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I den här undersökningen har vi valt att undersöka hur konsulters professionella identitet har 
påverkats av arbete med sociala medier. De konsulter vi har varit i kontakt med arbetar på ett 
australiensiskt företag som heter Corality Financial Group. Genom vår frågeställning På 
vilket sätt påverkar sociala medier konsulters professionella identitet? har vi undersökt vad 
konsulterna tycker generellt om sociala medier och hur de använder sig av dem professionellt. 
De sociala medier som främst används av Corality Financial Group är LinkedIn och 
företagets egen blogg. Det är utifrån dessa vi har undersökt hur deras identitet påverkats. 
Genom dessa två medier vill ledningen för Corality Financial Group att konsulterna ska vara 
aktiva. Hur aktiva konsulterna är på medierna bestämmer de själva, men i vissa fall är det 
ledningen som uppmanar dem att vara aktiva. Konsulterna är positiva till att företaget arbetar 
med sociala medier men anser att det är för tidskrävande för att de själva ska göra det. Enligt 
konsulterna är det företagets marknadsansvarige som bör sköta det.  
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För att ett företag ska nå framgång är det viktigt att företaget syns. Hur ett företag väljer att 
marknadsföra sig är individuellt. De senaste åren har sociala medier fått allt större betydelse 
och blivit mer av en trend. Vissa företag använder sig av flera olika sociala medier för att 
synas så mycket som möjligt, medan andra företag väljer ett medium att visa upp sig på. 
Sociala medier används som en term för att beskriva den typ av medium som bygger på 
samtal och interaktion mellan människor på Internet.1 Hur företagen sedan använder sig av de 
sociala medierna skiljer sig också åt. Vissa använder sig av dem för att lansera nya produkter, 
vissa för att rekrytera personal och andra för att visa att de finns. Det finns som sagt många 
olika sätt att använda sig av dem. 

Vilket socialt medium som är bäst anpassat för ett företag går inte att säga på rak arm, utan 
det är något varje företag får undersöka och utforska själva. De olika sociala medierna tar 
olika mycket tid och kraft från företagets personal. För att få större genomslagskraft på 
Internet via olika sociala medier har personalen inom vissa företag till uppgift att hjälpa 
företaget att synas. Ett vanligt sätt är att låta personalen blogga och hålla workshops etc. via 
Internet. Genom att använda sig av sociala medier får medarbetarna större frihet att välja vad 
som ska spridas. Det är viktigt att budskapet som sprids uppfattas som trovärdigt av andra.2  

Sociala medier har förändrat marknadsföringen. Tidigare var det mest väsentliga att företaget 
syntes och kommunicerade med sina kunder. Idag är det istället tvärtom, fokus är på kund-
erna och att de ska kunna kommunicera med företaget. Företaget ska arbeta med att stärka 
relationen till dem samt att bygga upp sin trovärdighet gentemot kunderna.3 Kommunika-
tionen med kunderna sker genom miljöer som företagen skapar där kunderna ska trivas och ta 
del av den kunskap, produkter eller service som företagen erbjuder. Genom att skapa en 
plattform där kunderna har möjlighet att föra en dialog med företaget eller ta del av andra 
användares synpunkter, har det nu skapats en tvåvägskommunikation istället för den tidigare 
envägskommunikationen.4  

Det finns många olika sätt för företag att interagera med sin publik. Vissa väljer att använda 
sig av sociala medier på olika sätt, och det gav oss idén att undersöka detta närmare. Vi har 
valt att utgå från ett företag, Corality Financial Group, för att se hur de använder sig av 
sociala medier. Vi kom i kontakt med Corality Financial Group tack vara att Rickard 
Wärnelid, en av ägarna, är bror till en av författarna av denna uppsats. Rickard Wärnelid har 
berättat hur Corality Financial Group arbetar strategiskt med att uppmuntra de anställda till att 
skriva inlägg till företagets blogg samt att vara aktiva på LinkedIn. 

All personal är inte alltid positiv till att använda sig av sociala medier. Alla människor har 
inte samma tekniska kunskap eller viljan att synas och vara aktiv på sociala medier. Med 
hjälp av Corality Financial Group och deras arbete med sociala medier vill vi se hur 
personalen använder sig av sociala medier i sitt yrke. Undersökningen handlar om vad de 
tycker om användandet och hur sociala medier kan ändra dess professionella identitet.  

                                                 
1 Meerman Scott, David, (2007) The NEW RULES of MARKETING & PR, s. 10. 
2 Marken, G. A. "Andy", (2007) Will Public Relations be a Profession by 2010, s. 35. 
3 Weber, Larry, (2007) Marketing to the Social Web, s. 32. 
4 Ibid, s. 38. 
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Alla individer är unika och har olika kunskap inom olika områden. När det gäller kunskap 
kring sociala medier förekommer det stora skillnader. Då människor har olika yrkesroller kan 
detta ha betydelse för kunskapen kring sociala medier. Vissa professioner kanske till och med 
anser att sociala medier inte är något för just dem. Det behöver inte bara vara yrkesrollen som 
har betydelse utan det kan även vara en koppling mellan individers identiteter och deras syn 
på andra människor som använder sig av sociala medier.  

Denna skillnad är något vi vill undersöka närmre och leder oss till följande frågeställning:  

På vilket sätt påverkar sociala medier konsulters professionella identitet? 

För att svara på vår frågeställning använder vi två underfrågor: 

! Hur påverkas konsulterna av det medierade intrånget genom sociala medier?  

! Vart går gränsen för hur mycket ett företag kan påverka en anställd att bli offentlig för 
att marknadsföra företaget? 

!"0" 12*3(/

Ägarna av Corality Financial Group vill att samtliga anställda gemensamt ska marknadsföra 
företaget genom olika sociala medier. I undersökningen tar vi reda på vad konsulterna 
egentligen tycker om sociala medier och hur de påverkas av företagets arbete med dessa. 
Fokus har lagts på de medium som Corality Financial Group använder sig frekvent av, vilka 
är LinkedIn och företagets blogg. Vi undersöker hur dessa påverkar konsulternas 
professionella identitet.  

!"4" 56.$7-8-,-./

Vi vill få reda på personalens egen syn på arbetet kring sociala medier och hur deras identitet 
påverkas. Genom att använda oss av en frågeundersökning med öppna frågor har responden-
terna möjlighet att själva avgöra hur och vad de vill ge för svar.  

Vad det gäller konsulternas identitet är undersökningens fokus på hur konsulters professionella 
identitet påverkas och förändras. Vi har valt att inte undersöka hur den personliga identiteten 
påverkas då det redan finns forskning inom detta område. Löpande i undersökningen ser vi 
identitet ur ett professionellt synsätt, inte privat. Så till vida inget annat anges.  

Corality Financial Group är ett australiensiskt företag med huvudkontor i Sydney. 
Anledningen till att vi valde att undersöka ett australiensiskt företag och inte ett företag i 
Sverige var att vi har god kontakt med Rickard Wärnelid, en av företagets ägare. Rickard gav 
oss en bra inblick i hur företaget arbetar med sociala medier och på så sätt fick vi idén att 
undersöka hur konsulter uppfattar sitt arbete med sociala medier. Han har även hjälpt oss att 
kontakta de personer som skulle vara lämpliga att genomföra intervjuer med.  

!"9" 5-:'28/)%;(''/

I sökandet efter svaren i problemformuleringen har undersökningen delats upp i två teman. I 
det första temat, !"#$%&'&()*+%*,!, har vi försökt förstå hur konsulterna engagerar sig i sociala 
medier privat samt hur delaktiga de är i företagets arbete att marknadsföra sig genom sociala 
medier. Inom detta tema har vi också undersökt konsulternas inställning till företagets blogg 
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samt hur de känner att profilera företaget genom sin individuella profil på LinkedIn. Det som 
undersöks inom detta tema är även vad konsulterna tror att syftet är med bloggen, samt vem 
enligt konsulternas tycke har ansvaret för att skriva nya blogginlägg.  

!-+*./%/*/! är det andra temat. För att undersöka hur de sociala medierna påverkar konsult-
ernas identitet tittar vi på hur konsulterna påverkas av det medierade intrånget. Vi ser även till 
dubbelbindning om var konsulterna drar sina personliga gränser för vad och hur mycket 
företaget kan tvinga konsulterna att publicera för företagets räkning. Ytterligare en faktor vi 
ser närmre på är hur konsulterna hanterar symbolisk överbelastning, samt om de ser 
ledningen som experter. Slutligen ser vi till hur konsulterna tycker att det fungerar att vara 
aktiva i en medierad kvasiinteraktion. Det vill säga att de kommunicerar med andra utan att 
vara i samma tid och rum. 

I undersökningen fokuserar vi på konsulternas professionella identitet. Vi undersöker hur de 
ser på sin yrkesroll och hur de i yrket tar till sig nya arbetsuppgifter. Identitet är enligt oss 
vem man är och hur man ser på sig själv. Med professionell identitet vill vi dra paralleller till 
vem man är på sin arbetsplats och i sitt yrke, vilket inte alltid är samma som den man är 
hemma med vänner och familj. Vi anser att man själv skapar sin egen identitet, men med 
påverkan av yttre faktorer som till exempel erfarenheter och bakgrund.  

!"<" =(*,-,3,%-($//

Sociala medier 
Enligt Arthur A. Berger är sociala medier något där människor kan skicka meddelanden, bilder 
eller videofilmer till varandra och som en stor publik kan ta del av. De olika medierna går att få 
tillgång till genom Internet via en dator, läsplatta eller mobiltelefon. Det gamla sättet att se 
medium på, att det fanns en sändare och en mottagare, fungerar inte på samma sätt idag. Idag är 
de många personer som kan sprida texter, bilder eller filmer utan att veta vem mottagaren är, 
samtidigt som mottagarna nu har möjlighet att interagera och påverka innehållet.5  

Sociala medier ger oss en inblick i olika situationer utifrån en annan persons synvinkel. Det är 
lite det som gör sociala medier spännande, att det går att ta del av situationer utifrån andras 
liv och inte bara sitt eget.6 Eftersom människor interagerar med varandra genom sociala 
medier blir människor påverkade och de kan få nya intryck skapade av utomstående. Genom 
andras upplevelser kan människor forma sina identiteter och sina egna jag. 

