spenderade på sociala 

medier på respektive media, i vårt fall fanns tre alternativ; Facebook, LinkedIn, och 

Övriga medier, alltså fråga 9 i vår undersökning. Istället för procent besvarade 

exempelvis vissa genom att fylla i minuter. Eftersom denna fråga besvarades fel av ett 

större antal respondenter och inte enbart av ett fåtal slumpmässiga, ansåg vi att det 

kunde klassas som ett systematiskt fel. Vi valde därför att inte använda oss av den 

frågan då vi ansåg att det fanns en för stor risk för felaktig databearbetning, då vi skulle 

vara tvungna att själva tolka respondenternas svar och omvandla dem till procent.  Hair 

et al. (2003, s. 229-230) menar att om det finns uppgifter som saknas går det att 

uppskatta svaren utifrån medelvärdet, men det gäller enbart vid enstaka fall. Då denna 

fråga fick många felaktigt ifyllda svar ansåg vi dock att vi vid uppskattningen av svaren 

skulle påverka resultatet och ge en felaktig bild av hur mycket respondenterna spenderar 

på de olika sociala medierna.  

När respondenterna svarade på webbenkäten fanns svarsalternativet ”Vet ej” på attityd- 

och påståendefrågorna, vilket sedan i Exceldokumentet redovisas som 0. Det gjorde att 

medelvärden påverkades negativ, och alla som inte hade en uppfattning sänkte 

medelvärdet vilket gjorde det missvisande. Därför valde vi att i SPSS-analyserna 

utesluta alla svar som innehöll 0 för att få ett rättvist medelvärde. Detta gällde 

framförallt för uppfattningar kring LinkedIn, då ett flertal respondenter som inte har 

LinkedIn har fyllt i alternativet ”Ingen uppfattning” på frågorna kring det mediet. Vilket 

gjorde att vi i redovisningen fått ett mindre antal respondenter som hade en åsikt kring 

LinkedIn än Facebook. Vi insåg även att det hade varit intressant att se vilka som 

svarade nej på frågan ”använder sociala medier” och att vi därför kunde ha haft 

bakgrundsfrågorna innan de fyllde i denna fråga. Dock är det i huvudsak de som 

använder sociala medier som vi ämnade studera så vi känner ändå att vi i den aspekten 

fått den information vi behöver. 

4.7 Etik 
Vid genomförandet av en studie är det viktigt att vara noga med etiska aspekter, både 

vad gäller insamlandet och bearbetningen av data i studien. Vi har noga beaktat de 

etiska aspekter som finns vid insamlande av information från individer. I vår studie 
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anser vi att ämnet generellt sett inte är av känslig karaktär, men det är ändå viktigt att ta 

hänsyn till att vissa deltagare i studien kan uppfatta att den information de lämnar ifrån 

sig är av känslig karaktär. Som stöd har vi använt oss av Vetenskapsrådets (2002) 

”Forskningsetiskaprinciper inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”, vilken 

nämner i huvudsak två krav att ta hänsyn till. Det första av kraven är forskningskravet 

vilket innebär att ”… forskning bedrivs, inriktas på väsentliga frågor och att den håller 

hög kvalitet” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Ett annat krav att ta hänsyn till är 

Individsskyddskravet, det vill säga skyddandet av undersökningspersonerna mot 

negativa konsekvenser som deltagandet kan innebära för en deltagare i studien eller för 

tredje person (Vetenskapsrådet, 2002, s.5). Detta krav består i sin tur av fyra huvudkrav: 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6).  

Informationskravet uttrycker vikten av att informera respondenterna om att deltagandet i 

undersökningen är frivillig, att de när som helst kan välja att avbryta deltagandet, vilken 

deras uppgift i projektet är samt vilka villkor som finns för deltagandet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Samtyckeskravet diskuterar förhållandena för samtycke i 

en undersökning; att deltagaren samtycker till att delta i undersökningen, hur länge de 

väljer att göra det, på vilka villkor de väljer att ställa upp samt att de kan avbryta 

deltagandet när de vill utan att riskera negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

9-10). Dessa uppgifter har vi valt att ta upp i ett försättsblad som lämnas ut tillsammans 

med enkäten för att informera respondenten. 

Konfidentialitetskravet rör skyddandet av deltagarnas personuppgifter och information, 

att känslig information inte kommer i felaktiga händer. Då vi kommer att samla in 

enkäter vilka inte har någon koppling till respondenten anser vi att risken för etiska 

problem vad gäller spridning av känsliga uppgifter är liten. Det sista kravet är 

nyttjandekravet vilket beskriver begränsningarna för hur forskaren får använda de 

uppgifter som framkommer i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Dessa 

uppgifter får exempelvis inte säljas vidare eller användas i kommersiellt syfte utan 

tillstånd från den berörde. Detta är återigen inte en större risk att detta ska hända i vår 

studie, då enkäterna lämnas in anonymt, samt att informationen inte går att återkoppla 

till respondenten. Det är dock viktigt att alltid ha dessa krav i åtanke när en studie 

genomförs för att i största möjliga mån skydda undersökningspersonerna och de 

uppgifter som de lämnar, vilket är något vi har gjort i vår studie. Cohen et al. (2007, s. 

76-77) nämner även dessa punkter som några av de viktigaste etiska koderna att följa 

vid genomförandet av studier.  

Dessa krav måste vid varje tillfälle vägas mot forskningens bidrag och värdet av 

undersökningens kunskapstillskott, båda kortsiktigt och långsiktigt (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 5). Varken forskningskravet eller Individkravet är absolut, utan bör vid varje 

tillfälle vägas mot varandra. Vetenskapsrådet (2002, s. 6) rekommenderar vidare att 

forskaren bör se dessa krav som normer att efterfölja i sin avvägning gentemot 

forskningen å ena sidan och individen å andra sidan. Vi har försökt att noggrant 

överväga dessa krav vid vår studie, och vi anser att vi har hållit en god etik kring vår 

studie.  
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5. EMPIRI OCH ANALYS 
I det här kapitlet kommer vi att redovisa våra data. Dels för de båda medierna, 

Facebook och LinkedIn men även för de två urvalsgrupperna; yrkesverksamma och 

studenter. Vi kommer att börja med en presentation av bakgrundsinformationen för 

studenter och yrkesverksamma. Därefter kommer vi att visa resultatet av vår studie. Vi 

testar de teorier vi redovisat i kapitel 3 för att visa skillnaderna mellan Facebook och 

LinkedIn samt för att påvisa skillnader mellan studenter och yrkesverksamma. Vi 

kommer även i detta kapitel att analysera de resultat vi kommit fram till. 

5.1 Redovisning av urvalet 
I det här kapitlet kommer vi att diskutera och redovisa bakgrundsinformation kring de 

data vi samlade in i vår undersökning. Vi har jämfört de yrkesverksamma mot 

studenterna i de frågor som båda grupperna besvarat. Detta för att vi vill redovisa våra 

bakgrundsdata på ett överskådligt sätt.  

Åldersfördelning 

Vad gäller ålder har vi valt att redovisa respektive grupps ålder i lådagram för att kunna 

ge en överblick över fördelningen. Det syns en tydlig skillnad mellan studenterna och 

de yrkesverksamma. Bland studenterna ligger en majoritet av respondenterna mellan 20 

år och 30 år. Det finns med andra ord en väldigt liten spridning vad gäller studenterna 

åldersmässigt, medelvärdet ligger på 23,62 och medianen på 23,50. Dessa ligger inte 

exakt på samma siffra vilket gör att vi har en liten skevhet, vilket i vårt fall ligger på 

0,690, vi har även kollat på kurtosis vilket ligger på 0,534. Vad gäller de 

yrkesverksamma däremot har de en större spridning i åldern, men även en högre 

medelålder än vad studenterna har. Deras ålder fick ett medelvärde på 42,10 och en 

median på 43. Även här skiljer sig medianen från medelvärdet vilket tyder på en 

skevhet, här ligger skevheten på – 0,185 och kurtosis på – 0,314. Vilket gör att vi inte 

har en fullständig normalfördelning men det är ändå en tillfredsställande fördelning.   

 

 
Figur 2 Åldersfördelning 

Som vi ovan skrivit har vi en större spridning mellan åldern för de yrkesverksamma och 

studenterna. Detta ser vi dock inte som något ovanligt då individer oftast i det svenska 

samhället studerar i lägre ålder för att därefter jobba i högre ålder. 
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Könsfördelning 

Könsfördelningen mellan män och kvinnor är jämn i båda grupperna. Diagrammet visar 

den procentuella fördelningen mellan män och kvinnor. För yrkesverksamma är det 

cirka 62 % kvinnor och cirka 38 % män medan fördelningen för studenter är 55 % 

kvinnor och 45 % män. Vissa har valt att inte ange kön och dessa har då blivit 

exkluderade. Detta anser vi vara en bra fördelning även om vi skulle vilja ha fler män i 

urvalet för yrkesverksamma, det var ändå en bra fördelning då vi inte kunde bestämma 

vilket kön som skulle besvara enkäten för de yrkesverksamma. Däremot kunde vi till 

viss del påverka fördelningen av studenterna. 

 

 
Figur 3 Könsfördelning 

Användande av sociala medier 

Eftersom vi har valt att studera hur studenter och yrkesverksamma använder personlig 

varumärkeshantering på sociala medier, har vi i bakgrundsfrågorna ställt frågan om de 

använder sig av sociala medier eller inte. De som svarat nej har vi sedan inte tagit med i 

denna studie, precis som vi nämnt i kapitel 4.6 ”Databearbetning” är detta något som 

hade kunnat vara intressant att studera för att se vilka som svarat nej. Vi kan se att det 

var en övervägande majoritet som har svarat ja, både bland studenter och 

yrkesverksamma. 112 yrkesverksamma och 114 studenter svarade ja på denna fråga. 

Användandet av sociala medier hos våra respondenter är enligt våra data utbrett, då det 

var 16 yrkesverksamma som svarade nej och 4 studenter som svarade nej på detta. Det 

som är intressant att se är att det är mer utbrett bland studenter att använda sociala 

medier än det är bland de yrkesverksamma. Stapeldiagram visar hur många som 

använder respektive inte använder sociala medier. Vi kunde utläsa att 87,5 % av de 

yrkesverksamma och 96,7 % använder sociala medier.  
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Figur 4 Användandet av sociala medier 

 

Tid på sociala medier 

Nedan ska vi presentera hur lång tid våra urval spenderar på sociala medier, vi 

presenterar detta i ett lådagram. Vi har här undersökt om det råder en normalfördelning 

eller inte. Bland de yrkesverksamma kan vi se att det är en stor spridning mellan den 

som spenderar mest tid och den som spenderar minst tid, dessa siffror ligger mellan 2 

minuter och 150 minuter. Medelvärdet för de yrkesverksamma är 41,32 minuter och 

medianen är 30 minuter. Vi ser direkt här att det råder en skevhet vilket vi även kan 

utläsa då den ligger på 1,439 och kurtosis är på 1,975, vilket tyder på att vi har en 

väldigt stor skevhet i vårt urval. Bland studenter är det också en väldigt stor spridning 

mellan användandet där det minsta värdet är en minut och det största är 250 minuter, 

medelvärdet är större än för de yrkesverksamma på 86,62 minuter även medianen är 

högre på 75,50 minuter. Detta tyder på i samma fall som för de yrkesverksamma på en 

skevhet på normalkurvan vilket vi även kan se då skevheten är 0,928 och kurtosis är 

0,654, detta gör att studenternas resultat är mer normalfördelat än de yrkesverksammas. 

Vi kan dock sammanfattningsvis se i lådagrammet att studenter i snitt sitter längre tid på 

sociala medier än yrkesverksamma gör. 
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Figur 5 Tid på sociala medier 

Typ av studier och studietakt 

Vi kan i stapeldiagrammet nedan se fördelningen om studenter läser en kurs eller ett 

program. Cirka 77 % av de tillfrågande läste ett program medan cirka 23 % läste en 

kurs. Vi kan även se att nästan alla tillfrågade studerade 100 % då cirka 96,5% 

studerade på heltid. Detta är intressant eftersom att det betyder att trots att nästan 25 % 

studerar en kurs istället för ett program studerar de på minst 100 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Studietakt och typ av studier 
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Antal år som yrkesverksam 

Vi undersökte hur lång arbetslivserfarenhet som de yrkesverksamma hade. Det var här 

en stor skillnad mellan den som har jobbat längst och den som har jobbat kortast tid, då 

den som jobbat kortast tid precis har fått ett jobb och därmed har 0 år som yrkesverksam 

medan den som jobbat längst har jobbat i 44 år. Medelvärdet ligger på 20,98 medan 

medianen är på 20. Detta gör att vi har en skevhet på -0,031 och en något högre kurtosis 

på -0,715. Vilket gör att det inte är en perfekt normalfördelning. Vi kan utläsa ur 

lådagrammet att vi har en bra fördelning här utan outliers, och att vi fått med en bredd 

av yrkesverksamma som jobbat både en kortare och längre tid.  

 

 
Figur 7 År som yrkesverksam 

År på nuvarande arbetsplats 
Det är förutom antal år som yrkesverksam relevant att redovisa hur vårt urval ser ut i 

relation till hur länge de har varit på samma arbetsplats. Vi ser här att det är en stor 

differens mellan den som varit kortast på samma arbetsplats (0 år) och den som varit 

längst tid (31 år). Medelvärdet här är 7,35 år och medianen ligger på 5 år. Antal år på 

nuvarande arbetsplats kan inte anses vara normalfördelad då skevheten ligger på 1,540 

och kurtosis ligger på 1,686 vilket är höga siffror och visar framför allt på en skev 

fördelning. Vi kan här se att det är relativt många som också ligger över den översta 

kvartilen och därmed kan räknas som outliers, men då vi inte anser att resultatet är 

extremt högt över medelvärdet och att det är relativt många som är med väljer vi att 

ändå redovisa dem. Det är intressant att undersöka år på nuvarande arbetsplats eftersom 

att det kan påverka hur dessa individer ser och använder sociala medier. Beroende på 

om de har bytt jobb nyligen eller inte. 
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Figur 8 År på nuvarande arbetsplats 

Arbete i procent 

Det som vi kan utläsa i hur mycket vårt urval av yrkesverksamma arbetar är att den 

absolut största delen faktiskt har en heltidstjänst då 94 stycken av 111 har ett 

heltidsarbete. Medelvärdet ligger på 96,10 och medianen på 100. Det finns dock en stor 

skevhet -2,930 och en stor kurtosis på 8,805. Detta är dock något som vi inte anser är 

speciellt konstigt att det är en snedvridning då vi i början också tog för given att den 

stora majoriteten skulle vara heltidsarbetare och en mindre del skulle jobba på deltid så 

förstår vi att det blir en snedvridning. För att det skulle vara en normalfördelning skulle 

vi eftersom att vi har en blandning av heltidsarbetare och deltidsarbetare även behöva ha 

personer som arbetar mer än 100 % vilket i Sverige är ovanligt idag (vi hade en i vårt 

urval). Detta är dock intressant att redovisa eftersom att det kan påverka hur dessa 

individer ser på sociala medier beroende på hur mycket de arbetar, det kan även påverka 

andra delar som exempelvis hur mycket tid de spenderar på sociala medier.  Nedan har 

vi visuellt visat i ett stapeldiagram hur fördelningen ser ut bland de yrkesverksamma.  