L inkedIn 
LinkedIn är världens största professionella nätverk. I november år 2011 hade LinkedIn mer 
än 135 miljoner användare i 200 olika länder. Det är över två miljoner företag som har en 
företagssida på LinkedIn.7 LinkedIn är en professionell sida då den används endast ur ett 
jobbrelaterat syfte. Samtliga profiler på LinkedIn innehåller personers tidigare yrkes-
erfarenheter samt CV. Syftet med LinkedIn är att privatpersoner och företag ska ha ett 
gemensamt nätverk att söka efter nya medarbetare eller nya arbetsplatser på. Det ges även 
möjlighet att ge rekommendationer eller tips på arbeten via denna sida. 
'
'
'

                                                 
5 Berger, A, Arthur, (2012) Media Analysis Techniques, s. 204-205. 
6 Gauntlett, David, (2008) Media, Gender and Identity - an introduction, s. 2-3. 
7 http://press.linkedin.com/about (5 december 2011) 
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Blogg 
En blogg däremot skiljer sig från LinkedIn eftersom den anses vara mer personlig och inte 
jobbrelaterad. De olika blogginläggen som folk skriver handlar om och skrivs ofta av någon 
som är passionerad eller har god kunskap inom det området. Det ges även en form av inter-
aktion mellan läsare och bloggare, då det finns en kommentarsfunktion till blogginläggen. 
Bloggen använder olika hyperlänkar för att hänvisa till andra sidor på ett enkelt och smidigt 
sätt.8 En blogg anses också oftast som en mer offentlig sida då du inte kan kontrollera vem 
eller vilka som besöker den sidan vilket du kan göra på LinkedIn. Där kan du själv kontrollera 
vem eller vilka som ska få besöka och ta del av din profil.  

 

                                                 
8 Meerman Scott, David, (2007) The NEW RULES of MARKETING & PR, s. 46. 
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I detta avsnitt ges en bakgrund till undersökningens problemformulering genom tidigare 
forskning. Det ges även en bild av vad vi trodde resultatet av den här undersökningen skulle 
bli innan den genomfördes. Vi vill också ge en bakgrund av vad Corality F inancial Group är 
för företag och hur dess arbete kring sociala medier går till. Slutligen definieras några 
begrepp som används löpande genom undersökningen.  

0"!" >,;,.:$(/*%$8?-,-./

I Kaplan och Haenleins artikel Users of the world, unite! The Challenges and opportunities of 
Social Media, tar författarna upp sociala mediers utveckling samt dess betydelse för företag. 
Enligt en undersökning som gjordes av Forrester Research år 2008 använde 75 procent av 
Internets användare sig av någon form av socialt medium. Detta är en ökning på 56 procent 
jämfört med år 2007. Det är inte längre bara ungdomar som använder sig av sociala medier 
utan generation X, personer i ålder 35-44 år, har ökat sitt användande. Sociala medier har 
blivit en revolutionerande trend som är av intresse för företag då de har ökade möjligheter att 
komma i kontakt med sina kunder.9 

Då sociala medier har fått en ökad betydelse för företag är det inte alla företag som är vana 
eller bekväma med att vara i en miljö där kunderna fritt kan samtala med varandra utan att 
företaget själva kan styra samtalen. Företagen kan inte heller kontrollera den information som 
cirkulerar på Internet. Till exempel om det skrivs in ett känt företags namn på sökmotorn 
Google, hamnar företagets hemsida på topp fem i träff listan. Det är det som är företagets 
mål, men samtidigt hamnar även andra sidor högt upp där företaget inte själva har kontrollerat 
vilken information eller vad de skriver om företaget.10  

I artikeln Blogosphere or blog with fear !"#$%&#'()*)'+*,-./'01#"&,'122'345667&,58&,&2'9#'&22'
av de snabbast växande publiceringsverktygen för att synliggöra sig på Internet. Han hänvisar 
till en undersökning som Technorati, ett marknadsundersökningsföretag i USA, har gjort. Tack 
vare den globala räckvidden och den låga kostnaden att kommunicera en till en och en till flera, 
är det inte konstigt att intresset för att marknadsföra sig genom bloggar ökar.11 

Bloggarna har visat sig vara ovärderliga för att generera marknadsföring kring företaget 
genom att skapa samtalsämnen, även utanför Internet, genom att nå och informera nöjda 
kunder. Bloggar löser på ett effektivt sätt kunders problem, frågor och funderingar. Numera 
är bloggar ett faktum på Internet. Det har ingen betydelse om de är skrivna av privatpersoner, 
en anställd som skriver officiellt för ett företag, eller om det är ledningen som skriver 
företagets blogg.12 Den främsta anledningen till att företag använder sig av bloggar är att 
informera och uppdatera sina anställda, kunder och intressenter inom de områden företaget 
anser vara relevanta. De företag som använder sig av en blogg utsätter sig även för olika 
risker. Dessa risker är enligt Kaplan och Haenlein att de kunder som är missnöjda kan sprida 
negativ kritik mot företaget som företaget inte kan kontrollera. Denna kritik kan en stor 

                                                 
9  Kaplan, M, Andreas, Haenlein, Michael, (2010) Users of the world, unite! The Challenges  

and opportunities of Social Media, s. 59. 
10 Ibid, s. 60. 
11 Marken, G. A. "Andy", (2006/2007), Blogosphere or Blog with F ear, s. 33. 
12 Ibid, s. 33. 
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publik ta del av i och med spridningen på sociala medier. Den andra riskfaktorn är företagets 
egen personal som kan skriva negativa inlägg om företaget utanför ledningens vetskap.13  

I artikeln av Kaplan och Haenlein ges fem tips eller rekommendationer för hur företag ska 
använda sig av sociala medier. Det första är att företaget ska välja sitt eller sina sociala 
medier omsorgsfullt. Det viktiga är att företaget fortfarande satsar på sin kärnverksamhet. Då 
arbete med sociala medier tar tid, går det inte för företag att vara aktiva på alla olika sociala 
medier som finns, utan de måste välja det medium som passar företaget bäst. För att hitta rätt 
måste företaget tänka på vilken eller vilka målgrupper som är aktuella, deras syfte med det 
sociala mediet samt vad de vill informera om eller sprida. Den andra rekommendationen är att 
ta reda på om du vill använda dig av en befintlig applikation eller göra din egen, med andra 
ord om du vill skapa eller köpa. Beroende på vilken typ av företag det är och dess resurser 
kan det vara bra att köpa en befintlig applikation eller medium och dra nytta av den redan 
existerande publiciteten kring det mediet eller applikationen. Det gäller även för företaget att 
säkerhetsställa att dess aktivitet är anpassat till det mediet. Med det menas att företaget måste 
lita på att det valda sociala mediet når ut till den målgrupp som är tänkt. Det är även svårt att 
veta om företaget har valt flera sociala medier och om de är anpassade och fungerar med 
varandra. Nästa tips är en mediaplan integration. Integration är nyckeln inom sociala medier. 
Det är stor skillnad mellan traditionella och sociala medier, men utifrån en kunds synvinkel 
handlar det endast om företagets image och vikten att interagera med sina kunder. Den sista 
rekommendationen från Kaplan och Haenlein är att det ska vara tillgängligt för alla.14 Med 
det menas att samtliga inom företaget ska kunna ha tillgång till de sociala medier som 
företaget väljer att använda sig av. Det låter som en självklarhet för många, men flera företag 
väljer att blockera vissa websidor, som till exempel Facebook, för att de tror att mycket av 
personalens tid spenderas där och på så sätt har inte alla tillgång längre. I och med den 
blockeringen krävs det ett särskilt tillstånd för att använda det mediet, om nu företaget har 
valt att använda sig av just Facebook som ett socialt medium vill säga.15  

Det finns mycket forskning kring sociala medier och olika vinklingar utifrån det. Däremot 
saknas det forskning kring sociala medier och hur de påverkar den professionella identiteten. 
Det vi vill undersöka är hur konsulters professionella identitet påverkas i och med att det är 
aktiva på sociala medier genom sin anställning. Den forskning vi har hittat som har haft fokus 
på identitet har riktat sig mot till exempel hur unga människor påverkas av sociala medier 
eller hur företags image kan förstärkas genom olika sociala medier. Ytterligare en vinkel på 
forskningen har varit att se hur en yrkesgrupp påverkas i yrket när det har bloggat privat om 
yrkesrelaterade saker, till exempel bibliotekarier som har skrivit bokreferat i en privat blogg. 
Sammanfattningsvis utgår den tidigare forskningen från att personer använder sig av en privat 
blogg eller socialt medium där de skriver om företaget och sedan hur det påverkar identiteten. 
Vi vill istället se det utifrån hur identiteten hos konsulterna påverkas av att vara aktiva på 
sociala medier för ett företags räkning eller skriva inlägg på en företagsblogg.  

                                                 
13 Kaplan, M, Andreas, Haenlein, Michael, (2010) Users of the world, unite! The Challenges  

and opportunities of Social Media, s. 63. 
14 Ibid, s. 65. 
15 Ibid, s. 66. 
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Innan vi påbörjade vår undersökning hade vi en bild av hur resultatet i den här undersök-
ningen skulle komma att se ut. Genom förförståelsen går det att se vad intervjuerna tillförde 
utöver det som går att läsa sig till genom litteraturen. En god förförståelse bildas genom att ta 
del av tidigare forskning kring ämnet och utifrån detta skapa ett resultat.16  

I vår förförståelse trodde vi att konsulterna inte kände sig bekväma i sin yrkesroll när de skulle 
använda sociala medier professionellt. Anledningen till detta var att vi trodde att konsulterna 
saknade kunskap kring sociala medier, samt att deras yrkesroll traditionellt inte har att göra med 
sociala medier och marknadsföring. I Coralitys fall är konsulterna anställda först och främst för 
att bygga och analysera olika finansiella modeller, inte att vara aktiva på sociala medier.  