 
Figur 9 Hur mycket yrkesverksamma arbetar 
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5.2 Empiri 

5.2.1 Personlig varumärkeshantering  
För att se hur respondenterna i våra respektive urvalsgrupper har svarat på frågorna 

kring personlig varumärkeshantering valde vi att börja med att jämföra medelvärden 

och se hur de olika grupperna svarat procentuellt. Frågorna vi har analyserat är 14 (13), 

15 (14), 17 (16), 18 (17), 19 (18), 21 (20) samt C.1 och C.9.  

Facebook 

För fråga 14 ”Jag tänker igenom vilka kontakter jag lägger till på…” fick de 

yrkesverksamma ett medelvärde på 4,28 (standardavvikelse 1,139) och studenterna fick 

ett medelvärde på 3,95 (standardavvikelse 1,073). Vid ett t-test kunde vi se att det fanns 

en signifikant skillnad (0,026*) mellan de båda gruppernas medelvärden vad gäller vilka 

kontakter de lägger till.  

På fråga 15 ”Jag anser att jag har stor kontroll över det som publiceras om mig på…” 

låg medelvärdet för de yrkesverksamma på 3,23 (standardavvikelse 1,099) precis som 

för studenternas där medelvärde var på 3,23 (standardavvikelse 1,194). T-testet visar att 

det inte finns något signifikant skillnad mellan gruppernas medelvärden (0,992).   

Nästa fråga vi analyserade var fråga 17 ”Jag jobbar aktivt för att skapa en viss bild av 

mig själv på…”. De yrkesverksamma hade ett medelvärde på 2,50 (standardavvikelse 

1,247) medan studenterna fick ett medelvärde på 2,49 (standardavvikelse 1,147). Vad 

gäller hur de olika grupperna arbetar för att skapa en viss vild av sig själva fanns det 

inte någon signifikant skillnad mellan gruppernas medelvärden (0,933).  

På fråga 18. ”Jag anser att verkligheten stämmer bra överens med min profil på… ” fick 

vi fram medelvärdet 3,62 (standardavvikelse 1,163) för de yrkesverksamma medan 

studenterna fick ett medelvärde 3,68 (standardavvikelse 1,210). Vi kunde inte se en 

signifikant skillnad mellan gruppernas medelvärden på denna fråga (0,701). 

På fråga 19 ”Jag anser det är svårt att leva upp till bilden av mig själv på…” svarade de 

yrkesverksamma och studenterna relativt lika. För Facebook låg medelvärdet för 

studenter på 1,57, (standardavvikelse 0,901) medan de yrkesverksamma hade ett 

medelvärde på 1,42, (standardavvikelse 1,088). I det här fallet fanns ingen signifikant 

skillnad mellan gruppernas medelvärde gällande Facebook (0,264). 

På fråga 21 ”Jag anser att jag har många yrkesrelaterade kontakter på...” låg 

studenternas medelvärde på 2,86 (standardavvikelse 1,349) medan de yrkesverksammas 

medelvärde låg på 2,79 (standardavvikelse 1,202). Det finns inte en signifikant skillnad 

mellan gruppernas medelvärden för denna fråga (0,706). 

LinkedIn 

På fråga 14 ”Jag tänker igenom vilka kontakter jag lägger till på…” fick de 

yrkesverksamma ett medelvärde på 4,66 (standardavvikelse 0,600) och studenternas 

svar ett medelvärde på 4,48 (standardavvikelse 0,849). När det gällde vilka kontakter de 

lade till kunde vi inte finna en signifikant skillnad mellan grupperna, där låg värdet för 

t-testet på 0,243.  

På påstående 15 ”Jag anser att jag har stor kontroll över det som publiceras om mig 

på…” låg medelvärdet för de yrkesverksamma 3,79 (standardavvikelse 0,978). 
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Studenternas medelvärde låg på 4,08 (standardavvikelse 0,917). Det fanns inte någon 

signifikant skillnad mellan gruppernas medelvärden (0,193) på denna fråga.   

Nästa fråga vi analyserade var fråga 17 ”Jag jobbar aktivt för att skapa en viss bild av 

mig själv på…”. Medelvärdena för de båda grupperna visar på olikheter mellan 

grupperna, de yrkesverksamma fick ett medelvärde på 2,89 (standardavvikelse 1,434) 

och studenterna fick ett medelvärde på 3,82 (standardavvikelse 1,147). Det finns även 

en signifikant skillnad mellan gruppernas medelvärden vad gäller LinkedIn (0,001**). 

På fråga 18. ”Jag anser att verkligheten stämmer bra överens med min profil på… ” låg 

medelvärdet för de yrkesverksamma på 4,00 (standardavvikelse 0,966) och för 

studenterna 4,33 (standardavvikelse 0,826). Vi kunde i den här frågan inte finna någon 

signifikant skillnad mellan gruppernas medelvärden, (0,081).  

På fråga 19 ”Jag anser det är svårt att leva upp till bilden av mig själv på…” fick de 

yrkesverksamma ett medelvärde på 1,44 (standardavvikelse 1,053) medan studenternas 

medelvärde låg på 1,98 (standardavvikelse 0,987). Vad gäller LinkedIn finns en 

signifikant skillnad (0,019*) mellan studenternas och de yrkesverksammas 

medelvärden.  

På fråga 21 ”Jag anser att jag har många yrkesrelaterade kontakter på...” låg 

medelvärdena på 4,60 (standardavvikelse 0,782) för de yrkesverksamma och 4,16 

(standardavvikelse 0,987) för studenterna. Vi kunde se att det fanns en signifikant 

skillnad för gruppernas medelvärden för LinkedIn, (0,018*). 

Sociala medier 

Vi fortsatte med att se hur de svarat på påståendet om de är medvetna att de har ett 

personligt varumärke, första frågan i del C ”Jag är medveten om att jag har ett 

personligt varumärke”. Där var medelvärdet för de yrkesverksamma något högre än för 

studenterna, 3,79 (standardavvikelse 1,263) respektive 3,59 (standardavvikelse 1,277). 

Medvetenheten kring att de har ett eget personligt varumärke var högt bland båda 

grupper men något högre bland de yrkesverksamma. Vi fann inte någon signifikant 

skillnad mellan gruppernas medelvärden (0,239).   

Den sista frågan som vi valt att jämföra gruppernas medelvärden på är C.9 ”Jag arbetar 

aktivt med att skapa en bild av mig själv genom sociala medier för att gynna min 

karriär…”. De yrkesverksammas svar fick ett medelvärde av 1,82 (standardavvikelse 

1,161) medan studenternas svar låg på 2,20 (standardavvikelse 1,138). Ingen av 

grupperna har svarat att de jobbar aktivt för att skapa en gynnsam bild av sig själv för 

karriären, i sociala medier. Vi kan även se att det finns en signifikant skillnad mellan 

gruppernas medelvärden (0,017*). 
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  Facebook LinkedIn 

Fråga 

14 (13) 

 Medel- 

Värde 

Standard 

avvikelse 

Medel- 

Värde 

Standard 

avvikelse 

Yrkesverksamma 4,28 1,139 4,66 0,600 

Studenter 3,95 1,073 4,48 0,849 

Signifikansnivå 

t-test (2-tailed) 
0,026* 0,243 

 

Fråga 

15 (14) 

Yrkesverksamma 3,23 1,194 3,79 0,978 

Studenter 3,23 1,099 4,08 0,917 

Signifikansnivå 

t-test (2-tailed) 
0,992 0,193 

 

Fråga 

17 (16) 

Yrkesverksamma 2,50 1,247 2,89 1,434 

Studenter 2,49 1,147 3,82 1,147 

Signifikansnivå 

t-test (2-tailed) 
0,933 0,001** 

 

Fråga 

18 (17) 

Yrkesverksamma 3,62 1,163 4,00 0,966 

Studenter 3,68 1,210 4,33 0,826 

Signifikansnivå 

t-test (2-tailed) 
0,701 0,081 

 

Fråga 

19 (18) 

Yrkesverksamma 1,42 0,901 1,44 1,053 

Studenter 1,57 1,088 1,98 0,987 

Signifikansnivå 

t-test (2-tailed) 
0,264 0,019* 

 

Fråga 

21 (20) 

Yrkesverksamm

a 

2,86 1,349 4,60 0,82 

Studenter 2,79 1,202 4,16 0,987 

Signifikansnivå 

t-test (2-tailed) 
0,706 0,018* 

 

Fråga 

C.1 

 Sociala medier   

Yrkesverksamma 3,79 1,263 

Studenter 3,59 1,277   

Signifikansnivå 

t-test (2-tailed) 
0,239  

 

Fråga 

C.9 

 Sociala medier   

Yrkesverksamma 1,82 1,161   

Studenter 2,20 1,138  

 Signifikansnivå 

t-test (2-tailed) 
0,017* 

Tabell 1 Tabell över svaren på Personlig varumärkeshantering 
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Korrelationer mellan frågorna 

Förutom att se på skillnaderna mellan gruppernas medelvärden har vi valt att testa 

korrelationer mellan olika frågor för att se vilka samband vi kan utröna. En stjärna(*) 

vid Pearsonvärdet innebär en signifikansnivå på 0,05, och två stjärnor(**) innebär en 

signifikansnivå på 0,01.  

Vi fick fram ett samband mellan fråga 14 ”Jag tänker igenom vilka kontakter jag lägger 

till på…” och 15 ”Jag anser att jag har stor kontroll över det som publiceras om mig 

på…” med ett Pearsonvärde på 0,157* (signifikansnivå 0,022) för Facebook och ett 

Pearsonvärde på 0,294** (signifikansnivå 0,009) för LinkedIn.  

Korrelationsanalys Fråga 15 Facebook Fråga 15 LinkedIn 

Fråga 14  0,022 0,009 
Tabell 2 Korrelationsanalys fråga 14 och 15 

För frågorna 16 ”Jag anser att informationen om mig på nedanstående sociala medier 

påverkas andras personers syn på mig” och 18 ”Jag anser att det är svårt att leva upp 

till bilden av mig själv på…” fann vi ett samband, där fick Facebook ett Pearsonvärde 

på 0,219** (signifikansnivå 0,002) och LinkedIn fick ett Pearsonvärde på 0,442** 

(signifikansnivå 0,000). 

Korrelationsanalys Fråga 18 Facebook Fråga 18 LinkedIn 

Fråga 16  0,002 0,000 
Tabell 3 Korrelationsanalys fråga 16 och 18 

För fråga 18 ”Jag anser att det är svårt att leva upp till bilden av mig själv på…” fann 

vi ett samband mellan Facebook och C.1 ”Jag är medveten om att jag har ett personligt 

varumärke” med ett Pearsonvärde på 0,352** (signifikansnivå 0,000) medan LinkedIn 

hade en signifikant relation till C.1 ”Jag är medveten om att jag har ett personligt 

varumärke” med ett Pearsonvärde på 0,464** (signifikansnivå 0,000).  

Korrelationsanalys Fråga C1 Facebook Fråga C1 LinkedIn 

Fråga 18 0,000 0,000 
Tabell 4 Korrelationsanalys fråga 18 och C1 

När vi ställde fråga 21 ”Jag har många arbetsrelaterade kontakter på…” mot C.9 ” Jag 

arbetar aktivt med att skapa en viss bild av mig själv genom sociala medier för att 

gynna min karriär” fann vi en korrelation för Facebook med Pearsonvärde på 0,230** 

(signifikansnivå 0,001). Det fanns ingen korrelation mellan dessa frågor och LinkedIn 

då vi identifierade ett Pearsonvärde på 0,130 (signifikansnivå 0,212).   

Korrelationsanalys C9 Facebook Fråga 15 LinkedIn 

Fråga 21  0,001 0,212 
Tabell 5 Korrelationsanalys fråga 15 och C9 

Mellan frågorna C.1 ”Jag är medveten om att jag har ett personligt varumärke” och 

C.9 ” Jag arbetar aktivt med att skapa en viss bild av mig själv genom sociala medier 

för att gynna min karriär” fann vi en korrelation med ett Pearsonvärde på 0,330** 

(signifikansnivå 0,000). 
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Korrelationsanalys C9 

Fråga C1 0,000 
Tabell 6 Korrelationsanalys fråga C1 och C9 

Analys 

Vi fann ett signifikant samband mellan att personer använde sociala medier för att skapa 

en viss bild av sig själv och medvetenheten om att alla har ett personligt varumärke. 

Detta är av intressant då våra urvalsgrupper säger att de vet om att alla har ett personligt 

varumärke, men å andra sidan använder inte många sociala medier för att skapa en bild 

som passar till det egna personliga varumärket. Kapferer (2008, s. 180) och Keller 

(2013, s. 79) säger att det är viktigt att individer lyckas kommunicera ett riktigt budskap 

till en målgrupp, för att vara konsekvent och ha en planerad kommunikation.  

Respondenterna svarade att de i högre grad jobbar aktivt för att skapa en viss bild av sig 

själv på LinkedIn än på Facebook. Vi kan se att LinkedIn är ett medium som i högre 

grad används för att skapa och vårda det personliga varumärket, genom att individerna 

använder LinkedIn som ett verktyg för detta. Det var dock stora skillnader mellan vårt 

urval här där studenterna använder detta verktyg betydligt mer än de yrkesverksamma.  

Det är intressant eftersom båda gruppernas svarade att de anser att det verkligheten 

stämde bra överens med deras profil på Facebook och LinkedIn samt att de inte ansåg 

att det var svårt att leva upp till bilden av sig själv på dessa medier. Att de inte arbetar 

aktivt med att skapa en viss bild av sig själv kan det vara anledningen till att de anser att 

bilden av dem själv stämmer väl överens med sanningen. Detta kan göra att individerna 

inte överdriver hur verkligheten ser ut. Det kan ställas i relation till Shepherds (2005, s. 

596) teori om att individer som lyckats bygga upp ett starkt personligt varumärke kan 

uppleva att det tillslut blir svårt att leva upp till den bild av dem själva som de byggt 

upp. Vilket inte är något som vi har lyckats att bevisa.  

Det finns dock ett undantag och det är LinkedIn för studenter, där studenterna använder 

mediet för att skapa en specifik bild av sig själv. Det är dock intressant att de inte 

använder Facebook för detta utan bara LinkedIn. I våra resultat hittar vi inte några bevis 

för att yrkesverksamma varken använder Facebook eller LinkedIn för att skapa en viss 

bild av sig själv. Rampersad (2008, s. 36-37) och Harris & Rae (2011, s. 17) skriver att 

det är viktigt att konsekvent sprida sitt budskap, personliga varumärke, genom en rad 

olika medier. Detta är inte något vi kan styrka att individerna använder, varken de 

yrkesverksamma eller studenterna, då de inte använder både Facebook och LinkedIn 

som ett medium för att skapa en speciefik bild av sig själv 

Att individerna vet om i snitt att de har ett personligt varumärke är dock intressant, 

eftersom vi då inte kan styrka tidigare forskning som Rampersad (2008) säger att det är 

vanligt att individer inte är medvetna om sitt personliga varumärke. Då vår studie visar 

på en relativt stor vetskap om detta fenomen. Det fanns här ingen skillnad mellan våra 

två grupper, då både studenter och yrkesverksamma var medvetna om deras personliga 

varumärke. Det verkar dock som att trots att medvetenheten finns där så är 

engagemanget eller vetskapen om sociala mediers möjlighet relativt låg. Detta styrks av 

att det fanns en signifikant relation mellan medvetenheten om det personliga varumärket 

och att arbeta aktivt för att skapa en bild som ska gynna karriären, där vårt urval trots en 

medvetenhet om det personliga varumärket inte arbetar aktivt för att gynna karriären. 