:&2'()*'+*,-./'01#"&,' 21#';<<' $' 1#2$"&4,'Blogosphere or blog with fear, om att det blir allt 
vanligare att företag har någon form av blogg på grund av att det är mer kostnadseffektivt, 
stämmer väl överens med Corality Financial Groups arbete med deras blogg. På Corality 
Financial Group används bloggen för att sprida kunskap och synliggöra företaget. Visionen från 
ledningens sida är att samtliga inom företaget ska hjälpas åt att skriva blogginlägg. Detta leder oss 
in på vår undersökning kring hur det egentligen går till och vad personalen tycker om ledningens 
vision kring bloggen.  

0"4" C%$:',32/@,-:-D,:'/E$%+F/

Corality Financial Group kom till efter en hopslagning av två företag, Navigator Project 
Finance och Corality. Navigator Project Finance etablerades år 2004 och Corality är en 
avknoppning som grundades år 2009. År 2011 slogs dessa två företag ihop under namnet 
Corality Financial Group17.  

Corality Financial Group har sitt huvudkontor i Sydney, men har även kontor i London och 
Singapore. För tillfället är de cirka 30 personer anställda i företaget och de omsatte fem 
miljoner australienska dollar år 2010/2011, motsvarande cirka 33,5 miljoner kronor. 

<;=;:; >4+)/%6)/0'%88?+0$*@''
Corality är ett konsultföretag som har specialiserat sig på finansiell modellering, rådgivning, 
modellrevisioner och utbildning. Genom att vara specialiserade och ha ett kundnära förhåll-
ningssätt vill de utmana traditionella konsultföretag inom redovisning och förvaltning. 
Coralitys kunder är både stora och små organisationer och kunderna finns över hela världen. 
Majoriteten av kunderna finns i Europa, USA, Asien, Mellanöstern och Australien. 

De analytiska konsulterna på Corality har olika kompetensområden. De har erfarenheter från 
bank, strategi, redovisning, försäkring, matematik, teknik, IT och fysik. I sin strävan att vara 
en mångkulturell arbetsplats så är Coralitys anställda från flera olika delar av världen. De 
anställda är födda i Sverige, England, Cypern, Nya Zeeland, Skottland, Kina, Sydafrika, 
Malaysia, Australien, Serbien och Indonesien. Denna mångfald används av Corality som ett 
sätt att konkurrera med andra företag.18  

                                                 
16 Esaiasson, Peter, (2007) Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 290. 
17 Fortsättningsvis menas Corality Financial Group när det står Corality. I vardagligt tal har alla våra kontakter 
sagt enbart Corality när de syftat på Corality Financial Group. 
18 http://www.corality.com/about-corality (18 november 2011) 
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Corality arbetar med analytiska utmaningar på alla nivåer. Det kan vara verktyg för att 
planera tjänstgöringsscheman för personal till finansiell strukturering av investeringar på flera 
miljarder dollar på till exempel ombyggnad av sjukhus. Målet är att varje kund ska få ett 
skräddarsytt och användarvänligt analysverktyg. Resultat är oftast en kalkyl i Excel som 
kunden kan göra beräkningar i för att kunna fatta rätt beslut. 

<;=;<; A"+%&$/B'"#7'0"#$%&%'()*$)+'
För att marknadsföra företaget använder Corality sig till stor utsträckning av sociala medier och 
där främst LinkedIn och en blogg på Coralitys hemsida. På LinkedIn har samtliga anställda en 
egen profil. Corality har valt att inte ha en egen företagsprofil på LinkedIn eftersom det blir 
ytterligare ett ställe att hålla uppdaterat med rätt information. Nick Crawly, en av ägarna till 
Corality Financial Group, beskriver LinkedIn som ett verktyg för personlig marknadsföring. 
Han anser att företagets marknadsföring bör fokuseras till företagets egen hemsida. Skulle 
Corality ha en egen profil på LinkedIn skulle Coralitys profil få en personlig prägel utifrån den 
person som skulle ansvara för att hålla profilen uppdaterad menar Nick vidare.  

01%(2%''(2*,3'%4*.(&//(5#'3(56,"/7,("%//(*4*/(28,+*/'!96&#'=$>"'?#1@4.)'A1,'%$44'122'-&'1,!2944-1'

genom sitt yrke och sin utbildning hos Corality ska hitta sig själva och marknadsföra sig 
själva som egna individer. Nick menar att det är en svår utmaning att få de anställda att förstå 
detta. 09*(56,"/7,(:7(*.(47.4(*''*,("7(3#))*,(+*(&'+,%4(&//( 5&//&; säger han. Nick berättar 
vidare hur Corality försöker dra nytta av att alla har ett nätverk, även om det är litet. Corality 
vill att medarbetarna ska hålla sina individuella profiler uppdaterade och göra status- 
uppdateringar regelbundet. Till exempel om de är på en mässa för Coralitys räkning så ska 
det stå i statusraden på de anställdas profiler. På så sätt sprids informationen om att Corality 
finns på just den mässan, samt påminner medarbetarens alla kontakter på LinkedIn att 
Corality finns. Marknadsföringen fungerar då så som ledningen önskar.19  

<;=;=; C&"66)2'?+'$2/)')//'0"#$%&/'()*$3('
Nick Crawly anser att Coralitys blogg inte ett socialt medium. Han ser bloggen som ett lätt 
sätt att uppdatera Coralitys hemsida och göra den lätthittad för de sökmotorer som finns på 
Internet. Nick tycker att hemsidor och bloggar inte engagerar. Corality får väldigt sällan några 
kommentarer på inläggen, men han ser att besökarna gärna laddar ner bifogat material. 
Tanken med Coralitys blogg är att de anställda ska turas om att skriva inlägg för företagets 
räkning. Syftet är att ge information kring vad företaget arbetar med, åsikter kring olika 
nyhetsartiklar inom företagets expertområden samt ur ett utbildningsperspektiv. Syftet är inte 
att inläggen ska vara ur en personlig vinkel. Kunder och andra besökare ska kunna läsa om 
hur de kan gå tillväga för att lösa problem i till exempel programmet Excel, och på så sätt lösa 
sina egna problem eller liknande.20  

Caroline Wiroth som är marknadsansvarig på Corality berättar att det i praktiken är hon som 
skriver många av blogginläggen. De inlägg hon skriver handlar oftast om att upplysa läsarna 
om att Corality kommer att ställa ut på en viss mässa eller delta i något seminarium. Caroline 
säger att idealet hade varit om konsulterna skrev blogginlägg kring de projekt de arbetar med, 
eller andra förutbestämda teman. Det är konsulterna som är mest insatta i olika projekt och 
har expertkunskap. Sen skulle Caroline redigera texten för att språket skulle bli bra och för att 
lägga in ord på passande ställen som ökar sannolikheten att inlägget blir högt rankad i 

                                                 
19 Intervju  med  Nick Crawly, (30 november 2011) 
20 http://www.corality.com/web-resources/blog (18 november 2011) 
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sökmotorerna. Anledning till att konsulterna inte vill skriva tror Caroline kan bero på två 
saker. Det första är resursbrist, hon tror inte att konsulterna har tid. Konsulterna har väldigt 
många och olika projekt som är igång hela tiden, så tiden finns helt enkelt inte. Det andra är 
att alla inte tycker att det varken är roligt eller lätt att skriva. 0<)( )&.( =#>>&,( )*+(
marknadsföring så tycker man antagligen om att skriva, och bygger man finansiella modeller 
/?$3*,()&.(&./&4'%4*.(#)("%55,#,; säger Caroline när hon utvecklar sin tankegång.21 

                                                 
21 Intervju med Caroline Wiroth, (28 november 2011) 
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I det här avsnittet redogörs för den teori som ska användas i undersökningens analys kring 
identitet och sociala medier applicerat på Coralitys konsulter. 

4"!" 1%D,:':/)(;,($/(-.:.($:$/

Det är skillnad på engagemang genom traditionella medier och engagemang på sociala 
medier. Engagemang inom sociala medier definieras främst genom att konsumenterna får 
vara med och delta, och att allt sker i en öppen miljö. Detta är en stor skillnad från de 
traditionella medierna där konsumenterna endast fick läsa det som skrevs. Då hade 
konsumenterna ingen möjlighet att vara med och påverka innehållet.22 Traditionellt sett 
använder sig företag av TV, radio, nyhetstidningar och olika magasin för att sända reklam till 
sina kunder. Internet öppnade upp nya möjligheter och företag kunde nu börja rikta sin 
reklam till den målgruppen som var aktuell, vilket även var mer kostnadseffektivt.23 Genom 
sociala medier kan kommunikationen ske åt båda hållen, jämfört med tidigare när kunderna 
endast kunde ta emot den. Företag har nu också fått börjat anpassa sig och söka den 
marknaden där kunderna finns.24 

Engagemang inom sociala medier handlar just om detta, att konsumenter och intressenter är 
deltagare i processen och inte bara passiva åskådare. Om vi ser detta utifrån ett företags 
synvinkel är kunderna villiga att ta sig tid och energi att samtala med och om företaget med 
andra. Genom konversationerna kan företaget komma att påverkas. Kunderna och 
intressenterna är villiga att delta, och det är deltagandet som räknas som engagemang. 
Engagemangsprocessen är därför grundläggande för framgång för den sociala marknads-
föringen och etableringen för socialt företagande.25 

=9#'-&2' 6944&#'122';22#.>"1'!$6'6&,58'!5>$141'8&-$&#'9#'-&2'%$"2$62'122' 1,%9,-1'!$6'1%' +#922/'

ord. Om rätt ord används, hamnar företaget högt upp på Internets olika sökmotorers listor 
över relevanta träffar. Detta i sin tur leder till att fler personer öppnar just den länken, tar del 
av informationen och kunskapen som företaget förmedlar. På så sätt får de kännedom kring 
företaget och kan läsa mer om det på företagets egen hemsida. Det är viktigt att företag 
försöker vara en värdefull och trovärdig källa för informationsinsamling för sina kunder. 
Sammanfattningsvis handlar allt om att skapa relationer.26  