Här fanns det dock en skillnad mellan våra urval. Studenterna, dock med låga värden, 

jobbade i högre grad än yrkesverksamma för att gynna karriären. Detta anser vi kan 
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bero på att studenterna troligtvis ska söka jobb, och då anser att de behöver jobba 

hårdare än de yrkesverksamma som redan har fått en karriär. Trots deras medvetenhet 

om sitt varumärke var det ändå en låg andel respondenter som faktiskt utnyttjade sina 

profiler till att skapa en viss bild av sig själva. Enligt Kapferer (2008, s. 170) Labrecque 

et al. (2011, s. 44), Lee et al. (2011, s. 1093) samt Keller (2013, s. 107) innebär ett 

varumärkes identitet en presentation om sig själv med den information som individen 

vill lyfta fram. Sociala medier använder sig av profiler, vilka skulle kunna användas just 

för detta ändamål. Vi anser dock vårt resultat kan bero på att även om privatpersoner har 

insett att personlig varumärkeshantering kan användas av alla men att det ännu inte är 

utbrett att faktiskt använda sig av det. Det handlar om att ta steget från kunskap till att 

praktiskt utföra det. En anledning till att det inte är mer utbrett kan vara att det saknas 

kunskap om hur eller var de ska börja och vad det innebär i praktiken för just dem 

själva. 

Vi kunde se att det fanns skillnader mellan hur noggranna studenter och 

yrkesverksamma var med vilka de lade till på Facebook och LinkedIn. De 

yrkesverksamma var mer noggranna än studenter med vilka de la till som kontakter. 

Vilket kan tyda på att de yrkesverksamma försöker att ha ett smalare nätverk än 

studenterna, det kan också vara kopplat till att studenter snart ska söka jobb och då 

troligtvis vill ha ett bredare nätverk. Båda grupperna var dock mer noggranna med vilka 

de la till på LinkedIn jämfört med Facebook. Medelvärdena var även högre generellt på 

LinkedIn när det gäller hur stor kontroll de anser sig ha över informationen. Vi kunde 

utläsa att det fanns ett signifikant samband på de bägge sociala medierna mellan hur 

noga de var med vilka kontakter som lades till och hur stor kontroll de ansåg att de hade 

över det som publicerats. 

Vi anser att det innebär att när individerna har hårdare ”krav” på vilka kontakter de 

lägger till känner de att de även har en högre kontroll över vad som publiceras om dem. 

Detta kan alltså vara ett sätt att öka kontrollen som individer har, speciellt på LinkedIn. 

Genom att begränsa vilka kontakter upplever de att de får en ökad kontroll. Labrecque 

et al.s (2011, s. 48-49) teori om att individer inte alltid helt kontrollerar sitt varumärke 

utan att fler faktorer som exempelvis vänner påverkar varumärket. Vilket gör att 

individerna kan uppleva att de förlorar kontrollen om de inte känner att de kan lita på de 

kontakter de har.  

5.2.2 Ett varumärkes värdering  
Mot teorin om varumärkesvärdering har vi testat frågorna 13 (12), C.2, C.3, C.6 och 

C.8.  

Facebook 

På fråga 13 ”jag tänker igenom vilka inlägg jag gillar på …” fick de yrkesverksamma 

ett relativt högt medelvärde på 3,96 (standardavvikelse 1,288). Studenterna svarade med 

ett lite mindre medelvärde på 3,68 (standaravvikelse 1,097). Det finns inte någon 

signifikant skillnad mellan gruppernas medelvärden på denna fråga (0,078).  

LinkedIn 

På fråga 13 ”jag tänker igenom vilka inlägg jag gillar på …” var de yrkesverksammas 

medelvärde för LinkedIn 4,46 (standardavvikelse 0,745). Studenternas medelvärde låg 

på 4,49 (standardavvikelse 0,870). På den här frågan fann vi ingen signifikant skillnad 

mellan gruppernas medelvärden (0,900).   
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Sociala medier 

På frågan C.2 ”Jag anser att märken på varor är viktiga när jag handlar” kunde vi 

utläsa att det inte var några större skillnader mellan grupperna.  Medelvärdet för de 

yrkesverksamma var 3,20 (standardavvikelse 1,055) och för studenterna var 

medelvärdet 3,18 (standardavvikelse 1,117). Här fanns ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna (0,895).  

Vi ville även undersöka C.3 ”Jag påverkas av andras köp av varumärken” i relation till 

online profiler, vi kunde även här observera att skillnaden i medelvärde var relativt lika 

med ett medelvärde på 2,71 för de yrkesverksamma (standardavvikelse 1,138) och för 

studenter var medelvärdet 2,83 (standardavvikelse 1,200). Det fanns inte heller på den 

här frågan någon signifikant skillnad mellan grupperna (0,439). 

För fråga C.6 ”Jag använder sociala medier för att särskilja mig från andra”, vi fick 

här ett relativt lågt medelvärde för båda grupperna. De yrkesverksamma hade ett 

medelvärde på 1,82 (standardavvikelse 0,903) medan studenternas medelvärde var 1,97 

(standardavvikelse 1,061). På denna fråga fick vi fram att det inte fanns en signifikant 

skillnad mellan gruppernas medelvärden (0,256). 

Frågan C.8 ”Jag brukar jämföra mig med andra på sociala medier” var medelvärdet i 

snitt relativt lågt, men det går att observera en skillnad. De yrkesverksammas 

medelvärde låg på 1,81 (standardavvikelse 0,967). För studenterna var medelvärdet 

högre på 2,59 (standardavvikelse 1,190). Vi fann på den här frågan en starkt signifikant 

skillnad mellan gruppernas medelvärden (0,000**).  
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Korrelationen mellan frågorna 

Vi ville även veta förutom om det fanns skillnader mellan grupperna om vi kunde finna 

ett samband mellan frågorna som vi ställde. När vi testade frågorna fick vi fram ett 

samband mellan fråga C.2 ”Jag anser att märken på varor är viktiga när jag handlar” och 

C.3 ”Jag påverkas av andras köp av varumärken” med ett Pearsonvärde på 0,528** 

(signifikansvärde 0,000).  

Korrelationsanalys Fråga C3 

Fråga C2 0,000 
Tabell 8 Korrelationsanalys fråga C2 och C3 

Det fick vi även mellan C.2 ”Jag anser att märken på varor är viktiga när jag handlar” 

och C.6 ”Jag använder sociala medier för att särskilja mig från andra”, Pearsonvärde på 

0,138* (signifikansvärde 0,041). 

Fråga  
13 (12) 

 Facebook LinkedIn 

 Medel- 

värde 

Standard 

avvikelse 

Medel- 

värde 

Standard 

avvikelse 

Yrkesverksamma 3,96 1,288 4,46 0,745 

Studenter 3,63 1,097 4,49 0,820 

Signifikansnivå 

t-test (2-tailed) 
0,078 0,900 

 

Fråga 
C.2 

 Sociala medier   

 Medelvärde Standard 

avvikelse 

  

Yrkesverksamma 3,20 1,055   

Studenter 3,18 1,118   

Signifikansnivå 

t-test (2-tailed) 
0,895 

  

     

Fråga 
C.3 

 

 Sociala medier   

Yrkesverksamma 2,71 1,138   

Studenter 2,83 1,200   

Signifikansnivå 

t-test (2-tailed) 
0,439  

Fråga 
C.6 

 Sociala medier  

Yrkesverksamma 1,82 0,903  

Studenter 1,97 10,61  

 Signifikansnivå 

t-test (2-tailed) 
0,256  

 

Fråga 
C.8 

 Sociala medier   

Yrkesverksamma 1,81 0,967 

Studenter 2,59 1,190  

Signifikansnivå 

t-test (2-tailed) 
0,000** 

Tabell 7 Tabell över svaren på Ett varumärkes värdering 
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Korrelationsanalys Fråga C6  

Fråga C2 0,041 
Tabell 9 Korrelationsanalys fråga C2 och C6 

För fråga 13 ”Jag tänker igenom vilka inlägg jag gillar på…” och C.6 ”Jag använder 

sociala medier för att särskilja mig från andra” hittade vi inget samband för Facebook, 

då Pearssonvärdet var 0,077 (signifikansvärde 0,266) det fanns dock ett samband för 

LinkedIn med ett Pearsonvärde på 0,240* (Signifikansvärde 0,034).  

Korrelationsanalys Fråga C6 Facebook Fråga C6 LinkedIn 

Fråga 13 0,266 0,034 
Tabell 10 Korrelationsanalys fråga 13 och C6 

Medan fråga 13 ”Jag tänker igenom vilka inlägg jag gillar på…” för Facebook hade en 

negativ signifikant relation till C.8 ”Jag brukar jämföra mig med andra på sociala 

medier” med ett Pearsonvärde på -0,183** (signifikansvärde 0,008). För LinkedIn fanns 

det inte någon korrelation, då Pearsonvärdet var -0,062 (signifikansvärde 0,589) 

Korrelationsanalys Fråga C8 Facebook Fråga C8 LinkedIn 

Fråga 13 0,008 0,589 
Tabell 11 Korrelationsanalys fråga 13 och C8 

C.3 ”Jag påverkas av andras köp av varumärken” och C.8 ”Jag brukar jämföra mig med 

andra på sociala medier” fick ett Pearsonvärde på 0,334** (0,000).  

Korrelationsanalys Fråga C8  

Fråga C3 0,000 
Tabell 12 Korrelationsanalys fråga C3 och C8 

Vi kan även se en korrelation mellan C.6 ”Jag använder sociala medier för att särskilja 

mig från andra” och C.8 ”Jag brukar jämföra mig med andra på sociala medier” med 

ett Pearsonvärde på 0,310** (0,000). De andra frågorna angående personlig 

varumärkesvärdering fann vi inget statistiskt samband mellan.  

Korrelationsanalys Fråga C8  

Fråga C6 0,000 
Tabell 13 Korrelationsanalys fråga C6 och C8 

Analys  

För att bygga ett varumärke som till stor del består av immateriella tillgångar, är det 

viktigt att enligt Keller & Lehmann (2006, s. 740-741) att använda sig av sekundära 

associationer för att kunna bygga upp ett värde i varumärket. Detta är möjligt att göra 

genom sociala medier, där en individ genom att gilla olika intressanta saker kan skapa 

sig sekundära associationer. Det kan exempelvis vara att en student gillar olika 

organisationer kring studentlivet, som universitetet eller föreningar som är relaterad till 

universitetet. Detta är något som vårt urval har tänkt på och använder.  

Det som är intressant är att mediet var en omständighet som påverkade om de använde 

sig av sekundära associationer eller inte, i det här fallet i och med vad de gillade. Detta 

då medelvärdena för Facebook var relativt lägre än för LinkedIn för båda grupperna. 

Vilket antyder att det är viktigare att gilla ”rätt” saker på mediet LinkedIn än för 

Facebook. En förklaring till detta kan vara att vi identifierade att många som använde 
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sociala medier för att särskilja sig mot andra, korrelerade med att de på LinkedIn var 

noga med var de gillade och inte. Det fanns dock inte någon sådan korrelation mellan att 

gilla ”rätt” saker och vilja att särskilja sig genom Facebook. Detta tyder på att det finns 

en skillnad i användandet av medierna kring sekundära associationer. Där LinkedIn 

används mer aktivt för att särskilja sig än Facebook genom att välja vad individerna 

gillar, det fanns dock inte någon skillnad mellan de yrkesverksamma och studenterna 

angående detta.  

Det som är intressant är att trots att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan 

grupperna var ändå medelvärdena högre för de yrkesverksamma än för studenterna. 

Detta tyder på att de yrkesverksamma är mer noggranna med vad de gillar, och de kan 

på så sätt förstärka sitt personliga varumärke genom vad Keller (2013, s. 283) kallar 

sekundära associationer. Det som är intressant är dock att viljan att särskilja sig genom 

sociala medier dock överlag var relativt låga. Här finns det förbättringsmöjligheter för 

både studenterna och de yrkesverksamma. Detta då POP och POD enligt Keller (2013, 

s. 83-84) är viktiga delar, för att stå ut med sitt varumärke från mängden. Detta är alltså 

något som är förvånande att inte fler använder sociala medier för att stå ut från 

mängden, speciellt då både LinkedIn och Facebook är bra medier för att göra detta på.  

Det kan dock vara så att anledningen till att medelvärdena blev låga på viljan att 

särskilja sig är att detta är något individer omedvetet gör, genom att exempelvis gilla 

något. Det kan också vara så att både de yrkesverksamma och studenterna inte är 

medvetna om nyttan med att faktiskt stå ut från mängden, och bygga vad Keller (2013, 

s. 283) kallar POD, att stå ut från mängden med sitt varumärke.   

Vårt resultat är även intressant när vi såg att det fanns en korrelation mellan att vilja 

särskilja sig från andra och att jämföra sig mot andra på sociala medier. Detta är av 

intresse då det tyder på att både studenter och yrkesverksamma både särskiljer sig och 

jämför sig mot andra. Här ser vi dock en signifikant skillnad mellan grupperna, där 

studenter jämför sig mer än de yrkesverksamma på sociala medier. Detta anser vi tyda 

på att det är lättare för studenter att faktiskt skapa sig en POD bland övriga studenter än 

för yrkesverksamma, eftersom att det vid jämförande blir tydligare vilka skillnader 

mellan individerna och varumärket som faktiskt finns. Till sist finns det en tydlig 

korrelation mellan om respondenterna sökt jobb det senaste året och om de jobbar aktivt 

för att skapa en viss bild av sig själva samt att de tänker på att lägga ut innehåll till 

fördel för karriären och om de planerar att söka jobb inom det närmsta året. Det finns 

med andra ord en större medvetenhet bland dem som söker alternativt har sökt jobb 

nyligen att använda sociala medier för att marknadsföra sig själva. Detta gällde för båda 

medierna, det fanns ingen signifikant skillnad mellan gruppernas medelvärden men 

studenternas medelvärde var högre vad gäller om de jobbar aktivt för att skapa en viss 

bild av sig själva och om de tänker på att lägga ut innehåll till fördel för karriären.  

5.2.3 Sociala medier och Web 2.0  
Vi har kopplat frågorna 21 (20), 17 (16), 22 (21), C.11 (Bara för de yrkesverksamma) 

och C.12 till teorierna om sociala medier och Web 2.0, där vi gjorde ett oberoende T-

test på dessa variabler i frågorna. Fråga 21 (20) är redan redovisad under kapitel 5.2.1 

Personlig varumärkeshantering.  
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Facebook 

Fråga 17 ”Jag jobbar aktivt för att skapa en viss bild av mig själv på…” observerade vi 

att de yrkesverksammas medelvärde var 2,50 (standardavvikelse 1,247) medan 

studenternas medelvärde var 2,49 (standardavvikelse 1,147). Det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna (0,933). 

På Fråga 22 ”Jag tänker på att lägga ut innehåll som jag vet är till fördel för min 

karriär på…” var de yrkesverksammas medelvärde 2,06 (standardavvikelse 1,204) 

medan studenterna hade ett medelvärde på 2,52 (standardavvikelse 1,252). Vi 

identifierade här en signifikant skillnad mellan grupperna (0,006*). 

LinkedIn 

Fråga 17 ”Jag jobbar aktivt för att skapa en viss bild av mig själv på…” identifierade vi 

att de yrkesverksammas medelvärde låg på 2,89 (standardavvikelse 1,434) studenternas 

medelvärde var 3,82 (standardavvikelse 1,147). Här fanns en signifikant skillnad mellan 

grupperna (0,001**).  

På Fråga 22 ”Jag tänker på att lägga ut innehåll som jag vet är till fördel för min 

karriär på…” var de yrkesverksammas medelvärde 3,81 (standardavvikelse 1,348) 

medan studenterna hade ett medelvärde på 4,31 (standardavvikelse 1,083). Vi 

identifierade ingen signifikant skillnad mellan grupperna (0,060).  

Sociala medier 

Fråga C.11 ”jag har bytt jobb under det senaste året” var en fråga som enbart riktades 

mot de yrkesverksamma, vi fick ett relativt lågt medelvärde här på 1,62 

(standardavvikelse 1,404).  

På fråga C.12 ”Jag planerar att söka jobb inom det närmaste året” var det en större 

skillnad mellan yrkesverksamma och studenter. Där kunde vi utläsa att medelvärdet för 

de yrkesverksamma låg på 2,33 (standardavvikelse 1,475) medan studenternas 

medelvärde var betydligt högre på 3,74 (standardavvikelse 1,575). Då vi endast frågade 

yrkesverksamma denna fråga kan vi inte ta fram någon skillnad mellan grupperna. 
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Tabell 14 Tabell över svaren på Sociala medier och Web 2.0 

Korrelation mellan frågorna 

Vi undersökte här vilken korrelation som fanns mellan frågorna angående sociala 

medier och Web 2.0. Det vi kunde utläsa var att fråga 17 ”Jag jobbar aktivt för att 

skapa en viss bild av mig själv på…” på Facebook hade en korrelation med fråga 22 

”Jag tänker på att lägga ut innehåll som jag vet är till fördel för min karriär på…” med 

ett Pearsonvärde på 0,304** (signifikansnivå 0,000). Det fanns även ett samband för 

LinkedIn där Pearsonvärdet var 0,680** (signifikansnivå 0,000). 

Korrelationsanalys Fråga 22 Facebook Fråga 22 LinkedIn 

Fråga 17 0,000 0,000 
Tabell 15 Korrelationsanalys fråga 17 och 22 

Fråga 17 ”Jag jobbar aktivt för att skapa en viss bild av mig själv på…” fann vi en 

korrelation med fråga C.11 ”Jag har bytt jobb det senaste året” för Facebook med ett 

värde på 0,276** (signifikansnivå 0,005) samt LinkedIn med ett värde på 0,300* 

(0,045). 

Korrelationsanalys Fråga C11 Facebook Fråga C11 LinkedIn 

Fråga 17 0,005 0,045 
Tabell 16 Korrelationsanalys fråga 17 och C11 

Fråga 17 

(16)  

 Facebook LinkedIn 

 Medel- 

värde 

Standard 

avvikelse 

Medel- 

värde 

Standard 

avvikelse 

Yrkesverksamma 2,50 1,247 2,89 1,434 

Studenter 2,49 1,147 3,82 1,147 

Signifikansnivå 

t-test (2-tailed) 
0,933 0,001** 

 

Fråga 22 

(21) 

Yrkesverksamma 2,06 1,204 3,81 1,348 

Studenter 2,52 1,252 4,31 1,083 

Signifikansnivå 

t-test (2-tailed) 
0,006* 0,060 

  

Fråga 
C.11 

 Sociala medier   

 Medelvärde Standard 

avvikelse 

 

Yrkesverksamma 1,62 1,404 

Studenter - -   

Signifikansnivå 

t-test (2-tailed) 
-  

   

Fråga 

C.12 

 Sociala medier  

Yrkesverksamma 2,33 1,475  

Studenter 3,74 1,575  

Signifikansnivå 

t-test (2-tailed) 
0,000  
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På fråga 21 ”Jag har många arbetsrelaterade kontakter på…” fann en korrelation för 

alternativ Facebook till fråga 22 ”Jag tänker på att lägga ut innehåll som jag vet är till 

fördel för min karriär på…” med ett Pearsonvärde på 0,413** (signifikansvärde 0,000). 

För LinkedIn fanns det ingen korrelation, då Pearsonvärdet var 0,096 (signifikansvärde 

0,37). 

Korrelationsanalys Fråga 22 Facebook Fråga 22 LinkedIn 

Fråga 21 0,000 0,096 
Tabell 17 Korrelationsanalys fråga 21 och 22 

Fråga 22 ”Jag tänker på att lägga ut innehåll som jag vet är till fördel för min karriär 

på…” hade en korrelation med C.12 ”Jag planerar att söka jobb inom det närmaste 

året” för både Facebook och LinkedIn. Pearsonvärdet för Facebook var 0,199** 

(signifikansvärde 0,004) och LinkedIns värde var 0,368** (signifikansvärde 0,000).  

Korrelationsanalys Fråga C12 Facebook Fråga C12 LinkedIn 

Fråga 22 0,004 0,000 
Tabell 18 Korrelationsanalys fråga 22 och C12 

Analys  

Vi kunde först och främst se att det procentuellt sett var fler av de tillfrågade 

studenterna än de yrkesverksamma som använde sig av sociala medier, vilket styrker 

Correa et al.s (2010, s. 248) studie om att ungdomar är den största användare av sociala 

medier. Dock kan vi sen en trend att många av de yrkesverksamma använder sociala 

medier och jämför vi med Correa et al.s (2010, s. 248) studie så ser vi en stigande trend 

angående användandet av sociala medier. 

Det fanns stora skillnader i hur studenterna och de yrkesverksamma använde sociala 

medier för att skapa en viss bild av sig själv, vi kan inte se någon skillnad mellan 

grupperna på hur de använder Facebook för detta, men det var en stor skillnad på hur 

LinkedIn användes. Det vi kan utläsa är att LinkedIn i stor utsträckning användes för att 

faktiskt skapa en speciell bild av sig själv, skillnaden som fanns är att det var 

studenterna som använde LinkedIn för detta. Detta tyder på att LinkedIn faktiskt idag 

används aktivt för att skapa och vårda det personliga varumärket. LinkedIn är ett 

verktyg som används i detta ändamål medan det inte görs i samma utsträckning för 

Facebook. Detta stödjer också att det finns flera användningsområden för sociala medier 

och att Facebook och LinkedIn används i olika situationer och till olika områden. Det 

fanns även en signifikant korrelation mellan att aktivt jobba för att skapa en viss bild av 

sig själv och att lägga ut information som är till fördel för karriären.  

Det som är intressant är att det fanns en skillnad i användandet av Facebook i att 

publicera material som är till fördel för karriären. Studenterna är mer måna om att 

publicera sådant material än yrkesverksamma, dock var värdena relativt låga för båda 

grupperna när det gäller Facebook. Ingen av grupperna var aktiva i att publicera innehåll 

till fördel för karriären på Facebook. När det gäller LinkedIn är grupperna lika, samt att 

det är viktigare att publicera material som är till fördel för karriären på LinkedIn än på 

Facebook. Vilket styrker Benson et al.s (2014, s. 521) teori om att LinkedIn i huvudsak 

användes i karriärssyfte medan Facebook användes till sociala aktiviteter. Däremot kan 

vi inte stödja Benson et al.s (2014, s. 522-523) teori om att linjen mellan professionellt 

och privat användande börjar suddas ut. Eftersom våra respondenter visar att de 
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särskiljer medierna åt genom att Facebook är mer privat och LinkedIn mer 

professionellt.  

Vi såg även att det fanns en signifikant korrelation mellan att publicera innehåll som är 

till fördel för karriären och om individerna planerar att söka jobb inom den närmaste 

framtiden. Det fanns även ett samband mellan att publicera fördelaktig information och 

om respondenten har sökt jobb det senaste året. Det visar på att personer som planerar 

att söka jobb eller har sökt jobb nyligen är mer benägna att publicera information som 

kan komma att hjälpa dem karriärsmässigt. Detta är ett intressant samband eftersom att 

det främst är studenter som har ett högt medelvärde angående om de tänker söka ett nytt 

jobb och att det är en signifikant skillnad mellan grupperna. Problemet är att det är 

viktigt att inte bara publicera konsekvent information över olika medier utan att även 

göra detta över tid. Att enbart starta upp en profil med information vid ett tillfälle skapar 

inte ett starkt varumärke, utan det måste underhållas. Vi sammanfattningsvis se att 

studenterna var mer aktiva på sociala medier och att det även var de som var mer måna 

om att publicera fördelaktig information för karriären. Det kan bero på att de ser en mer 

naturlig koppling mellan sociala medier och att marknadsföra sig själva än de 

yrkesverksamma.  

5.2.4 Online profiler  
För att testa teorierna om online profiler har vi valt att analysera svaren på frågorna 10 

(9), 11 (10), 12 (11), 16 (15), 20 (19), C.5 och C.6.  

Det vi kan se i stapeldiagrammet är att på fråga 10 ”Jag visar mina publiceringar öppet 

för alla på Facebook” är att en övergripande majoritet av de yrkesverksamma och 

studenterna inte gör detta med cirka 62,5 procent för de yrkesverksamma och cirka 70 

procent för studenterna. Näst största kategori är svaret ja, där vi kan se att det är en 

jämfördelning med cirka 21-22 procent för båda grupperna dock lite fler studenter. På 

fråga 11 ”Jag visar mina publiceringar öppet för alla på LinkedIn” som också 

redovisas som ett stapeldiagram ser vi att det finns en skillnad mellan Facebook och 

LinkedIn i våra två grupper, där cirka 55 procent av studenterna inte har LinkedIn 

medan cirka 44 procent av yrkesverksamma inte har LinkedIn. Vi kan se att det på 

LinkedIn är fler som visar sina publiceringar öppet än som inte gör det, då cirka 29 

procent av studenterna visar det öppet medan cirka 21 procent av de yrkesverksamma 

gör det. Det är väldigt få studenter som inte visar sina publiceringar öppet på LinkedIn, 

cirka 4 procent medan det för yrkesverksamma ligger på cirka 16 procent.  
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Figur 10 Sekretessinställningar LinkedIn 

 

 

Figur 11 Sekretessinställningar Facebook 

Facebook 

Fråga 12 (11) ”Jag tänker igenom vilka inlägg jag gör innan jag lägger upp dessa på” 

för yrkesverksamma var på 4,63 (standardavvikelse 0,685). Studenterna medelvärde var 

4,41 (standardavvikelsen 0,791). Det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna 

(0,031*) 

På frågan 16 ”Jag anser att information om mig på nedanstående sociala medier 

påverkar andra personers syn på mig” fick yrkesverksamma ett medelvärde på 3,78 

(standardavvikelse 1,298) medan studenterna fick ett medelvärde på 3,89 
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(standardavvikelse 1,150). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

(0,480).  

På fråga 20 ”Jag väljer medvetet att publicera fördelaktiga bilder/inlägg på sociala 

medier” där yrkesverksammas medelvärde var på 2,94 (standardavvikelse 1,565), 

studenternas medelvärde var på 3,44 (standardavvikelse 1,286). Vi identifierade här en 

signifikant skillnad mellan grupperna (0,012*).  

LinkedIn 

Fråga 12 (11) ”Jag tänker igenom vilka inlägg jag gör innan jag lägger upp dessa på” 

där de yrkesverksamma fick ett medelvärde på 4,86 (standardavvikelse 0,351). För 

studenter var låg deras medelvärde på 4,73 (standardavvikelse på 0,549). Vi fann ingen 

signifikant skillnad (0,207).  

På frågan 16 ”Jag anser att information om mig på nedanstående sociala medier 

påverkar andra personers syn på mig” fick de yrkesverksamma ett medelvärde på 4,13 

(standardavvikelse 1,014) medan studenterna fick ett medelvärde på 4,48 

(standardavvikelse 0,590). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna då T-

testet visade 0,059.  

På fråga 20 ”Jag väljer medvetet att publicera fördelaktiga bilder/inlägg på sociala 

medier” var de yrkesverksammas medelvärde 3,29 (standardavvikelse 1,519) medan 

studenternas medelvärde var 4,33 (standardavvikelse 1,169) här såg vi ett stark 

signifikant skillnad mellan grupperna (0,001**).  

Sociala medier 

Fråga C.5 ”Jag anser att sociala medier är ett bra sätt att påverka andras syn på mig”, 

var medelvärdena relativt lika, de yrkesverksamma hade ett medelvärde på 3,04 

(standardavvikelse 1,086) medan studenter hade ett medelvärde på 2,98 

(standardavvikelse 1,155). Vi kunde dock inte bevisa att det fanns någon signifikant 

skillnad mellan grupperna (0,715).  

På frågan C.6 ”Jag använder sociala medier för att särskilja mig från andra” var 

medelvärdet för yrkesverksamma 1,82 och för studenter 1,97, (standardavvikelsen 0,903 

för yrkesverksamma och 1,061 för studenter). Medelvärdena var relativt lika mellan 

grupperna. Det fanns inte heller någon signifikant skillnad mellan grupperna (0,256). 
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Korrelation mellan frågorna 

För fråga 12 ”Jag tänker igenom vilka inlägg jag gör innan jag lägger upp dessa 

på…”, var Facebook signifikant mot fråga 16 ”Jag anser att informationen om mig på 

nedanstående sociala medier påverkar andra personers syn på mig” med ett 

Pearsonvärde på 0,151* (signifikansnivå 0,028). LinkedIn hade även det ett signifikant 

samband med ett Pearsonvärde på 0,265 (signifikansvärde 0,017).  

Korrelationsanalys Fråga 16 Facebook Fråga 16 LinkedIn 

Fråga 12 0,028 0,017 
Tabell 20 Korrelationsanalys fråga 12 och 16 

För fråga 12 ”Jag tänker igenom vilka inlägg jag gör innan jag lägger upp dessa på…” 

och fråga 20 ”Jag väljer medvetet att publicera fördelaktiga bilder/inlägg på sociala 

medier” där vi såg ett samband för Facebook med ett Pearsonvärde på 0,156* 

(signifikansnivå 0,024). Det fanns även ett samband för LinkedIn där Pearsonvärdet var 

0,281* (signifikansvärde 0,012). 