=;:;:; C&"66)2'0,+$*)+'53205%,'"#7'$28"+(%/$"2'
I och med att mediesamhället har förändrats så har bloggar fått ett stort utrymme. Generellt är 
bloggar en hemsida på Internet som ägs och uppdateras av en privatperson.27 Enligt Meerman 
Scott kan det även vara flera personer som skriver en blogg för ett företags räkning. Det är inte 
lika vanligt förekommande, men rekommenderas för mindre företag istället för ett företags 
hemsida, framförallt om det saknas teknisk kunskap då en blogg är lättare att skapa.28  

                                                 
22 B%1,!C':1%&C'0>D&&C'E1"&C'FGHGC'@#$%&'(A*+%&(A&,3*/%.4(-(BC*(D*E/(F*.*,&/%#.(#5(GH"%.*""(I.4&4*)*.2C'!)'HH) 
23 Meerman Scott, David, (2007) The NEW RULES of MARKETING & PR, s. 5-6. 
24 Ibid, s. 25-26. 
25 Evans, Dave, McKee, Jake, 2010, Social Media Marketing - The Next Generation of Business Engagement, s. 11. 
26 Marken, G. A. "Andy", (2007) Will Public Relations be a Profession by 2010, s. 36. 
27 van Heerden, Gené, (2010) Collaborating and Communicating in New Media - J%3%!"K(@#$%&'(D*/L#,3"( 

and Blogs: A Qualitative and Quantitative Approach, s.11. 
28 Meerman Scott, David, (2007) The NEW RULES of MARKETING & PR, s. 46. 
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När bloggar startade användes de främst som en personlig dagbok online. Under åren som 
gått har detta utvecklats och nu används bloggar även som ett informationsredskap. Då 
bloggaren själv väljer vad denne vill blogga om, tas en rad olika ämnen och branscher upp. 
Som läsare går det att kommentera eller ta del av andra personers kommentarer kring de olika 
blogginläggen. Genom att använda sig av enkelheten att skapa bloggar och publicera inlägg 
går det att nå ut till en stor publikmassa till en låg kostnad. Även om kunskapen saknas inom 
teknologin är bloggar lätta att använda. Bloggarna använder sig av olika redskap som till 
exempel hyperlänkar, som ska underlätta för läsaren att ta del av ytterligare information.29  

En blogg kan användas för och av en rad olika aktörer så som läsare, kunder, chefer, anställda 
samt andra.30 Däremot är det inte ett medium som behöver passa alla.31 Det är viktigt att 
meddelandet är trovärdigt och känns äkta då det leder till diskussion bland de personer som 
deltar i konversationen. Tidigare utformades budskapen av företags PR-avdelningar för att 
skapa hög trovärdighet och ge den önskade bilden av medvetenhet hos målgruppen. Idag är 
det istället samhället som skapar trovärdigheten.32  

Vid användning av ett nytt medieredskap för att kommunicera och samarbeta med olika 
konsumenter är det viktigt att veta hur bloggare, läsare och andra aktörer uppfattar verktyget. 
Genom insikt kan en organisations förmåga att använda detta verktyg komma att förändras. 
Verktygets kärna ligger i samarbete och kommunikation.33  

En blogg som har informativt och kunskapsrikt innehåll uppfattas som trovärdig av läsarna. I 
många fall är det företagets VD, ingenjörer eller produktutvecklare som skriver på bloggen.34 
Eftersom detta är ett relativt nytt fenomen är det viktigt att företagens ledning och marknads-
avdelningar lär sig hur detta ska hanteras och hur företaget ska arbeta med detta.35  

=;:;<; !"#$%&%'()*$)+0',-9)+5%2',-'$*)2/$/)/)2'
Identitet är en komplex konstruktion och består bland annat av sexualitet och etnicitet som olika 
delar. Dessa delar är centrala då det handlar om självidentitet. Andra faktorer att ta hänsyn till 
gällande identitetsbildande är samhällsklass, kulturell bakgrund, handikapp och ålder.36  

I dagens moderna liv har media och kommunikation en central roll medan kön och sexualitet 
har betydelse för hur vi tänker om vår identitet. Media framställer ständigt män och kvinnor 
på olika sätt och det är svårt att inte bli påverkad av det vid sin egen identitetsbildning. 
Samtidigt får inte slutsatser dras av att människor kopierar och efterliknar en identitet de sett 
via media.37 Eric Qualman anser att sociala medier gör att individer blir medvetna om sig 
själva. De kan gå tillbaka i loggar och statusuppdateringar på social medier och titta på vad de 
själva har skrivit. Utifrån detta blir dessa människor medvetna om vilka signaler de sänder 
och kan, om de vill, ändra på hur de beskriver sig själva.38 Qualman tror också att om en 

                                                 
29 van Heerden, Gené, (2010) Collaborating and Communicating in New Media - J%3%!"K(@#$%&'(D*/L#,3"( 

 and Blogs: A Qualitative and Quantitative Approach, s.11. 
30 Ibid, s. 12.  
31 Meerman Scott, David, (2007) The NEW RULES of MARKETING & PR, s. 45. 
32 van Heerden, Gené, (2010) Collaborating and Communicating in New Media - J%3%!"K(@#$%&'(D*/L#,3" 

 and Blogs: A Qualitative and Quantitative Approach, s. 12. 
33 Ibid, s. 12. 
34 Marken, G. A. "Andy", (2007) 0J%''(MH>'%$(N*'&/%#."(>*(&(M,#5*""%#.(>?(OPQP;, s. 35. 
35 Marken, G. A. "Andy", (2006) 0GH".*""(G'#4"RRR(BC*(9**:(*.+(#5(/C*(M##';, s. 20. 
36 Gauntlett, David, (2008) Media, Gender and Identity - an introduction, s. 15. 
37 Ibid, s. 1. 
38 Qualman, Erik, (2011) Socialnomics: how social media transforms the way we live and do business s. 55-57. 
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individ eller ett företag har något att skryta med, kommer det att synas i alla tillgängliga 
sociala medier. Har de inget att skryta med kommer de troligen att ändra sitt beteende för att 
bli mer intressanta.39  

För att mer djupgående se hur vår identitet påverkas av sociala medier har vi studerat det med 
hjälp av John B Thompsons teori kring självidentitet.  

4"0" >G%)F8%-8/,;(-3,3(383(%$,/

Enligt John B Thompson kan jaget beskrivas som ett symboliskt projekt som individen aktivt 
formar. Utifrån det material som individen förfogar över görs en beskrivning av vem 

individen är ! en självidentitet. Denna beskrivning är som en berättelse som förändras med 

tiden när individen tar del av nytt symboliskt material och får nya erfarenheter. Eftersom 
individerna skapar sin egen berättelse om sig själva så går det att påstå att själva skapandet är 
ett symboliskt projekt. Det vill säga individerna skapar en föreställning om sig själva som 
förändras i och med att individen gör nya erfarenheter eller möter andra individer som har 
skapat en egen föreställning om sig själva.40  

De beståndsdelar av det symboliska material som identiteten är konstruerad av är ojämnt 
fördelat. Alla människor har inte tillgång till samma symboliska resurser och de tillägnar sig 
dem på olika sätt. Hur de symboliska resurserna tolkas och hur individerna konstruerar sin 
föreställning om sig själva beror också på deras förhållande till det materiella. Det går att se 
symboliskt material och symboliska resurser som föreställningar av något som är skapat av 
någon. Det kan vara karaktärer i en TV-serie som det går att identifiera sig med eller att 
individerna påverkas av det politiska budskap som skapas genom till exempel nyhets-
rapportering och ryktesspridning. 41   

Om vi ser på kommunikationsmediernas utveckling så påverkar detta jagbildningens process. 
Tidigare tillägnade sig de flesta individer det symboliska material som skapades genom 
interaktionen när individer träffades ansikte mot ansikte, begränsad till de platser där de levde 
och integrerade med andra. Genom kommunikationsmediernas utveckling förändrades detta. 
Lokal kunskap ersätts med icke-lokal kunskap. Dessa nya former av medierat symboliskt 
material, genom medieutveckling, både berikar och skyndar på jagets reflexiva organisering. 
De symboliska resurserna kan användas så att jagbildning konfronteras med nya möjligheter, 
skiftning av horisonter och referenspunkter ständigt förändras.42 I artikeln 0GH"%.*""(>'#4"RRR(
BC*( 9**:( *.+( #5( /C*( :##';(

43 skriver G. A. +*,-./' 01#"&,' 122' -&2' !&,1!2&' 3#&-31,-!-
fenomenet är mycket obehagligt eftersom det finns en ekonomisk aspekt. Han syftar till att 
det går att tjäna pengar på Internettjänster, för att människor vill och har ett behov att synas, 
vara organiserade och bli underhållna samt vill vara med och bestämma. Marken menar att 
lösningar på dessa behov i dagsläget finns på Internet. 

I det sociala livet blir jagets reflexiva organisering enligt Thompson allt viktigare. Den stora 
tillväxten av medierat symboliskt material skapar nya förutsättningar för jagbildandet och 
ställer nya sorters krav. Ökningen av mediepåverkan på jaget kan få omskakande 
konsekvenser för individerna och de gemenskaper som de är en del av.  

                                                 
39 Qualman, Erik, (2011) Socialnomics: how social media transforms the way we live and do business s. 62. 
40 Thompson, John B, (2001) Medierna och moderniteten, s. 260-261. 
41 Ibid, s. 261. 
42 Ibid, s. 261-263.  
43 Marken, G. A. "Andy", (2006) Business Blogs... The Deep end of the Pool, s. 19. 
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0Överflödet av medierat material kan ge individerna möjligheter att utforska  
alternativa former av liv på ett symboliskt eller imaginärt sätt; det kan ge individerna 
möjligheter att utforska alternativ och därigenom få dem att kritiskt reflektera över sig 
"=8'2&(#$C(+*(5&3/%"3&(#)"/8.+%4C*/*,.&(%("%//('%2R;

44 

Thompson har delat upp de negativa konsekvenserna för jagbildningen som medieprodukt-
erna kan ge. Han kallar dem för; 0+*/()*+%*,&+*( %./,7.4*/( &2( %+*#'#4%"3&( >H+"3&:;K( 0+*/(
medierade beroendets dubbelbindning/C'0+*.( "?)>#'%"3&( 62*,>*'&"/.%.4*."( +*"#,%*./*,&+*(
2*,3.%.4&,;K samt 0=&4*/"(H::47*.+*(%(*.()*+%*,&+(32&"%%./*,&3/%#.;R 

=;<;:; D)/'()*$)+%*)'$2/+-26)/'%9'$*)"&"6$05%'.3*05%,'
Thompson vill visa att ideologi handlar om hur symboliska former under särskilda 
omständigheter syftar till att upprätta och bevara dominansrelationer. Han hävdar att specifika 
symboliska former inte är ideologiska i sig. Om de symboliska formerna under särskilda 
omständigheter bidrar till att upprätta och bevara systematiska och asymmetriska 
maktrelationer blir de ideologiska. Om ideologi ses på ovanstående sätt, går det att se att 
möjligheterna för att överföra potentiella ideologiska budskap, över stora avstånd i rum och tid, 
kraftigt ökar med mediernas utveckling45. 

Mediebudskapen kan få en kraftfull ideologisk roll när medierade symboliska former ska an-
vändas vid ett reflexivt jagbildningsprojekt. Detta sker till exempel med föreställningar om 
manligt och kvinnligt och etnisk identitet och så vidare. Detta präglar jaget på djupet, och 
kommer i uttryck på det sätt individerna förhåller sig till sig själva och andra, samt hur de upp-
träder i världen. Generellt kan sägas att det handlar om hur de uppfattar gränserna för sina jag.46 

=;<;<; D)/'()*$)+%*)'.)+")2*)/0'*3..)&.$2*2$26'
Det medierade beroendets dubbelbindning är när individer är beroende av system som berikar 
och ökar jagets reflexiva organisering, samtidigt som individen har relativt liten kontroll över 
systemet. Att gå igenom en utbildning eller att vara aktiv på arbetsmarknaden är exempel på 
detta. Det är individernas vilja och val att gå igenom dessa, men de är beroende av andras 
individers beslut och processer för att få tillgång. Dessa krafter och processer har ett stort 
inflytande över individens livschanser och självuppfattning. Paradoxen mellan reflexiviteten 
och beroendet är något som i hög grad präglar det moderna samhällslivet. Thompson menar 
att den ökade tillgången till medieprodukter ger individerna symboliska medel att distansera 
sig från vardagen och gör det möjligt att konstruera livsprojekt som reflexivt införlivar de 
medierade bilder och idéer de tar emot.47 

=;<;=; D)2'0B(."&$05%'49)+.)&%0/2$26)20'*)0"+$)2/)+%*)'9)+52$26%+'
Den ökade tillgången till medierat symboliskt material är inte bara positiv för jagbildnings-
<#5>&!!&,)':&,'I"1-&'2$446J,6&,'"1,'7J'&,'-&!5#$&,2&#1-'%&#"1,'5>K'"1,'4&-1'2$44'+!.8354$!"'

över3&41!2,$,6/)' :&2' !29,-$62' I"1,-&' 74I-&2' 1%' 8&-$&#12' !.8354$!"2' 812&#$14' 6I#' 122 
individerna konfronteras med fler olika berättelser som gör det möjligt för dem att kritiskt 
reflektera över sina egna liv. 

För att handskas med detta enorma material blir individerna selektiva. De väljer ut vilken del 
av materialet de vill införliva i sitt eget liv. Individerna utvecklar och använder sig också av 

                                                 
44 Thompson, John B, (2001) Medierna och moderniteten, s. 163. 
45 Ibid, s. 264-265. 
46 Ibid, s. 264-265. 
47 Ibid, s. 266-267. 
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expertsystem som gör det lättare att välja den väg de önskar ta i snårskogen av medierade 
symboliska former. Expertsystemen kan vara olika sorters nätverk där valen kan styras av en 
kritikers åsikt eller vänner, vars åsikter respekteras, som interagerar i individernas dagliga liv. 
Individerna får genom dessa källor råd om vilket symboliskt material som är värt att tillägna 
sig och vilket som inte är det, samt hur materialet ska tolkas. 

Moderna samhällen karaktäriseras av den stora dynamiken som skapats av mediernas utveck-
ling. Dynamiken är samspelet mellan individernas komplexa sociala miljö och de praktiska 
expertsystem som individerna behöver.48  

0A*+%*,.&(>7+*(>%+,&,(/%''(+*.(63&+*("#$%&'&(3#):'exiteten och erbjuder 
%.+%2%+*,.&(*.("/8.+%4(38''&(/%''(,7+(#)(CH,()&.("3&(C&.+"3&"()*+(+*.R;(

49 
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Thompson visar att medieutvecklingen skapar nya interaktiva situationer som han har valt att 
kalla medierad kvasiinteraktion. I den sociala vardagen är en av flera aspekter den medierade 
kvasiinteraktionen. I stor utsträckning är det i den viktiga interaktionen ansikte mot ansikte med 
familj, vänner och andra som det symboliska materialet insamlas. I vissa fall förlitar sig 
individerna till hög grad till medierat symboliskt material. Detta material används dock inte 
som en resurs för att bygga och reflexivt inlemma i sin jagbildning, utan materialet blir mer 
föremål för identifikation som individerna blir starkt känslomässigt bundna till. I och med detta 
försjunker jaget i en form av medierad kvasiinteraktion. Detta ska ses som en utvidgning och 
accentuering av jagets reflexiva karaktär, inte nödvändigtvis att reflexiviteten upphör.50  

Den medierade kvasiinteraktionen 8IL4$66I#'&,'+$,2$8$2&2'<J'1%!2J,-/C'&72&#!58'-&,'!2#9>"&#'
sig över tid och rum. Det är möjligt för individer att ha en interaktion utan att dela tidpunkt 
och att vara på samma fysiska plats. Att umgås sker på sina egna premisser, utan de 
ömsesidiga krav och komplikationer som är vanliga då interaktionen sker ansikte mot ansikte. 
Intimitet på avstånd gör det möjligt att ha en icke-ömsesidig relation, där en individ delar med 
sig och det finns anonyma mottagare som tar del av sändarens budskap. 51 
  

                                                 
48 Thompson, John B, (2001) Medierna och moderniteten, s. 267-270. 
49 Ibid, s. 270. 
50 Ibid, s. 270-271. 
51 Ibid, s. 271-272. 
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För att sätta ovanstående teorier i ett sammanhang mot vår problemformulering vill vi i 
denna del ge en sammanfattning av hur vi tänker oss när vi applicerar teorin på empirin. 

=;=;:; !"#$%&%'()*$)+')26%6)+%+'
Då samhället gått från traditionella sätt för marknadsföring till att använda sig av sociala 
medier har det skapats ett nytt sätt att kommunicera med sina kunder. Företag finns numera 
på flera olika plattformer vilket leder till att de når ut till en bredare publik och hittar nya 
marknader där kunderna finns. Numera kan kunderna även kommunicera med företaget, på så 
vis är kunderna inte längre passiva åskådare.  

För att få ökad publicitet är det en fördel att hamna högt upp på Internets sökmotorer, vilket 
betyder att rätt ord måste användas vid sociala medier. Ett företag måste också arbeta för att ge 
ett seriöst och trovärdigt intryck. Eftersom företag kan vara verksamma på flera plattformar är 
det intressant att se hur det arbetet går till samt hur involverad personalen är kring det.  

=;=;<; C&"66)2'0,+$*)+'53205%,'"#7'$28"+(%/$"2'
En blogg används främst som ett informationsredskap för ett företag. På bloggen kan du 
använda dig av hyperlänkar för att knyta tillbaka till företagets egen hemsida eller andra 
relevanta hemsidor som berör ämnet. En blogg kan användas av alla men det betyder inte att 
det passar alla. Det är viktigt att bilda sig en uppfattning kring hur bloggare, läsare och andra 
aktörer uppfattar en blogg. Då en blogg inte behöver passa alla eller att det kan finnas olika 
uppfattningar kring den. När det gäller ett företags blogg kan det finnas olika åsikter kring hur 
den ska användas och vem eller vilka som ska vara delaktiga att uppdatera den. Med ett 
informativt innehåll ger företaget ett seriöst intryck gentemot läsarna. Det leder till ett 
intressant område att se närmare på, vad personalen anser om bloggen samt hur kommunika-
tionen och samarbetet går till.  

=;=;=; !"#$%&%'()*$)+0',-9)+5%2',-'$*)2/$/)/)2'
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Utifrån respondenternas erfarenhet av sociala medier, i synnerhet bloggar, utformas deras syn 
på vilka de själva är eller blir när de själva ska skriva blogginlägg eller uppdaterar sin status 
och profiler på olika forum. Vi vill se vad det medierade intrånget på konsulterna är. Det vill 
säga vilken syn har konsulterna på bloggare och andra som är aktiva på sociala medier och 
hur de tror att de påverkas av detta. 

D3..)&.$2*2$26'
Att konsulterna uppmanas att uppdatera sina statusrader på LinkedIn kan ses som en dubbel-
bindning, de är i sin anställning beroende av vad företagets ledning tycker. Konsulterna 
formar sina interaktiva jag på uppmaning av sitt företags ledning. I undersökningen tittar vi 
på var konsulterna drar sin personliga gräns för hur mycket företaget kan påverka konsultens 
interaktiva profil på olika sociala medier, samt vad konsulterna tycker om att företaget gör 
sina anställda offentliga på till exempel en blogg.  