Fråga 
12 (11) 

 Facebook LinkedIn 

 

 

Medel- 

värde 

Standard 

avvikelse 

Medel- 

Värde 

Standard 

avvikelse 

Yrkesverksamma 4,43 0,685 4,86 0,351 

Studenter 4,41 0,791 4,73 0,549 

Signifikansnivå 

t-test (2-tailed) 
0,031* 0,207 

 

Fråga 16 

(15) 

Yrkesverksamma 3,78 1,298 4,13 1,014 

Studenter 3,89 1,150 4,48 0,590 

Signifikansnivå 

t-test (2-tailed) 
0,480 0,054 

 

Fråga 20 

(19) 

Yrkesverksamma 2,94 1,565 3,29 1,519 

Studenter 3,44 1,286 4,33 1,169 

Signifikansnivå 

 t-test (2-tailed) 
0,012* 0,001** 

    

Fråga 

C.5 

 Sociala medier   

Yrkesverksamma 3,04 1,086   

Studenter 2,98 1,155  

Signifikansnivå 

t-test (2-tailed) 
0,715 

   

Fråga 

C.6 

 Sociala medier   

Yrkesverksamma 1,82 0,903   

Studenter 1,97 1,061  

Signifikansnivå 

t-test (2-tailed) 
0,256 

Tabell 19 Tabell över svaren på Online profiler  
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Korrelationsanalys Fråga 20 Facebook Fråga 20 LinkedIn 

Fråga 12 0,024 0,012 
Tabell 21 Korrelationsanalys fråga 12 och 20 

Fråga 16 ”Jag anser att informationen om mig på nedanstående sociala medier 

påverkar andra personers syn på mig” och fråga 20 ”Jag väljer medvetet att publicera 

fördelaktiga bilder/inlägg på sociala medier” fanns en korrelation till Facebook med ett 

Pearsonvärde på 0,215** (signifikansnivå 0,002). Det fanns även ett samband till 

LinkedIn med ett Pearsonvärde på 0,368** (signifikansvärde 0,000). 

Korrelationsanalys Fråga 20 Facebook Fråga 16 LinkedIn 

Fråga 16 0,002 0,000 
Tabell 22 Korrelationsanalys fråga 16 och 20 

Fråga 16 ”Jag anser att informationen om mig på nedanstående sociala medier 

påverkar andra personers syn på mig” korrelerar även starkt till fråga C.5 ”Jag anser 

att sociala medier är ett bra sätt att påverka andras syn på mig” för Facebook med ett 

Pearsonvärde på 0,310** (signifikansnivå 0,000). Denna korrelation fanns även för 

LinkedIn där Pearsonvärdet var 0,290** (signifikansvärde 0,006).  

Korrelationsanalys Fråga C5 Facebook Fråga C5 LinkedIn 

Fråga 16 0,000 0,006 
Tabell 23 Korrelationsanalys fråga 16 och C5 

Det fanns även ett samband för Facebook mellan fråga C.6 ”Jag använder sociala 

medier för att särskilja mig från andra” och fråga 16 ”Jag anser att information om 

mig på nedanstående sociala medier påverkar andra personers syn på mig” med ett 

Pearsonvärde på 0,179** (signifikansvärde 0,009). Det fanns även ett samband till 

LinkedIn för dessa frågor där vi identifierade ett Pearsonvärde på 0,234* 

(signifikansvärde 0,028) 

Korrelationsanalys Fråga C6 Facebook Fråga C6 LinkedIn 

Fråga 16 0,009 0,028 
Tabell 24 Korrelationsanalys fråga 16 och C6  

För fråga 20 ”Jag väljer medvetet att publicera fördelaktiga bilder/inlägg på sociala 

medier” fanns det en korrelation mellan Facebook och C.5 ”Jag anser att sociala 

medier är ett bra sätt att påverka andras syn på mig” med ett Pearsonvärde på 0,294** 

(signifikansvärde 0,000). Det fanns inget signifikant samband mellan dessa frågor för 

LinkedIn, då Pearsonvärdet var 0,087 (signifikantvärde 0,430). 

Korrelationsanalys Fråga C5 Facebook Fråga C5 LinkedIn 

Fråga 20 0,000 0,430 
Tabell 25 Korrelationsanalys fråga 20 och C5 

Fråga 20 ”Jag väljer medvetet att publicera fördelaktiga bilder/inlägg på sociala 

medier” och C.6 ”Jag använder sociala medier för att särskilja mig från andra” fanns 

ett statistiskt samband för Facebook med ett Pearsonvärde på 0,265** (signifikansvärde 

0,000). Det fanns inget samband för LinkedIn där Pearsonvärdet var 0,141 

(signifikantvärde 0,199). 

Korrelationsanalys Fråga C6 Facebook Fråga C6 LinkedIn 

Fråga 20 0,000 0,199 
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Tabell 26 Korrelationsanalys fråga 20 och C6 

Fråga C.5 ”Jag anser att sociala medier är ett bra sätt att påverka andras syn på mig” 

har en korrelation med C.6 ”Jag använder sociala medier för att särskilja mig från 

andra” med ett Pearsonvärde på 0,459** (signifikansvärde 0,000). De andra frågorna 

och alternativen fanns det inte någon signifikant skillnad mellan. 

Korrelationsanalys Fråga C6 

Fråga C5 0,000 
Tabell 27 Korrelationsanalys fråga C5 och C6 

Analys 

På frågorna om sekretessinställningar på Facebook och LinkedIn kunde vi se vissa 

skillnader mellan de båda medierna. På Facebook svarade en majoritet av både 

yrkesverksamma och studenter att de inte visade sina publiceringar öppet för alla. Av de 

som hade LinkedIn var studenterna mer öppna för att visa sina publiceringar öppet för 

alla jämfört med de yrkesverksamma. Anledningen till att ett så pass högt antal personer 

valt att använda sekretessinställningarna på Facebook och LinkedIn kan vara för att 

förhindra spridningen av informationen. Vilket vi anser tyder på att individer har insett 

det Doer et al. (2012, s. 75) varnar om; ryktesspridningens utsträckning på sociala 

medier. Genom att begränsa vilka som kan se inlägg och publiceringar försöker 

individer öka kontrollen för informationens spridning. Det är bra att båda grupperna 

verkar ha insett att det kan vara bra att välja vad de ska sprida och på så sätt kunna 

forma sitt varumärke efter mottagaren.  

Även fast fler visar sin profil öppet på Facebook än på LinkedIn, var medelvärdet för 

hur genomtänkta inlägg de och väl verkligheten stämmer överens med profilen, högre 

på LinkedIn. Informationen på Facebook ansågs inte heller påverka andras syn på 

respondenterna på samma sätt som på LinkedIn. På LinkedIn ansågs kontrollen vara 

högre över information om dem själva. Doer et al.s (2012, s. 75) skriver att det är en 

stor ryktesspridning på sociala medier, och att information inte alltid är inom 

författarens kontroll. Detta anser vi vara något som individerna visar medvetenhet om, 

främst när det gäller LinkedIn då de har en mer konservativ hållning angående öppenhet 

av sin profil. De visar inte sina inlägg lika öppet på detta medium, samtidigt som de 

säger att kontrollen anses vara hög för informationen. Det som är intressant här är att 

många visade sin profil öppet på Facebook samtidigt som de inte ansåg att 

informationen alltid stämde in på verkligheten (i lägre utsträckning än för LinkedIn). 

Vilket tyder på att individerna inte är lika noggranna med vilken online profil som de 

skapar på Facebook som på LinkedIn. Då många visar sin profil men att den inte alltid 

är sanningsenlig och att de inte ansåg att informationen på Facebook hade samma 

påverkan som samma information på LinkedIn.  

När det gäller att tänka igenom vilka inlägg som respondenterna publicerade var det 

framförallt på LinkedIn som de instämde till hög grad, även om de i hög grad tänkte 

igenom publiceringarna på båda medierna.  På dessa frågor var även standardavvikelsen 

låg vilket stärker resultatet. Det är intressant då det var fler som visade sina 

publiceringar öppet på LinkedIn än på Facebook.  

Frågan om de tänkte igenom vilka inlägg/bilder de publicerade fick en hög korrelation 

mot frågan om de ansåg att informationen om dem på påverkar andras syn på dem. 

Samt en korrelation mot frågan om de väljer att medvetet publicera bilder/inlägg som är 
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fördelaktiga. Det vill säga det finns en korrelation mellan att publicera genomtänkta 

inlägg, publicera fördelaktiga bilder/inlägg samt om individerna tror att informationen 

om dem på Facebook och LinkedIn påverkas andras syn om dem. Detta stämmer 

överens med Baumeisters (1982, s. 3) teori om att individer försöker att framställa sig så 

bra som möjligt genom självpresentationer.  Vilket vi tyder som att om de anser att det 

de publicerar kan påverka andras bild av dem, tänker de mer noga igenom inläggen de 

gör. Genom korrelationstestet kunde vi se att det berodde på om de ansåg att de kunde 

bli bedömda på innehållet som påverkade om de valde att lägga ut fördelaktiga bilder 

eller inte. Det var intressant att det här skilde sig mellan grupperna där studenter i 

betydligt högre utsträckning än yrkesverksamma använde Facebook för att publicera 

fördelaktiga bilder gentemot yrkesverksamma, en liknande tendens fanns även för 

LinkedIn. Detta är intressant då det tyder på som Baumeisters (1982, s. 3) skriver att 

självpresentation är viktigt. Något som studenterna har fått upp ögonen för och detta 

mer än yrkesverksamma.  

Våra resultat visar på en stark koppling för både Facebook och LinkedIn mellan 

frågorna om de anser att informationen påverkar andras syn på dem, om de anser att 

sociala medier är ett bra sätt att påverka andras syn på dem samt om de själva använder 

sociala medier för att särskilja sig från andra. Denna korrelation stöder validiteten i 

frågorna, då det verkar logiskt att den som anser att sociala medier är ett bra sätt att 

särskilja sig från andra även själv använder sociala medier för att göra det. Även om 

medelvärden för frågorna kring sociala mediers potential som verktyg att särskilja sig 

mot andra var låga, kan vi ändå se att de korrelerar med huruvida respondenterna väljer 

att göra det eller inte.  

5.2.5 Rekrytering och sociala medier 
I detta kapitel fokuserar vi på frågorna 10 (9), 11 (10), 22 (21), C.4 och C.10. 

Vi har redan redovisat resultatet för fråga 22 (21), se kapitel för siffror 5.2.3, under 

”Sociala medier och Web 2.0” men eftersom vi även anser att den kan vara intressant att 

se i relation till rekrytering har vi valt att även ta med frågan under detta kapitel. 

Resultaten för 10 (9) och 11 (10) finns även de redovisade i kapitlet ovan, 5.2.5, men vi 

anser återigen att det är intressant att studera dessa resultat i även det här kapitlet.  

Sociala medier 

På den sista frågan C.4 ” Jag är medveten om att informationen på min profil kan 

komma att användas när jag söker jobb” fick de yrkesverksamma ett medelvärde på 

4,04 (standardavvikelse 1,121), även studenterna fick ett medelvärde på 4,04 

(standardavvikelse 1,052). Vilket visar på att de flesta ändå är medvetna om att den 

information de delar kan komma att användas om de söker jobb. Vi kan på denna fråga 

inte säga att det finns en signifikant skillnad mellan de båda gruppernas medelvärden 

(0,963).  

Vad gäller fråga C.10 ”Jag tror att jag någon gång fått ett jobb tack vare sociala 

medier” fick de yrkesverksamma ett medelvärde på 1,31 (standardavvikelse 0,797) och 

studenterna ett medelvärde på 1,42 (standardavvikelse 0,866). Enligt medelvärdet 

instämde de inte med påståendet att de har fått jobb någon gång tack vare sociala 

medier. I antal var det tio som svarade Instämmer eller Instämmer helt vilket motsvarar 

endast fyra procent av det totala urvalet, det var en väldigt låg andel som ansåg sig ha 

fått jobb tack vare sociala medier. Vi kunde inte urskilja någon signifikant skillnad 

mellan gruppernas medelvärden på denna fråga (0,339). 
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Korrelationer mellan frågorna 

Vi kan i detta kapitel urskilja en korrelation mellan fråga 22 ”Jag tänker på att lägga ut 

innehåll som är till fördel för min karriär på…” och C.10 ”Jag tro att jag någon gång 

fått jobb tack vare sociala medier” för Facebook, Pearssonvärde på 0,281** 

(signifikansnivå 0,000), och för LinkedIn, Pearsonvärde på 0,277** (signifikansnivå på 

0,009).   

Korrelationsanalys Fråga C10 Facebook Fråga C10 LinkedIn 

Fråga 22 0,000 0,009 
Tabell 29 Korrelationsanalys fråga 22 och C10 

Vi fann en korrelation för Facebook  mellan fråga 22 ”Jag tänker på att lägga ut 

innehåll som är till fördel för min karriär på…”  och C.4 ”Jag är medveten om att 

information på min profil kan komma att användas när jag söker jobb” med ett 

Pearsonvärde på 0,141* (signifikansnivå 0,042). Det fanns dock inte något signifikant 

samband för LinkedIn, där Pearsonvärdet var på 0,113 (signifikantvärde 0,297). 

Korrelationsanalys Fråga C4 Facebook Fråga C4 LinkedIn 

Fråga 22 0,042 0,297 
Tabell 30 Korrelationsanalys fråga 22 och C4 

Analys 

Vi kan se att det finns en relation, både för Facebook och för LinkedIn, gällande om 

respondenten ansåg att de fått jobb tack vare sociala medier och om de tänker på att 

lägga ut innehåll som är till fördel för min karriär. Medelvärdena visade dock att det var 

ett högre medelvärde för LinkedIn än för Facebook, vilket antyder att LinkedIn anses 

vara mer relevant för att lägga ut yrkesrelaterat innehåll (LinkedIn, 2014). Detta går 

även i linje med att LinkedIn används som ett medium för professionellt 

yrkesnätverkande. T-testet visade även att det fanns en signifikant skillnad mellan 

gruppernas svar vad gäller Facebook, där studenterna i högre grad tänkte på att lägga ut 

innehåll till fördel för karriären. Dock var resultatet lågt för båda grupperna. Det är 

intressant i relation till att båda gruppernas fick ett medelvärde på 4,04 på frågan om de 

vet om att innehållet på deras profil kan komma att användas när de söker jobb. Trots 

medvetenheten kring rekrytering via sociala medier är ändå det aktiva användandet av 

sociala medier för att hjälpa sin karriär lågt.  Korrelationstestet visade även att det 

Fråga 
C.4 

 Sociala medier   

Yrkesverksamma 4,04 1,11   

Studenter 4,04 1,052  

 Signifikansnivå 

t-test (2-tailed) 
0,963 

    

Fråga 
C.10 

 Sociala medier   

Yrkesverksamma 1,31 0,797  

Studenter 1,42 0,866  

 Signifikansnivå 

t-test (2-tailed) 
0,339 

Tabell 28 Tabell över svaren på Rekrytering och sociala medier  
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endast var för Facebook som det fanns ett samband mellan att lägga ut innehåll till 

fördel för karriären och om de är medveten om att informationen på deras profil kan 

användas vid jobbsökande. Här hade vi, utifrån de teorier vi presenterat, förväntat oss 

att LinkedIn också skulle visa en liknande om inte starkare relation.  

Det vi även ser är att studenter använder både Facebook och LinkedIn mer till att lägga 

ut innehåll som är fördelaktig för karriären, än de yrkesverksamma. Det som vi anser 

vara en anledning till detta kan vara att många studenter inom några år troligtvis ska 

söka ett jobb, och därmed är mer måna om att hålla profilen mot ett visst yrkesområde. 

Detta anser vi antyder att det finns medvetenhet om att fler och fler företag använder 

sociala medier vid rekryteringar bland studenterna. Det vi också kunde utläsa var att 

båda gruppernas majoritet valde att visa alla sina publiceringar öppet för alla på 

LinkedIn medan majoriteten av Facebook valde att inte visa sina publiceringar öppet för 

alla. Detta anser vi tyda på att båda grupperna försöker att hålla isär hur mycket som ska 

visas på de olika medierna och även att det publiceras olika saker. Detta påstående 

styrks också utav att de i båda grupperna fanns en större benägenhet att lägga ut innehåll 

som kunde vara till fördel för karriären på LinkedIn.  

Vi kan efter undersökningen se att det finns en stor medvetenhet bland både studenterna 

och de yrkesverksamma om att sociala medier kan komma att användas i 

jobbansökningsprocessen av potentiella arbetsgivare. Intressant nog är båda våra 

grupper lika medvetna om detta då medelvärdet var detsamma. Vi ser även att det är 

långt ifrån en signifikant skillnad och att standardavvikelsen är relativt lika, vilket tyder 

på att det är stora likheter kring denna fråga. En anledning till detta kan vara att som 

Davison et al. (2011, s. 154) samt Allden & Harris (2013, s. 36) nämner används sociala 

nätverkssidor för att hitta potentiella medarbetare. Dock visar den låga andel av 

respondenterna som hade LinkedIn att det inte finns ett utbrett användande av detta 

medium bland respondenterna. Då mediet är relativt nytt kan detta utvecklas med tiden 

och alltfler ansluter sig till liknande nätverk. Det kan även vara ett resultat av det Allden 

& Harris (2013, s. 44) diskuterar att även om rekryterare har insett potentialen i 

verktyget sociala medier innebär finns det fortfarande vissa hinder innan de har 

anammat detta verktyg fullt ut. Därför har inte heller individer helt börjat använda 

sociala medier för att skapa en positiv bil för sin karriär. 

Det vi kan utläsa är att det finns en skillnad mellan grupperna i användandet av de 

sociala medierna där studenter i högre utsträckning faktiskt använder LinkedIn för att 

publicera information som passar dem när de ska ansöka om ett senare jobb. Men att de 

i betydligt mindre utsträckning använder Facebook som ett verktyg för att skapa en 

framtida karriär. Detta styrker även det vi tidigare diskuterat att LinkedIn och Facebook 

har två olika användningsområden. Samma mönster går att utläsa bland de 

yrkesverksamma där LinkedIn är ett verktyg där individer lägger ut mer fördelaktiga 

saker för karriären än på Facebook. Dock fick de yrkesverksamma lägre värden på 

denna fråga än studenterna vilket är lite förvånande då det går att tänka sig att de som 

redan har ett jobb borde vara mer karriärsinriktade. Vi anser att en anledning till det kan 

vara att de yrkesverksamma som redan har ett jobb anser att personlig 

varumärkeshantering på sociala medier tappar lite värde karriärsmässigt, för företaget 

de jobbar på. Eftersom att företaget och individen redan har lärt känna varandra, 

minskar nyttan med att undersöka och kolla upp individens CV för eventuella 

rekryteringar. Däremot fortsätter individens publiceringar på sociala medier att vara 

viktiga för företag då de ofta agerar som representanter för företaget. 
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5.2.6 Generationer och teknologi  
Vi valde att testa frågorna 8 (7), C.13 (12), C.14 (13), C15 (14), C.16 (15) och C.17 (16) 

som är kopplade mot generationer och teknologi, vi gjorde ett oberoende T-test. För att 

kunna testa den första frågan 8 ”hur lång tid spenderar du i genomsnitt per dag på 

sociala medier (i minuter)?” valde vi att jämföra generationer mot varandra. Det vi 

kunde utläsa var att det fanns en stor skillnad mellan framför allt generation Y mot 

Generation X och Baby boomers. Generation Ys medelvärde på sociala medier var 

80,43 minuter per dag, (standardavvikelse 53,687). Generation X medelvärde låg på 

39,33 minuter (standardavvikelse 30,846) medan Babyboomers användande i snitt låg 

på 34,84 minuter (standardavvikelse 31,071). Eftersom att det var väldigt stora 

standardavvikelser i alla tre fallen valde vi att titta på medianen istället för att ge 

resultatet en mer rättvis bild, där var generation X median 60 minuter och för de andra 

två generationerna var den samma på 30 minuter. Vi gjorde här ett ANOVA-test för att 

undersöka om det fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna, resultatet vi fick 

fram var ett värde på 0,000** vilket innebär att det finns en signifikant skillnad mellan 

grupperna. 

 

Figur 12 Generationer och tid på sociala medier 

Vi jämförde även medelvärdet mellan våra urval och det vi observerar är att det skiljer 

mellan hur mycket tid som de yrkesverksamma och studenter spenderar på sociala 

medier (vilket inte är konstigt då ålderintervalet är högre för de yrkesverksamma, som 

vi beskrivit i 5.1). De yrkesverksammas tid på sociala medier är i genomsnitt 41,32 

minuter (standardavvikelse på 32,449) medan studenternas medelvärde låg på 86,62  

minuter (standardavvikelse på 55,132). Precis som ovan valde vi att studera medianen 

istället, eftersom standardavvikelserna var höga, den låg på 30 minuter för 

yrkesverksamma och på 75,50 minuter för studenterna 

Vi undersökte generationer mot C.13 ”Jag gillar att prova på ny teknik.” Det vi kunde 

observera var att det fanns skillnader mellan generationerna. Generation Y fick ett 

medelvärde på 3,72 (standardavvikelse 1,248). Medelvärdet för Generation X låg på 

3,74 (standardavvikelse 1,188).  För generation Baby boomers låg medelvärdet på 3,63 

(standardavvikelse 1,245). ANOVA testet visade att det inte fanns någon signifikant 

skillnad mellan grupperna då värdet låg på 0,931, utan den visar att grupperna i detta 

anseende är ganska homogena.  
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Fråga C.14 ”Jag är en van användare av internet” ser vi en tydlig skillnad mellan 

generationerna, även om alla i snitt är vana att använda internet. För generation Y såg vi 

att medelvärdet var på 4,76 (standardavvikelse 0,549), för generation låg medelvärdet 

på 4,47 (standardavvikelse 0,734) och för generation Babyboomers låg medelvärdet på 

4,04 (standardavvikelse 0,908). ANOVA testet visade att det fanns en stark signifikant 

skillnad mellan de olika grupperna angående hur vana de var att använda internet då 

värdet blev 0,000**.  

Vi undersökte även fråga C.15 ”Jag känner mig bekväm att använda internet” där vi 

ser en liknande trend som fråga C.14, alla generationer fick även här relativt höga 

siffror. Generation Y har ett medelvärde på 4,68 (standardavvikelse 0,685) medan 

generation X har ett något lägre medelvärde på 4,56 (standardavvikelse 0,732). Den 

sista generationen vi undersökt var generation Baby boomers vilka hade ett medelvärde 

på 4,17 (standardavvikelse 0,963). Vi såg även här att det fanns en signifikant skillnad 

mellan grupperna då ANOVA-testet gav oss en signifikansnivå på 0,007**. 

På fråga C.16 ”Jag använder mig av appar i mobilen” låg medelvärdet för Generation Y 

på 4,58, (standardavvikelsen 0,881), Generation X hade ett snarlikt medelvärde på 4,53 

(standardavvikelse 0,966) samt Baby boomers fick ett medelvärde på 4,00 

(standardavvikelse 1,414). Genom ett ANOVA-test kunde vi se att det fanns en 

signifikant skillnad mellan grupperna, då testet visade på 0,029*. 

Den sista frågan vi använde för att testa dessa teorier var C.17 som handlade om ”Jag 

känner mig bekväm med att använda appar i mobilen” Vi ser en liknande trend här som 

ovan frågor, att Generation Y i snitt har högre medelvärde och generation Babyboomers 

har det lägsta medelvärdet. Efter att ha testat medelvärdet såg vi att generation Y hade 

ett medelvärde på 4,42 (standardavvikelse 1,005), för generation X var medelvärdet 

4,39 (standardavvikelse 1,048). För Babyboomers var medelvärdet något lägre på 3,92 

(standardavvikelse 1,283). Det fanns här ingen signifikant skillnad mellan de tre 

generationerna då vi fick fram ett värde på 0,092. 
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Som det framgår i tabellen fick vi ett värde på våra ANOVA-test som låg under 0,05, 

och därmed visade på en signifikant skillnad mellan grupperna, på frågorna 8 (7), C.14 

(13), C.15 (14) samt C.16 (15). Vi kan därför säga med statistisk säkerhet att det finns 

en skillnad mellan dessa grupper, vi kan däremot inte säga mellan vilka grupper denna 

skillnad finns eller om det är mellan alla grupper. Därför genomförde vi ett 

uppföljningstest, Scheffetest. 

Fråga 8 

(7) 

 Facebook  

 Medel- 

värde 

Standard 

avvikelse 

Median  

Generation Y 80,43 53,687 60  

Generation X 39,33 30,846 30  

Baby boomers 34,84 31,071 30  

     

ANOVA 0,000**  

 

Fråga 
C.13 (12) 

 Sociala medier   

Generation Y 3,72 1,248 

Generation X 3,74 1,188   

Baby boomers 3,63 1,245   

ANOVA 0,931  

 

Fråga 
C.14 (13) 

 Sociala medier   

Generation Y 4,76 0,549   

Generation X 4,47 0,734  

 Baby boomers 4,04 0,908 

 ANOVA 0,000** 

 

Fråga 
C.15 (14) 

 Sociala medier   

Generation Y 4,68 0,685   

Generation X 4,56 0,732  

 Baby boomers 4,17 0,963 

 ANOVA 0,007* 

 

Fråga 
C.16 (15) 

 Sociala medier   

Generation Y 4,58 0,881   

Generation X 4,53 0,966  

Baby boomers 4,00 1,414 

ANOVA 0,029* 

 

Fråga 
C.17 (16) 

 Sociala medier   

Generation Y 4,42 1,005   

Generation X 4,39 1,048  

Baby boomers 3,92 1,283 

ANOVA 0,092 
Tabell 31 Tabell över svaren på Generationer och teknologi 
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På fråga 8 kunde vi då se att skillnaden fanns mellan Generation Y och Generation X 

(signifikansnivå 0,000) samt Generation Y och Baby boomers (Signifikansnivå 0,000). 

Mellan Baby boomers och generation X fanns ingen signifikant skillnad.  

På fråga C.14 fanns det en signifikant skillnad mellan alla tre grupper; mellan 

Generation Y och Generation X (signifikansnivå 0,022), mellan Generation X och Baby 

boomers (signifikansnivå 0,025) samt mellan Baby boomers och Generation Y 

(signifikansnivå 0,000). 

På fråga C.15 samt C.16 fanns det enbart en skillnad mellan Generation Y och Baby 

boomers (signifikansnivå 0,029 respektive 0,008).  

Korrelationer mellan frågorna 

Vi såg i vårt korrelationstest, att det fanns en korrelation mellan fråga C.14 ”Jag är en 

van användare av internet” och C.15 ”Jag känner mig bekväm att använda internet” 

med ett Pearsonvärde på 0,729** (signifikansvärde 0,000).  

Korrelationsanalys Fråga C15  

Fråga C14 0,000 
Tabell 32 Korrelationsanalys fråga C14 och C15 

Frågan C.16 ”Jag använder mig av appar i mobilen” korrelerade positivt till C.17 ”Jag 

känner mig bekväm i att använda appar i mobilen”. Detta gav ett Pearsonvärde på 

0,846** (signifikansnivå 0,000). 

Korrelationsanalys Fråga C17  

Fråga C16 0,000 
Tabell 33 Korrelationsanalys fråga C16 och C17 

Vi undersökte även om det fanns något samband mellan C.14 ”Jag är en van användare 

av internet” och C.17 ”Jag känner mig bekväm i att använda appar i mobilen” där såg 

vi en korrelation med ett Pearsonvärde på 0,450** (signifikansnivå 0,000). 

Korrelationsanalys Fråga C17  

Fråga C14 0,000 
Tabell 34 Korrelationsanalys fråga C14 och C17 

Analys 

I vår studie kan vi se att vi har nått tre av de fyra generationerna vi beskrivit i teoridelen, 

dock med en stor majoritet bland Generation Y; 137 stycken, Generation X; 61 stycken 

och Baby boomers; 25 stycken.  Att generation Y fått en stor representation beror på att 

vi har tillfrågat studenter, deras medelålder är 23,62 och median på 23,50, vilket även 

visar på en låg spridning inom åldern. För de yrkesverksamma däremot finns det fler 

representanter från de övriga två generationerna, där låg medelåldern på 42,10 år och 

medianen på 43 vilket ändå tyder på en relativt liten skevhet i fördelningen. Dock kan vi 

se att de yrkesverksammas medelålder är nästan dubbelt så hög som studenternas, de 

hade även en större spridning i åldern än vad studenterna hade. Vi anser detta vara 

logiskt med tanke på att många studenter studerar för att söka ett jobb, vilket gör att 

åldern för studenterna är lägre då vi i Sverige generellt sett studerar i yngre ålder. 

Därefter sprider sig åldern för yrkesverksamma från att du gått klart skolan tills att du 

nått pensionsålder.  
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Vi kan även se att trots åldersspridningen var det endast fyra studenter och 16 

yrkesverksamma som inte använde sociala medier av respondenterna. Tyvärr har vi inte 

uppgifter på ålder på dessa då bakgrundsfrågorna ställdes först efter att vi frågat om de 

använder sociala medier eller inte, och de som svarade nej därefter tackades för sin 

medverkan.  

För de som spenderade tid på sociala medier fanns det en skillnad mellan studenter och 

yrkesverksamma, där studenterna spenderade i genomsnitt mer tid per dag på sociala 

medier än de yrkesverksamma. Även om det fanns en stor spridning i detta resultat kan 

det ändå vara intressant att se att det finns en tendens att studenterna spenderar mer tid 

på sociala medier. Vilket stöds av vårt test för hur lång tid respektive generation 

använder sociala medier. Medianen låg betydligt högre för Generation Y än de båda 

andra generationerna. Detta stöds av vårt Scheffetest då vi kan se att denna grupps 

medelvärde signifikant skiljde sig från både Generation X och Baby boomers. Över lag 

spenderade den yngsta generationen mer tid på sociala medier. Vilket vi anser stöder det 

Viswanathan, & Jain (2013, s. 487-488) skriver om att denna generation som växt upp 

med teknologin ser det som en naturlig del i vardagen, och att de har en god vana i att 

använda digitala medier. Vi kan även stödja detta, genom att visa på att i vårt urval var 

det fler studenter än yrkesverksamma som använde sociala medier (4 studenter uppgav 

att de inte hade sociala medier och 16 yrkesverksamma).  