'
 
 
 '
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I och med att Internet är en enorm informationskälla som konsulterna använder sig av får de 
tillgång till en enorm mängd information. Hur handskas konsulterna med denna symboliska 
överbelastning? Ledningens uppmaning att använda sociala medier kan ses som ett expertråd 
som konsulten får ta ställning till om den vill använda. Konsulterna avgör själva om 
ledningen är en bra källa till kunskap.  

G)*$)+%*'59%0$$2/)+%5/$"2'
I och med att man numera inte behöver träffas ansikte mot ansikte för att interagera med 
varandra har nya sätt för jagbildningen skapats. Det går till och med att interagera utan att var 
på samma ställe eller ens vid samma tidpunkt. Denna sorts medium används inte enbart för att 
reflexivt bygga upp sitt egna jag, utan mer för att identifiera något som individerna binder till 
sig känslomässigt. Konsulterna på Corality är spridda över hela världen och är aktiva på 
Internet med interaktiva utbildningar och på diskussionsforum. I undersökningen undersöks 
hur dessa aktiviteter har påverkat dem. 
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I följande stycken ges en förklaring om hur vi har gått tillväga i vår undersökning. Allt från 
val av intervjumetod till genomförandet av datainsamlingen.  

9"!" H(3%;(-/,/;(--:/+-;($8A?-,-./

När det gäller vår undersökning har vi valt att genomföra en respondentundersökning då det 
är respondenternas tankar kring sociala medier som vi vill studera. För att fördjupa oss inom 
respondentundersökningen har vi genomfört en frågeundersökning. Då vår undersökning 
ämnar se hur konsulter upplever arbetet med sociala medier passar denna metod bra då vi 
ställt öppna frågor inom området och respondenterna själva fått bestämma vilka svar de vill 
ge. En fördel med just denna metod är att utifrån respondenternas svar fick vi möjlighet att 
ställa uppföljningsfrågor. I vissa fall i undersökningen har vi använt oss av samtalsintervju, 
bland annat då det gäller informerat samtycke.  

Då syftet med just frågeundersökning är att använda mer strukturerade frågor utgick vi från 
en intervjuguide med två teman, sociala medier och identitet. Att vi valde att genomföra en 
frågeundersökning stärks ytterligare vid val av intervjupersoner. Vid en frågeundersökning 
sker urvalet genom slumpmässigt valda personer för att få svar som går att generalisera på en 
hel population och som ger oss en så bred bild som möjligt över deras tankar.52 

E;:;:; H28"+(%2/I')&&)+'+)0,"2*)2/32*)+0452$26'
En av de vanligaste metoderna för att samla in forskningsmaterial är att samtala eller ställa 
frågor till människor. Det finns en rad olika varianter att genomföra detta på, men enligt 
Esaiasson mfl. väljer de att dela upp de i två större områden, informantundersökningar samt 
respondentundersökningar. Skillnaden mellan dessa undersökningsmetoder är att vid en 
informantundersökning ses intervjupersonerna som sanningssägare. Med det menas att det är 
dem som ger oss informationen om hur verkligheten är skapad i ett visst avseende och vid en 
respondentundersökning är det intervjupersonerna själva och dess tankar som studeras. De 
olika metodernas användningsområden skiljer sig åt.53  

Informantundersökning används främst då forskare vill ge en så verklig bild av ett 
händelseförlopp eller hur det egentligen fungerar inom en organisation. Då intervjupersonerna 
kan ha olika uppfattningar kring händelser ligger det inget värde i att ställa samma frågor till 
samtliga svarspersoner. Informationen från de första intervjuerna kan leda till mer intressanta 
och djupgående frågor som kan ställas i följande intervjuer. Vid denna metod används svaren 
från intervjupersonerna som källor. Informationen som framkommer går sedan att prövas 
utifrån källkritiska principer. Vid respondentundersökning ställs i stort sätt samma frågor till 
samtliga intervjupersoner då forskaren vill veta vad de tycker och tänker om undersökningens 
område. Det forskaren vill få ut av intervjuerna är att finna mönster och förklara hur och 
varför vissa respondentgrupper skiljer sig åt i deras svar.54 Det vi har valt att undersöka är hur 
konsulterna upplever arbetet kring sociala medier. Med utgångspunkt av detta är en 
respondentundersökning mer lämplig för oss då vi vill se vad konsulterna anser om arbetet 
med sociala medier.  

                                                 
52 Esaiasson, Peter, (2007) Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 259-260. 
53 Ibid, s.  257-258 
54 Ibid, s. 257-258. 
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Respondentundersökningar går att dela upp i två kategorier, samtalsintervjuundersökning och 
frågeundersökning. Vid en frågeundersökning ställer forskaren samma frågor med givna 
svarsalternativ till samtliga svarspersoner medan vid en samtalsintervjuundersökning samtalar 
intervjupersonen och forskaren. Även vid en samtalsintervjuundersökning är det färdiga 
frågor som ställs men vid den här metoden ges det inga färdiga svarsalternativ utan beroende 
på hur dialogen förs kan frågornas ordning ändras. Ytterligare en form av frågeundersökning 
är att forskaren ställer öppna frågor till svarspersonerna och på så sätt styr intervjupersonen 
själv vilka svar som ges och forskaren får i detta fall ställa uppföljningsfrågor om det är något 
ytterligare som vill tilläggas.55  

Syftet med de olika intervjumetoderna skiljer sig åt. Vid en frågeundersökning handlar det 
främst om att förklara hur vanligt förekommande ett visst svar är inom olika grupper. 
Däremot när det gäller samtalsintervju är syftet att klargöra människors uppfattningar inom 
ett visst område för att sedan kunna definiera kategorier och utveckla begrepp. Det kan även 
handla om att forskaren vill gå mer på djupet inom ett område som en vanlig intervju inte 
berör tillräckligt. Sammanfattningsvis är skillnaden mellan dessa metoder att 
frågeundersökning handlar mer om strukturerade och preciserade frågor medan 
samtalsintervjuundersökning i de flesta fall bygger på mer ostrukturerade frågor.56  

Frågeundersökning är den metod som ska användas då problemformulering handlar om 
frekvens, hur ofta något förekommer. När problemformuleringen handlar om synliggörande, 
hur något gestaltar sig, används samtalsintervjuundersökning.57  

Då det är konsulternas uppfattning kring arbetet med sociala medier vi vill undersöka, passar 
frågeundersökning med öppna frågor bäst för oss. Eftersom att samtliga konsulter kan ha 
olika uppfattningar och åsikter kring arbetet, går det inte att i förväg komma på olika 
svarsalternativ för att tillfredsställa konsulterna.  

E;:;=; 'K+9%&'
När det gäller urvalet av intervjupersoner skiljer det sig åt mellan de olika metoderna. När det 
gäller frågeundersökningar ställs frågor till oftast slumpmässigt valda personer från en viss 
population. Att personerna är slumpmässigt valda är i hopp om att kunna generalisera 
resultatet från svarspersonerna och kunna få en så representativ bild som möjligt så att det går 
att uttala sig om hela populationen. Däremot vid en samtalsintervjuundersökning är det inte 
personerna i sig utan dess uppfattningar och tankekategorier som är i fokus. Forskarens mål är 
att samla in intervjupersonernas uppfattningar kring olika områden. När forskaren inte får 
några nya svarsalternativ genom nya intervjuer har den således uppnått teoretisk mättnad och 
kan först då uttala sig om en populations åsikter. Urvalet av intervjupersoner i den här 
metoden sker genom ett strategiskt urval och då försöka få personer som skiljer sig så mycket 
som möjligt från varandra.58  

Den vanligaste urvalsprincipen när det gäller informantintervjuer är centralitet. De personer 
som är bra respondenter anses vara centralt placerade källor. När det gäller att välja 
intervjupersoner brukar det på förhand finnas en uppfattning om vilka personer som är 
lämpliga, men dessa kan ibland behövas kompletteras. Kompletteringen sker då främst genom 

                                                 
55 Esaiasson, Peter, (2007) Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 258-259. 
56 Ibid, s. 259. 
57 Ibid, s. 283-284. 
58 Ibid, s. 259-260. 
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det så kallade snöbollsurvalet, att en intervjuperson rekommenderar en annan person att 
intervjua och sedan rekommenderar den ytterligare en person. Detta pågår tills forskaren på 
ett källkritiskt sätt fått reda på hur det fungerar inom en organisation eller vad som har hänt i 
en specifik händelse. Med andra ord finns det ingen gräns på hur många eller hur få personer 
som behöver intervjuas.59  

När det gäller urvalet av intervjupersoner vid en respondentintervju finns det tre punkter att 
följa; välj främlingar, ett litet antal, samt sådana som inte är subjektiva experter. Argumentet 
för att välja främlingar är för att det kan vara svårt att behålla distans till vänner. Det är lättare 
att få ärliga svar från en främling då en vän kan anse att vissa svar kan vara pinsamma eller 
att forskaren inte vågar ställa för detaljerade frågor. En intervjuperson har dessutom oftast 
lättare att öppna upp sig för en person där en personlig relation saknas. Då det räcker att 
intervjua ett fåtal går det inte att säga den exakta siffran i förväg. Denna siffra avgörs under 
intervjuprocessen. Intervjuer genomförs till dess att det inte längre framkommer några nya 
svar. Den tredje och sista punkten att följa inom respondentintervjun är att inte välja 
subjektiva experter. Med det menas att inte välja personer som är för insatta eller insnöade 
inom ett område och som inte kan se andra lösningar eller möjligheter till det.60  

L%&'%9'32*)+0452$26)20'+)0,"2*)2/)+'
Som vi tidigare har skrivit när det gäller val av intervjuperson vid respondentundersökning 
finns det tre punkter att följa: välj främlingar, intervjua ett fåtal personer samt inte välja 
någon som är en subjektiv expert.  

Det första vi gjorde när vi skulle välja våra intervjupersoner var att kontakta Rickard 
Wärnelid, VD och ägare av företaget. Med hjälp av honom kom vi i kontakt med ett antal 
konsulter som arbetade på Corality och var villiga att ställa upp på en intervju. När vi pratade 
med Rickard hade vi några kriterier som skulle följas för att nå, enligt oss, rätt personer. 
Dessa kriterier var att samtliga måste ha blivit tillfrågade eller ha kännedom kring företagets 
blogg. Det hade ingen betydelse om de vill eller inte vill blogga. Ett annat önskemål var att, 
ur ett tidsperspektiv, skulle det underlätta för oss om personerna var stationerade på kontoret i 
London.  

När det gällde punkten att använda oss av främlingar var det inte någon svårighet för oss då vi 
inte har någon personlig relation till intervjupersonerna. I och med att den personliga 
relationen saknas hoppas vi att respondenterna har känt att de har kunnat ge oss så ärliga svar 
som möjligt.  

Antalet respondenter som vi intervjuade angående deras syn på deras arbete med sociala 
medier stannade på fem stycken, då svaren i stor utsträckning stämde överens med varandra. 
Detta antal stämmer väl överens med att vi ska hålla oss till ett fåtal personer att intervjua. Då 
det är fem personer som deltagit i vår undersökning går det inte att generalisera deras åsikter 
och tankar för samtliga konsulter inom företaget. Det har däremot gett oss en stor inblick i 
vad konsulterna anser om företagets arbete med sociala medier. Det som däremot kan ses som 
en svårighet i vårt fall är att inte genomföra intervjuer med en subjektiv expert. Eftersom att 
vi inte har någon större kännedom kring personerna mer än deras arbetsroll inom Corality, är 
det svårt att veta hur subjektiv personen är. För att få bakgrund till Coralitys arbete med 
sociala medier genomförde vi ytterligare tre intervjuer. Intervjuerna genomfördes med båda 
ägarna av företaget samt den som är marknadsansvarig. 
                                                 
59 Esaiasson, Peter, (2007) Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 291. 
60 Ibid, s. 291-292. 
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Vid genomförandet av en samtalsintervjuundersökning är det viktigt att innan datainsam-
lingen påbörjas skall en förförståelse kring problemet skapas. Denna förförståelse ska finnas 
med utöver den litteratur som är tänkt att användas. Förförståelsen grundas i tidigare 
forskning där problemet är uppmärksammat. Förförståelsen ger en tydlig utgångspunkt när 
det sedan ska bedömas hur värdefulla intervjuerna har varit för undersökningen och vad de 
bidrog till utöver den litteratur som finns inom ämnet.61  

Innan intervjuerna genomförs förbereds frågor som sammanställs i ett schema eller en guide. 
Grundtanken med en intervjuguide är att den är mindre specifik än ett intervjuschema. Under 
intervjun går det även att tolka svaren utifrån respondenternas kroppsspråk och reaktion under 
intervjun. På så sätt, genom kroppsspråket, kan deltagarna påvisa att det finns flexibilitet i 
själva genomförandet av intervjuerna.62 En viktig aspekt innan intervjuprocessen påbörjas är att 
se till att forskaren inte har för många förutfattade meningar, utan är öppen för de olika svar 
som ges av respondenterna. Gällande formuleringen av frågorna är det viktigt att respon-
denterna får utrymme att svara fritt och inte känna att forskaren leder den till att svara på ett 
visst sätt, med andra ord måste forskaren ställa öppna frågor. Intervjuguiden ska även bestå av 
olika teman utifrån vad undersökning ämnar ta reda på. Sedan bör frågorna ställas så att det blir 
ett naturligt flyt i intervjun. Alla frågor måste inte ställas utan kan komma att ändras beroende 
på de svar respondenten ger.63  

Det som är viktigt att tänka på när det gäller samtalsintervjuundersökning är informerat 
samtycke. Det vill säga att intervjupersonerna fått vetskap om att de deltar i en vetenskaplig 
studie. Intervjupersonerna har rätt att när som helst under forskningsprocessen säga att de inte 
längre vill delta, samt att informationen från deras intervjuer därför inte får användas, trots att 
de redan är genomförda. Detta är något som forskaren måste acceptera. En annan faktor som 
är viktigt att ta hänsyn till är om det går att utlova anonymitet för intervjupersonerna eller 
inte. Det som forskaren måste reflektera över är hur trovärdig undersökningen blir om svaret 
kommer från en anonym källa.64  

E;:;M; K2*)+0452$26)20'$2/)+9J3)+'"#7'$2/)+9J363$*)''
Då samtliga intervjuer har skett med personer i andra länder än Sverige har intervjuerna skett 
via Internet och med Skype som hjälpmedel. Intervjuerna har spelats in efter tillåtelse från 
respondenterna, samt informerat dem om att deras svar kommer att användas i en under-
sökning. Inspelningarna skedde med hjälp av dataprogrammet VodBurner som fungerade 
ihop med Skype. Dessutom spelades intervjuerna in med en inspelningsfunktion i en Iphone 
för att säkerhetsställa att allt blev inspelat.  Respondenterna har även informerats om att de 
kommer att behållas anonyma i den utsträckning det går.  

Vi har även, i den mån det gått, använt oss av webbkamera så att vi har kunnat se varandra 
när intervjuerna genomförts. Syftet med det har varit att det är lättare att prata med någon 
man ser, det kan synas på minspel och kroppens rörelsemönster om de inblandade missförstår 
eller tolkar något fel. I vissa fall saknade respondenten kamerafunktionen och då har den 
personen istället bara kunnat se oss.  

                                                 
61 Esaiasson, Peter, (2007) Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s 290. 
62 Bryman, Alan, Bell, Emma, (2011) Business Research Methods, s. 473. 
63 Ibid, s. 475. 
64 Esaiasson, Peter, (2007) Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 290. 
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Eftersom personerna vi har intervjuat är av annan nationalitet och inte talat svenska har vi 
genomfört intervjuerna på engelska. Vi har genomfört intervjuer med fem konsulter som är 
vanligtvis är stationerade på kontoren i London, Singapore och Sydney. Vid två av tillfällena 
när vi genomförde intervjuer med respondenter i Australien satt vi placerade på två olika 
platser och genomförde intervjun via så kallad konferenssamtal med hjälp av Skype. Med 
detta menas att vi är tre personer som samtalar med varandra samtidigt fast via tre olika 
internetuppkopplingar. Att vi gjorde detta berodde på tidsskillnaden vilken då var sent på 
kvällen i Sverige.  

Innan vi genomförde intervjuerna upprättade vi en intervjuguide. Denna intervjuguide hade 
två olika teman utifrån vad vi ville ta reda på med vår undersökning. Dessa två teman är 
sociala medier och identitet. Syftet med tematiseringen är ge svar på vad undersökning syftar 
till samt varför den ska genomföras.65 Med temat sociala medier i intervjuguiden vill vi få 
svar på vilken konsulternas generella syn på sociala medier är. Vi vill ta reda på hur 
konsulterna definierar sociala medier, hur de använder dessa och vad konsulterna tror att 
Coralitys mål med att konsulterna ska vara aktiva på LinkedIn och skriva blogginlägg är. 
Syftet med identitetstemat är att se vad konsulterna tycker om, samt hur de påverkas av att 
sociala medier är en del av yrkesvardagen. För att vi ska ha samma uppfattning om vad 
identitet är så är det en inledande fråga på temat. Senare kopplas identiteten ihop på olika sätt 
med sociala medier. 

Innan temafrågorna hade vi så kallade uppvärmningsfrågor för att få en inblick i 
respondentens position på Corality. Samtliga frågor som ställts är av öppen karaktär så att 
respondenten själv fick välja hur han eller hon ville svara på frågorna. Då vi hade möjlighet 
att vid vissa av intervjuerna se respondenten via webbkamera kunde vi även se hur personen 
reagerade vid ställandet av frågorna. Eftersom att vi inte hade den möjligheten vid samtliga 
intervjuer kunde vi inte väga in reaktionerna i svaret från respondenterna.  

E;:;N; O+%205+$.)+$26'"#7')(,$+$+)*"9$02$26''
När intervjuerna väl var genomförda transkriberade vi samtliga för att få en bättre överblick av 
svaren.66 Transkribering görs för att få en systematisk och noggrann analys av samtalen. Det 
finns cirka tre till fyra typer av transkriberingsnivåer med olika krav på material och 
bearbetning beroende på vilken forskare som tillfrågas. Ju grövre transkribering, det vill säga att 
endast det som sägs skrivs ut, desto mer förloras möjligheten att analysera interaktionen som 
sker under intervjun.67 I denna undersökning ligger nivån på transkriptionen på en ganska enkel 
nivå. Vår transkribering återger i stort sett bara vad som sades under intervjuerna. Eftersom det 
bara har varit en respondent vid varje intervjutillfälle så har ingen hänsyn tagits till 
respondenters kroppsliga reaktioner eller pauser i samtalet. Webbkamerans funktion, i de fall 
den användes, var att hjälpa till att samtalen skulle flyta lättare och kännas mer förtroliga.  

Transkriberingen gjordes för att kunna använda svaren i empirin och för att senare koppla 
samman empirin med teorin och analysera det. När detta var klart hoppades vi på att få ett 
resultat som stämde överens med vår frågeställning. De citat som används i empirin har 
översatts från engelska till svenska. Vi har valt att använda oss av översättningen i vår 
uppsats för att det ska vara enklare att läsa, eftersom uppsatsen är skriven på svenska. För att 
behålla konsulterna så anonyma som möjligt har vi valt att namnge dem Konsult A till 
Konsult E.  
                                                 
65 Kvale, Steinar (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 91-92. 
66 Bryman, Alan, Bell, Emma, (2011) Business Research Methods, s. 483. 
67 Wibeck, Victoria (2010). Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod,  s. 93. 
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E;:;P; L%&$*$/)/'"#7'+)&$%.$&$/)/'
I boken Metodpraktikan ger Esaiasson tre olika definitioner av begreppet validitet. Dessa tre är:  

1. överrensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator  
2. frånvaro av systematiska fel  
3. att vi mäter det vi påstår att vi mäter.  