Vad gäller generationernas villighet att prova ny teknik kunde vi förvånande nog se att 

Generation X fick ett högre medelvärde, därefter kom Generation Y och lägst 

medelvärde fick Baby boomers. Vi kunde på denna fråga dock inte finna någon 

signifikant skillnad mellan generationerna. När vi analyserade generationernas vanor av 

internet och hur bekväm de var med att använda det fann vi en stark korrelation. Det 

fanns en skillnad mellan alla tre generationer och hur vana de ansåg att det var att 

använda internet. Där var medelvärdet högst för Generation Y, näst högst för 

Generation X och lägst för Baby boomers. Generation Y hade även lägst 

standardavvikelse, vilket stärker medelvärdet. Samtliga generationers medelvärde låg på 

minst fyra vilket innebär att de alla instämmer på påståendet att de är vana att använda 

internet. Detta styrker inte Kumar & Lim (2008, s. 579) påstående om att internet är en 

delvis oanvänt av generation baby boomers då vi kan påvisa att användning av 

teknologi är högt för alla generationerna. Anledningen till detta kan vara att den 

forskningen är några år gammal och att använda ny teknologi är vanligare även bland 

den äldre befolkningen.  På frågorna kring användandet av appar i mobiltelefonen fann 

vi enbart en signifikant skillnad mellan Generation Y och Baby boomers, medelvärdet 

för Generation Y var återigen högst därefter kom Generation X och lägst medelvärde 

hade Baby boomers, vilken dessutom hade högst standardavvikelse.  Detta stöder teorin 

om att Generation Y är mer vana att använda teknologi (Viswanathan & Jain, 2013, s. 

487-488 medan Baby boomers har till stor del anammat den nya teknologin men inte i 

samma utsträckning som de yngre generationerna (Kumar & Lim, 2008, s. 259). Även 

Generation X är vana med teknologi och sociala medier det stämmer med Yang & 

Jollys (2008, s. 274) teori om Generation X och att de är relativt säkra med teknologi 

men inte i samma utsträckning som Generation Y.  

Vi kunde se en tydlig korrelation mellan att använda appar och känna sig bekväm i 

detta. Detta känns logiskt då användandet av appar även bör öka tryggheten i att 

använda dem, ju mer de används desto bekvämare blir individen. Återigen ser vi att 

Generation Y får högst medelvärde på denna fråga, därefter kommer Generation X och 

lägst medelvärde får Baby boomers. Utifrån dessa resultat ovan, anser vi att vi kan 
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stödja den teori om generation Y som vi använt oss av i kapitel 3.4. Generation Y har en 

klar vana i användandet av internet och appar i mobiltelefoner och de sitter i genomsnitt 

en längre tid per dag på sociala medier jämfört med de övriga två generationerna.  Baby 

boomers har precis som Kumar & Lim (2008, s 579) säger ett användande av teknik 

som liknar de yngre generationerna. Däremot fick de lägst medelvärden på alla 

påståenden gällande teknik och sociala medier. Däremellan låg Generation X, som i 

princip i samtliga tester av medelvärdena påvisade en lägre användnings- eller 

bekvämlighetsgrad som Generation Y, men den var högre än Baby boomers.  
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6. SLUTSATS OCH REKOMENDATIONER 
I detta kapitel kommer vi att lyfta fram de centrala slutsatser vi kunnat dra utifrån våra 

resultat. Vi kommer även visa på de samhälleliga aspekterna av vår studie samt vårt 

teoretiska och praktiska bidrag. Till sist kommer vi att lyfta fram exempel på vidare 

forskning.  

6.1 Slutsats 
Som vi nämnde i inledningen byggde vi vår studie på följande problemformulering: 

”Påverkar sociala mediers karaktär studenters och yrkesverksammas personliga 

varumärkeshantering och vilka skillnader finns det mellan dessa grupper?” 

Detta är något vi haft med oss genom arbetet och redovisat under empirikapitlet. Vi 

kommer nu i detta kapitel att lyfta de resultat vi anser vara viktigast att ta upp för att 

besvara vår problemformulering och syftet med studien.  

Vi kunde i vår studie se att det finns skillnader mellan studenter och yrkesverksammas 

användande av personlig varumärkeshantering på sociala medier. En central skillnad vi 

fann var att studenterna över lag tänkte mer på att lägga ut innehåll som var till fördel 

för deras karriär. Vilket vi kan relatera till att de inom de närmsta åren kommer mest 

troligen att söka jobb och därför redan nu försöker höja sitt värde på arbetsmarknaden. 

Studenterna använde även sociala medier i högre grad än vad de yrkesverksamma 

gjorde, vilket gör att de har en större vana och därmed en fördel vad gäller personlig 

varumärkeshantering på sociala medier.  

I användandet av sociala medier kunde vi se att studenter i större grad visade sina 

publiceringar öppet för alla samt. Vi kunde också påvisa att yrkesverksamma inte 

jämförde sig med andra i samma utsträckning som studenterna gjorde på sociala medier. 

Båda grupperna var även noga med vad de gillade på de olika medierna. I och med 

gillandet skapar de sekundära associationer till sin egen profil och därmed kan de 

påverka bilden av sig. Dock var det inte många studenter eller yrkesverksamma som 

instämde i påståendena om de använder sig av personlig varumärkeshantering, vilket 

tyder på att även om båda grupperna visade på hög medvetenhet kring att alla har ett 

personligt varumärke var användandet av detta överlag lågt. Det saknas en motivation i 

att faktiskt använda det. Till viss del används det i dag sekundära associationer och att 

tänka igenom de publiceringar som görs men respondenterna själva svarade att det inte 

var ett aktivt val för att gynna sitt personliga varumärke. Det visar dock på en 

omedveten hantering av varumärket men att det fortfarande behöver lyftas för att bli 

starkt.  

Vi kunde utläsa att studenter är något mer aktiva än yrkesverksamma i att skapa ett 

personligt varumärke men att intresset ändå är lågt i båda grupperna. Vilket vi anser 

vara ett problem, precis som vi diskuterade i inledningen och teorikapitlet är 

kommunikation idag viktigt i samhället, och att inte kommunicera en stark bild av sig 

själv kan innebära att de går miste om fördelarna som detta innebär. Vi anser att det 

inom en snar framtid kommer förväntas av arbetssökanden att använda sig av sociala 

medier för att söka jobb. De som då redan är van att göra det kommer att få fördelar i 

egenskap av att ligga ett steg före gentemot dem som inte använder personlig 

varumärkeshantering idag.  
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Som vi nämnt är den generation som studenterna tillhör mer vana vid teknologin vilket 

kan vara en orsak till att de i högre grad ser potentialen i att använda sociala medier för 

karriären, genom att utveckla sitt personliga varumärke. Det är en naturlig koppling för 

dem. Vi fann i vår studie bland annat att generationer och ålder kan vara en 

bakomliggande orsak. Studenter, vilka i huvudsak består av generation Y ser vi att de 

lägger ner betydligt mer tid på sociala medier. Medan yrkesverksamma som i huvudsak 

är representerade som Generation X och Baby boomers lägger ner betydligt mindre tid 

på sociala medier. I och med detta blir det även naturligt att skillnaden även påverkar 

studenter och yrkesverksamma.  

Vad gäller typen av social media som påverkan för om de använder personlig 

varumärkeshantering i sociala medier, fann vi att båda grupperna skiljde sig åt i 

användandet av Facebook och användandet av LinkedIn. Studenter och 

yrkesverksamma använde i snitt LinkedIn som ett yrkesinriktat medium, där de var 

noggrannare med hur de presenterade sig, vilka kontakter de lade till samt vad de valde 

att associera sig med. Vi kunde även se att de i viss grad använde sig av ”gilla-

funktionen” på LinkedIn för att påverka sitt personliga varumärke. LinkedIn ansågs 

även vara det medium som bäst stämde överens med verkligheten, och det medium som 

flest valde att visa sin profil öppet på. Mediet Facebook användes å andra sidan mer 

som ett socialt och roligt medium där individerna inte var lika noggranna med vad de 

skrev ut. De var även mer restriktiva med vilka de valde att dela sin profil med. Det 

finns alltså en tendens att LinkedIn är seriösare med mer genomtänkt information och 

därmed inget behov av att begränsa vilka som ser informationen. LinkedIn användes 

även till yrkesrelaterade publiceringar vilket även det kan påverka valet av 

sekretessinställningar för LinkedIn. Facebook å andra sidan var inte alltid lika 

verklighetsförankrad och fler valde att inte visa sin Facebookprofil öppet för alla. Det 

kan även vara ett resultat över att profilerna på Facebook är mer privata och därför vill 

respondenterna begränsa spridningen av den informationen. Dock är det viktigt att ha i 

åtanke att den information som publiceras på nätet lätt sprider sig vidare och är oerhört 

svår att ta bort när det väl är publicerat.  

Skillnaderna mellan medierna är intressant eftersom att för ett personligt varumärke 

måste vara konsekvent för att vara starkt, vilket vi inte lyckades påvisa mellan de båda 

medierna. Det är viktigt att all information som publiceras om en individ ska vara 

enhetlig och sanningsenlig. Om de olika medierna visar olika bilder av samma individ 

ifrågasätts personens pålitlighet.  Även om medierna har olika syften är det viktigt att 

använda dessa konsekvent och behålla en tydlig och överensstämmande bild. Trots 

medvetenheten om att information om sig själv kan användas vid rekryteringar och att 

vissa tänker på att lägga ut innehåll till fördel för karriären var det ytterst få som ansåg 

sig ha fått ett jobb tack vare sociala medier. Vi anser att det är negativt att inte fler 

jobbar mer aktivt med att skapa ett starkt personligt varumärke. Få anser sig ha fått ett 

jobb tack vare sociala medier. Rekrytering i sociala medier är inte tillräckligt utbrett 

ännu för att respondenterna ska se det som en tillgång att jobba mer aktivt med 

personlig varumärkeshantering i sociala medier. Vi kunde dock se att personer som 

antingen har sökt jobb inom det närmsta året eller funderar på att söka jobb inom ett år 

valde att aktivt arbeta för att skapa en viss bild av sig själva samt publicera innehåll till 

fördel för karriären. Vikten av att vara konsekvent nämnde vi ovan och det gäller inte 

bara mellan olika medier utan även över tid. Att enbart starta upp profiler och lägga upp 

information vid ett tillfälle räcker inte för att skapa ett starkt personligt varumärke.  
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Vi har vidare ställt upp två modeller som visar på centrala skillnader mellan 

yrkesverksamma och studenter (figur 13) och Facebook och LinkedIn (figur 14), detta 

demonstrerar vad vi kommit fram till i arbetet och visar på ett enkelt sätt vilka 

skillnader som existerar.  

 

Figur 13 Skillnader mellan yrkesverksamma och studenter 

 

Figur 14 Skillnader mellan Facebook och LinkedIn 
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6.2 Teoretiskt bidrag 
Vi har visat på vissa intressanta skillnader mellan studenter och yrkesverksamma. Det 

visar att det finns en skillnad på användandet av sociala medier under studietiden mot 

hur det används jämfört med när individer kommer ut i arbetslivet. Vi har sett tydliga 

skillnader, som vi även har redovisat i slutsatsen. Vi kan även se att användandet av 

personlig varumärkeshantering inte är utbrett även om det finns en god kännedom om 

verktyget.  

Vi har även lyckats påvisa på att det finns skillnader mellan olika medier, och hur de 

används för att skapa sig ett personligt varumärke. Där Facebook används som ett privat 

socialt medium, medan LinkedIn används mer som ett yrkesinriktat medium. Vi har 

även gjort två modeller där vi sammanfattar dessa skillnader samt lyfter fram viktiga 

delar hos varje del.   

6.3 Praktiskt bidrag  
Vi såg att det fanns en stor medvetenhet om att alla har ett personligt varumärke, dock 

såg vi trots denna medvetenhet att det fanns var det inte många som faktiskt utnyttjar 

detta genom sociala medier. Detta är något som vi genom studien har belyst och vårt 

praktiska bidrag är att belysa för både studenter och yrkesverksamma att sociala medier 

är ett bra medium att använda för att vårda och utveckla det personliga varumärket. Hur 

viktigt det faktiskt är att vara konsekvent och att tänka på vad som publiceras på nätet. 

Att visa på att det är möjligt att i dag använda sociala medier som ett verktyg, men att 

det bör vara genomtänkt och konsekvent.  

En annan intressant skillnad som vi belyst är att Facebook används mer socialt och 

LinkedIn används mer för att skapa ett personligt varumärke precis som tidigare teorier 

säger, men vi såg i resultatet att det är få som faktiskt använder LinkedIn. Det vi vill 

visa både studenter och yrkesverksamma är att det är viktigt att både Facebook och 

LinkedIn används konsekvent för att kunna skapa en helhetsbild. Annars kan det ge 

olika budskap till en potentiell arbetsgivare om Facebook bara används till nöje och 

LinkedIn bara används till jobbsökande. Utan att det finns någon koppling mellan dessa, 

minskar det individens trovärdighet om informationen blir inkonsekvent. LinkedIn är ett 

viktigt verktyg att använda speciellt då det idag är anpassat för karriärssyften, det är 

dock lika viktigt att tänka på den information som syns på Facebook. Spridning av 

information på sociala medier går snabbt och det är viktigt att komma ihåg att det som 

står kan komma att påverka framtida jobbsökningar, även om det är ett media som inte i 

första hand används i karriärssyfte. Detta är något som vi lyfter fram och genom att visa 

individer på detta, gör vi det lättare för både studenter och yrkesverksamma att utveckla 

sitt personliga varumärke genom sociala medier.  

Vi menar att det finns en stor potential i att använda personlig varumärkeshantering, 

men att det i nuläget inte används i stor utsträckning. Problemet vi har påvisat är att det 

inte är kunskapen om det alla har ett personligt varumärke som saknas utan användandet 

av personlig varumärkeshantering. Vi måste däremot lära oss hur vi kan motivera 

individer att använda sig av personlig varumärkeshantering aktivt och konsekvent över 

olika medier för att stärka sin position på arbetsmarknaden.  
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6.4 Samhälleliga aspekter 
Vår undersökning har en betydelse för många individer, då vi har undersökt både 

studenter och yrkesverksammas användande, och vilka skillnader som finns. Detta är 

betydelsefullt för samhället för det kan effektivisera hur individer kan använda och 

utveckla sitt personliga varumärke.  

Vi har även undersökt skillnader i användandet av olika sociala medier, att vi hittat 

skillnader har betydelse för både studenter och yrkesverksamma. Detta då det visar på 

att det idag inte finns ett konsekvent varumärkesuppbyggande över olika sociala medier, 

och att individer inte är medvetna om att det inte räcker att bygga varumärke genom ett 

medium utan att informationen måste stämma med andra medier.  

Genom att fler förstår vikten av personlig varumärkeshantering på sociala medier anser 

vi att det skulle kunna användas som ett effektivt verktyg för rekrytering. På så sätt kan 

vi skapa en smidigare rekrytering som underlättar sökandet efter rätt person till rätt 

plats. Genom att informationen om individen finns tillgänglig på nätet kan fler komma 

se den kompetens denne besitter och därmed blir individen attraktivare på 

arbetsmarknaden. Om vi lyckas få effektivare verktyg för rekrytering kan det leda till en 

smidigare arbetsmarknad. Där matchning mellan arbetssökande och en ledig tjänst kan 

göras lättare och bättre, vilket ligger även i samhällets intresse. I och med att sociala 

medier finns tillgängligt för den stora majoriteten är detta något som de flesta kan 

använda sig av.  

6.5 Vidare forskning 
Vi skulle gärna se en bredare forskning inom detta ämne vad gäller själva användandet 

av sociala medier för personlig varumärkeshantering, för privatpersoner och amatörer. 

Idag anser vi att majoriteten av den forskning vi har funnit fokuserar på vad personlig 

varumärkeshantering är, men inte på vilka som använder det samt hur och varför de gör 

det. Det skulle enligt oss skapa en tydligare koppling till näringslivet och ge en större 

förståelse för hur karriärscoacher med flera kan hjälpa privatpersoner att öka sina 

karriärsmöjligheter.  

Det skulle vara intressant att förutom den typ av studie vi gjort, specificera en bransch 

för både studenter och yrkesverksamma, exempelvis att bara undersöka studenter vid 

juridikprogrammet och sedan yrkesverksamma som jobbar inom juridik, samt har läst 

juridikprogrammet. Det skulle kunna visa på andra skillnader, när en mer specificerad 

bransch studeras.  

Till sist anser även vi utifrån vad vi kommit fram till i vår studie jämfört med tidigare 

studier, att det vore intressant att studera kulturella skillnader. Finns det någon tydlig 

skillnad mellan olika länders invånare när det gäller personlig varumärkeshantering? Vi 

anser att ämnet är oerhört intressant och det finns fortfarande obesvarade frågor inom 

ämnet.  
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7. KRITERIER FÖR BEDÖMNING AV 
STUDIEN 
I detta kapitel kommer vi att guida läsaren genom de kriterier vi kommer att bedöma 

vår studie utifrån. Vi börjar med att diskutera huruvida studiens resultat kan komma att 

upprepas med ett likvärdigt resultat för att därefter diskutera möjligheten för andra 

forskare att replikera undersökningen samt diskuterar vi kriteriet validitet och de olika 

typer av validitet vi kommer att bedöma arbetet utifrån. Till sist kommer vi att föra en 

diskussion kring kriteriet generaliserbarhet.  

7.1 Reflektion kring bedömning av 
samhällsvetenskapliga undersökningar 
Som vi tidigare nämnt under kapitel 4.2, har vi utvärderat vår studie utifrån tre kriterier 

som Bryman (2011, s. 49) bedömer som tre av de viktigaste kriterierna för att utvärdera 

en forskares undersökning. Även om framförallt validitet och reliabilitet är välkända 

begrepp inom forskning, finns det ändå vissa diskussioner kring dessa kriterier. Bryman 

(2011, s. 167) skriver att det i själva verket inte är många studier som kan leva upp till 

alla de stränga regler som finns uppställda. De flesta utför enligt författaren, enkla och 

minimala åtgärder för att säkerställa kraven validitet och reliabilitet. Författaren 

fortsätter att det inte går att särskilja heller då validitet kräver reliabilitet. Hair et al. 

(2003, s. 169) menar dock att när validitet och reliabilitet behandlas på rätt sätt, minskas 

mätningsfel vilket är oerhört viktigt. Även om det finns vissa frågor rörande det 

allmänna användandet av dessa kriterier är de så pass välkända begrepp att vi har valt 

att utvärdera vår studie utifrån dem. Till sist kommer vi även diskutera generaliserbarhet 

då detta är relevant för att kunna se om det resultat som studien får kan appliceras på 

populationen och inte enbart säger något om urvalet (Muijs, 2011, s. 56, Bryman, 2011, 

s. 168). 

7.2 Reliabilitet 
Det första kriteriet är reliabilitet och står för tillförlitligheten i resultaten, om testet görs 

om efter en tid med ett liknande resultat är reliabiliteten hög (Bryman, 2011, s. 49). Det 

är viktigt att analysera om svaren kan ha påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga 

händelser vid den tid insamlingen av svaren skedde (Bryman, 2011, s. 49). Reliabilitet 

kan handla om tre olika aspekter; Stabilitet, Intern reliabilitet samt 

interbedömarreliabilitet (Bryman, 2011, s. 161-162). Stabiliteten innebär att om testet 

ges till en viss grupp vid en viss tidpunkt och svaren bli desamma om samma grupp får 

samma frågor vid ett senare tillfälle är korrelationen, och med stor sannolikhet även 

måttet stabilt (Bryman, 2011, s. 161; Muijs, 2011, s. 62-63). Problemet med ett sådant 

test kan dock vara att om det går lång tid mellan testerna kan förändringar i privatlivet, 

samhället etcetera påverka respondenterna vilket inte har med testets reliabilitet att göra 

(Bryman, 2011, s. 161). Det kan även vara svårt att nå samma respondent vid två olika 

tillfällen samt kan respondenten påverkas av just den dagens dagsform, vilket kan 

ändras tills nästa gång denne svarar på undersökningen (Hair et al., 2003, s. 170).  

Intern reliabilitet, testar om frågor rörande samma indikator har en korrelation mellan 

varandra, det vill säga svarar respondenterna lika på två olika indikatorer som testar 

samma sak, är de konsekventa (Bryman, 2011, s. 161). Med hjälp av Cronbachs alfa kan 

vi testa om de olika indikatorerna har en korrelation eller inte, med hjälp av en skala där 

0 står för ingen korrelation och 1 står för perfekt korrelation. (Cohen et al., 2007, s.506; 
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Hair et al., 2003, s. 172). För att vara acceptabelt bör resultatet vara minst 0,7 (Bryman, 

2011, s. 162). Den sista aspekten som Bryman (2011, s. 160) nämner är 

interbedömarreliabilitet vilket är relevant vid bedömningar av öppna frågor, när data ska 

kategoriseras samt om det finns flera observatörer inblandade. Då vi i princip enbart 

arbetat med stängda frågor alternativt frågor som har varit enkla att tyda; ålder samt om 

de läser program eller kurs anser vi inte detta kriterium vara relevant i vår utvärdering 

men den är ändå viktig att nämna.  

Vad gäller undersökningens stabilitet har vi själva ingen möjlighet att göra ett test-retest 

på grund av undersökningens art och våra begränsade resurser, framför allt vad gäller 

tid. Ett problem för oss är även att, precis som Hair et al. (2003, s. 170) nämnde, vi har 

ingen möjlighet att få tag på samma respondenter igen då enkäterna lämnades in 

anonymt. Däremot kan undersökningen göras på samma platser för att öka chansen för 

att få en relativt lik grupp med respondenter. I övrigt kan även andra omständigheter 

påverka eftersom vi undersöker sociala medier, där utvecklingen är oerhört snabb, kan 

förutsättningarna ha förändrats beroende på hur lång tid som har gått. Nya medier kan 

ha tagit över efter Facebook och LinkedIn som populäraste medier i respektive 

kategorier. Det kan även vara att studiepersonerna har lärt sig mer om LinkedIn samt 

fått upp ögonen för personlig varumärkeshantering efter studien, vilket kommer påverka 

resultatet vid en senare undersökning. Vilken typ av teknologi personer använder och 

sättet som de används på, smartphones, datorer etcetera kan även de ha förändrats vilket 

gör att det sett över en längre tid kan vara svårt att göra en upprepning av studien 

På andra aspekten av reliabilitet har vi genom pilotstudier försökt att kontrollera att 

frågorna svarar på det vi ämnar fråga efter men vi har medvetet valt att inte ha för 

många liknande frågor då vi anser att det skulle påverka vilja att deltaga alltför negativt. 

Mer om detta finns under kapitel 4.2 samt 4.3. Det är en balansgång mellan hur många 

kontrollfrågor som bör ställas och hur omfattande studien bör göras, eftersom vi inte har 

några möjligheter att testa frågorna med Cronbach alfa. Ett annat problem som kan 

uppstå är teknologins snabba utveckling vilket kan göra att vissa aspekter av studien blir 

snabbt inaktuella i samhället, exempelvis kan typerna av sociala medier behövas bytas 

ut. Vi anser att vi ändå kan säga att vår studie har en relativt hög reliabilitet sett till 

Brymans (2011) samt Hair et al.s (2003) kritik att det är mycket svårt att till fullo nå 

upp till dessa extremt höga krav och att i praktiken lyckas med det.  

7.3 Replikerbarhet 
Replikerbarheten handlar om att studien ska vara möjlig för andra forskare att upprepa 

(Bryman, 2011, s. 49). För att kunna replikera en studie, måste det finns en ingående 

beskrivning av studiens förfarande (Bryman, 2011, s. 49). Författaren menar vidare att 

anledningarna till att någon skulle vilja replikera en studie kan var många men exempel 

kan vara att de misstänker att studien inte har gjorts på rätt sätt eller är felaktig, det är 

även viktigt för att någon ska kunna testa undersökningens reliabilitet. Om de inte vet 

hur den genomfördes, hur ska de då kunna testa den?  

Vi anser att vår replikerbarhet är relativt hög, då vi tydligt redogjort för vår 

undersökning, var vi gjort den, vilka vi velat undersöka, var vi samlat in enkäter för 

studenter och hur vi distribuerat länken till webbenkäterna.  Denna studies frågor finns 

även tydligt redovisade i appendix 1 och 2 för att vem som helst ska kunna utföra en 

liknande studie med samma frågor för studenter respektive yrkesverksamma.    
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7.4 Validitet 
Begreppet validitet innehåller en mängd olika aspekter (Bryman, 2011, s. 163; Hair et 

al., 2003, s. 163). Enligt Hair et al.s (2003, s. 174-175) bör forskaren använda sig av en 

eller flera av följande tillvägagångssätt för att mäta validiteten; Content validity 

(Content validity översätts ”Ytvaliditet” enligt Bryman (2011, s. 163)), Construct 

validity (Construct validity översätts ”Begreppsvaliditet” enligt Bryman (2011, s. 163)) 

och Criterion validity.  

Vi har valt att använda oss av två av dessa tre mått då vi anser dem vara bäst att 

utvärdera vår studie med. Dessa är ytvaliditet samt samtidig validitet. Ytvaliditet visar 

på huruvida innehållet i exempelvis enkäter verkligen mäter de begrepp gällande ämnet 

som vi vill undersöka (Muijs, 2011, s. 57). Författaren menar vidare att genom en 

omfattande litteraturstudie inom ämnet kan validiteten stärkas, samt genom att testa 

innehållet med respondenterna under tiden enkäterna utvecklas (Muijs, 2011, s. 58). Då 

vi har gjort en omfattande litteratursökning inom ämnet, samt gjort pilotstudie innan vi 

genomförde studien anser vi att vi har kunnat stärka ytvaliditeten i vår studie.  

Vi har även använt Criterion Validity vilket innehåller tillvägagångssättet som kallas för 

Concurrent validity (Översatt ”Samtidig validitet” enligt Bryman (2011, s. 163)).  

Validiteten mäter om det mått som ska mäta ett visst begrepp verkligen mäter just det 

begreppet (Bryman, 2011, s. 163; Muijs, 2011, s. 58; Hair et al., 2003, s. 174). Samtidig 

validitet testas genom att olika variabler som testar en viss teori, och mäts vid ett och 

samma tillfälle, bör påvisa ett samband, annars kan måttets validitet ifrågasättas 

(Bryman, 2011, s. 163; Hair et al., 2003, s. 174). Vi uppfyller detta krav på en rad av 

våra variabler då vi kan påvisa ett samband mellan dessa, dock kan vi inte påvisa ett 

samband på alla variabel. Vi anser därför att vi i alla fall delvis uppfyller målet för 

samtidig validitet.  

7.5 Generaliserbarhet 
Eftersom vi, som tidigare nämnt, vill kunna säga om det resultat vi har kommit fram till 

kan generaliseras till populationen bör urvalet vara så representativt som möjligt för 

populationen (Bryman, 2011, s. 168-169). Dock påpekar författaren att en 

generalisering av resultatet inte bör göras till annat än den population ur vilken urvalet 

genomfördes. Anledningen till att forskaren vill kunna generalisera studien, är för att 

kunna säga något om hela populationen och inte bara det urval som studerats (Muijs, 

2011, s. 65).  

Ett sannolikhetsurval är som vi nämnde i 4.1 ett obundet slumpmässigt urval (OSU) 

vilket ger alla i populationen lika stor chans att delta i studien. Dock ger inte ett OSU 

automatiskt ett representativt urval (Bryman, 2011, s. 169). Vi har försökt genomföra 

studien på ett så korrekt sätt som möjligt för att sedan kunna generalisera resultatet på 

populationen men på grund av vår studies begränsade resurser som tid och ekonomi, 

samt att det är ett bekvämlighetsurval anser vi inte att vi har möjlighet att generalisera 

resultatet. Däremot anser vi att resultatet är intressant att diskutera och uppfyller övriga 

kriterier för kvantitativa undersökningar. 
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APPENDIX 3 – TABELL ÖVER FRÅGORNA 

 

•Jag anser att jag har stor kontroll över det som publiseras om mig på ... 15 (14) 

•Jag anser att det är svårt att leva upp till bilden av mig själv på ... 19 (18) 

•Jag tänker igenom vilka kontakter jag lägger till på ... 14 (13) 

•Jag har många arbetsrelaterade kontakter på ... 21 (20) 

•Jag jobbar aktivt för att skapa en viss bild av mig själv på ... 17 (16) 

•Jag anser att verkligehten stämmer bra överens med min profil på ... 18 (17) 

•Jag är medveten om att jag har ett personligt varumärke (C1) 

•Jag arbetar aktivt med att skapa en bild av mig själv genom sociala medier för att gynna 
min karriär  (C9) 

 

 

Personlig 
varumärkeshantering 

•Jag tänker igenom vilka inlägg jag gillar på ... 13 (12) 

•Jag anser att märken på varor är viktiga när jag handlar (C2)  

•Jag påverkas av andras köp av varumärken (C3) 

•Jag använder sociala medier för att särskilja mig från andra (C6) 

•Jag brukar jämföra mig med andra på sociala medier (C8) 

Ett 
varumärkesvärdering 

•Jag har många arbetsrelaterade kontakter på ... 21 (20) 

•Jag jobbar aktivt för att skapa en viss bild av mig själv på... 17 (16) 

•Jag tänker på att lägga ut innehåll som jag vet är till fördel för min karriär på ... 22 (21) 

•Jag har bytt jobb under det senaste året (C11) 

•Jag planerar att söka jobb inom det närmaste året (C12) 

Sociala medier och 
Web 2.0 

•Hur lång tid spenderar du i genomsnitt på sociala medier (i minuter) 8 (7) 

•Jag gillar att prova ny teknik (13) 

•Jag är en van användare av internet (C14) 

•Jag känner mig bekväm att använda internet (C15) 

•Jag använder mig av appar i mobilen (C16) 

•Jag känner mig bekväm i att använda appar i mobilen (C17) 

Generationer och 
teknologi 

•Jag visar mina publiseringar öppet för alla på Facebook 10 (9) 

•Jag visar mina publiseringar öppet för alla på LinkedIn 11 (10) 

•Jag tänker igenom vilka inlägg jag gör innan jag lägger upp dessa på ... (12) 

•Jag anser att information om mig på nedanstående sociala medier påverkar andra 
personerns syn på mig 16 (15) 

•Jag väljer medvetet att publicera fördelaktiga bilder/inlägg på sociala medier 20 (19) 

•Jag anser att sociala medier är ett bra sätt att påverka andras sn på mig (C5) 

•Jag använder sociala medier för att särskilja mig från andra (C&) 

 

Online profiler 

•Jag tänker på att lägga ut innehåll som jag vet är till fördel för min karriär på ... 
22 (21) 

•Jag visar mina publiseringar öppet för alla på Facebook 10 (9) 

•Jag visar mina publiseringar öppet för alla på LinkedIn 11 (10) 

•Jag är medveten om att information på min profil kan komma att användas när 
jag söker jobb (C4) 

 

 

Rekrytering och sociala 
medier 
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