Om vi slår samman definition 1 och 2 av validitet bildar vi begreppsvaliditet. Definition 3 ges 
namnet resultatvaliditet. Om vi utgår från en forskningsprocess börjar vi med att diskutera 
begreppsvaliditet då vi bestämt vilka teoretiska begrepp samt vilka operationella mätverktyg 
vi vill använda oss av. När det empiriska fältarbetet är genomfört, först då går det att 
utvärdera resultatvaliditeten.68 

Resultatvaliditeten svarar för om vi lyckats mäta det vi säger att vi ska mäta. För att uppnå en 
god resultatvaliditet måste begreppsvaliditeten, frånvaro av systematiska fel, vara god samt 
det måste finnas hög reliabilitet, frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel. För att nå 
god resultatvaliditet, vilket är det man vill uppnå, måste det vara god begreppsvaliditet och 
hög reliabilitet. Orsaken till bristande reliabilitet kan uppstå bland annat då slarvfel 
förekommer vid datainsamling. Det kan till exempel vara att missförstånd uppstått i samband 
med en intervju eller att anteckningarna från intervjuerna är otydliga. För att sammanfatta 
ovanstående räcker det inte endast med god begreppsvaliditet, att hitta ett mätinstrument som 
på ett systematiskt sätt kan mäta det vi vill undersöka, utan det krävs också hög reliabilitet, att 
vi måste vara så noggranna som möjligt när vi använder mätinstrumentet.69  

I en kvalitativ studie går det att se till begreppsvaliditeten. Det går ständigt att hitta olika 
tolkningar på kopplingen till en vald teori och det är i princip omöjligt att tillfredsställa alla. 
Vid en kvantitativ studie ser vi till reliabiliteten. Då reliabilitet svarar för hur noggrant något 
är genomfört, är det svårt att sammanställa tillförlitlig information. 

Innan intervjuerna genomfördes med de anställda inom företaget såg vi till begrepps-
validiteten och fastställde vilka teoretiska begrepp vi ville utgå från, samt vilka mätinstrument 
vi skulle använda oss av. Då företaget har sin bas i Australien skedde våra intervjuer via 
Skype. För att få så hög reliabilitet som möjligt, ansåg vi att det är extra viktigt att använda 
flera inspelningsfunktioner samt att även föra anteckningar under intervjun. Ett annat sätt för 
att uppnå hög reliabilitet är att genomföra testintervjuer, även de skedde via Skype, för att 
hitta det ultimata sättet att genomföra intervjuerna på. Då vi når en god begreppsvaliditet och 
hög reliabilitet når vi god resultat validitet.  

9"0" 1I7'6?$,3,?/J/$(*'(?3,%-($/%DG/86B$,.G(3($//

I följande stycke uppmärksammas vissa faktorer och svårigheter vi tagit hänsyn  
till i undersökningen. 

E;<;:; !&?5/.%2*'
Det vi måste vara medvetna om och fundera kring är det faktum att det är Åsas bror som är en 
av Coralitys ägare. När respondenterna blev tillfrågade fick de även information kring detta, 
men att det inte skulle lägga någon vikt vid det utan ge svar efter vad de själva tycker. Då vi 

                                                 
68

 Esaiasson, Peter, (2007) Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 63.  
69

 Ibid, s. 70. 
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anser att våra intervjufrågor inte är så personliga hoppas vi att respondenterna känner 
detsamma och på så sätt gett oss så ärliga och uppriktiga svar som möjligt.  

E;<;<; !,+-5'I'"#7'53&/3+)&&%'05$&&2%*)+'
Att intervjuerna genomfördes på engelska är en faktor att ta hänsyn till. Under intervjun 
kunde missförstånd uppstå då vi inte förstod varandra fullt ut på grund av språket, men det 
kunde oftast enkelt lösas via ytterligare frågor och förklaringar. När det gäller översättningen 
av citaten som används i empirin är dessa ur vår uppfattning, både gällande transkribering till 
pappersform samt språkmässigt. 

Ytterligare något som vi måste tänka på är kulturella skillnader eller uppfattningar. Det vi 
anser som något självklart eller hur det fungerar i Sverige, behöver inte alls ske eller uppfattas 
på samma sätt i övriga länder. Detta är ett problem vi är medvetna om. Dessvärre är det 
mycket svårt för oss att veta och förstå vad vi kan ha missat eller missuppfattat. 

E;<;=; O)52$05%',+".&)('
Eftersom vi och respondenterna satt i olika länder var vi tvungna att förlita oss på tekniska 
hjälpmedel för att kunna genomföra intervjuerna. Vi var tvungna att ha tillförlitlig 
uppkoppling mot Internet, samt datorer med program som fungerade för ändamålet. Innan 
intervjuerna hade vi förberett oss genom att kontrollera att allt fungerade. Tyvärr så krånglade 
utrusningen vid intervjutillfällena ändå. Vi lyckades alltid lösa de olika motgångarna på olika 
sätt och genomföra alla planerade intervjuer till slut.  

E;<;E; Q?&&5+$/$5''
Skriftliga äldre källor kan feltolkas om kunskap om i vilket sammanhang de uppstod saknas. 
Det är lättare att uppfatta en text utifrån tankesätt som uppstått efter att texten skapades. För 
att få en rättvis bild av texten är det viktigt att se till hur den är ämnad att uppfattas och 
användas då den författades.70  

Då undersökningen handlar om sociala medier, vilket är ett fenomen som är relativt nytt, har 
litteraturen diskuterats och analyserats innan de använts. Främst i de fall då litteraturen är 
kopplade till sociala medier har vi försökt att hitta en så ny källa som möjligt.  

                                                 
70

 Repstad, Pål, (2007) Närhet och distans - kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 117. 
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I följande avsnitt har vi redovisat resultatet av vår datainsamling från intervjuerna med 
respondenterna. Empirin är uppdelad efter undersökningens två teman, sociala medier och 
identitet. Redovisningen av materialet är uppdelat efter de frågor vi ställde vid intervjuerna 
och återfinns i Bilaga 1. Samtliga frågor är dock inte redovisade på grund av att de hade sin 
egen kontext i samanhanget. Citaten som används är tagna från intervjuerna.    

<"!" 1%D,:':/)(;,($/

M;:;:; !"#$%&%'()*$)+'84+'5"203&/)+2%'
Konsulterna går oftast inte in i detalj och beskriver vad sociala medier är som ett begrepp. 
Sociala medier beskrivs av Konsult A som 0*//( >8//,*( "8//( &//( 3#))H.%$*,&( )*''&.(
omgivningen och dig själv. Och ja, jag tror att det är ett sätt att kommunicera och komma 
närmare :*,"#.*,(#>*,#*.+*(&2(4*#4,&5%"3(:72*,3&.R; I detta läggs också betydelsen av att 
man inte är beroende av att vara samtidigt i samma tidszon, två eller fler personer kan 
kommunicera med varandra men är inte beroende av att sitta samtidigt vid varsin Internet-
uppkopplad dator.  

Konsulterna beskriver olika fenomen av sociala medier och hur de använder sig av dessa 
privat och inom i sitt jobb. Professionellt är konsulterna aktiva på främst LinkedIn, Coralitys 
blogg och Yammer. På Facebook är konsulterna aktiva privat. 

Konsult A beskriver hur sociala medierna sammanlänkar de privata och yrkesmässiga sidorna 
på följande sätt: 0M,#5*""%#.*''/("8//(8,(+*/()*,("#)(*//()&,3.&+"56,%.4"2*,3/?4(56,(>7+*()%4(
själv och för företaget. På ett sätt för företaget att de kan marknadsföra sig själva med vad de 
.H(46,K(#$C(56,()%4("=8'2(8,(+*/()*,(&//()&,3.&+"56,&()%4("=8'2;R  

M;:;<; A"+%&$/B'"#7'0"#$%&%'()*$)+''
Coralitys ledning vill att medarbetarna ska vara aktiva på sociala medier för Coralitys räkning 
för att det är ett relativt billigt sätt att marknadsföra sig på. Syftet med Coralitys aktivitet på 
sociala medier är enligt konsulterna att sprida kunskap och synliggöra företaget. De vill visa 
att Corality är experter inom sitt område samt att de har de rätta verktygen för att hjälpa 
kunder. Konsult B beskriver Coralitys syfte med social medier är att kunna 0"8//&( #""( %.( %(
5#'3"(/&.3&,(H/&.(&//(/,&3&""*,&(+*);. Konsult B menar att genom att omnämna Corality på 
olika plattformar regelbundet så påminns kontakterna och vännerna ideligen om företaget 
utan att det är reklam i traditionell mening. Genom att konsulterna regelbundet uppdaterar sin 
profil och status på LinkedIn får konsulternas kontakter och vänner reda på företagets 
evenemang och vad företaget jobbar med för tillfället.  

För att Coralitys hemsida ska vara dynamisk och kännas uppdaterad så arbetar Corality med 
en blogg. Bloggen ska fungera som bränsletillförsel för Internets sökmotorer så att Coralitys 
hemsida alltid ska komma i topp vid sökning på till exempel Google. Hemsidan är enligt 
konsulterna ett sätt att dela med sig av Coralitys kunskap. Konsulterna uppmanas också att 
vara aktiva på andra forum. Ett exempel är fimodo.com som är ett diskussionsforum där 
personer från andra företag, men inom samma bransch, får skriva artiklar och ge 
kommentarer. Diskussionsforumet på fimodo.com är en utvecklad gren av Coralitys arbete 
med sociala medier och ligger vid sidan om Coralitys vanliga uppgifter. Betydelsen av att 
vara aktiv på flera plattformar beskriver Konsult A på följande sätt 0S&4(/,#,(&//(+*/(8,(56,(&//(
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fler plattformar betyder att man täcker in mer och blir mer synliga för omvärlden, så det är 
*.3'&,*(56,(&.+,&(&//(C%//&(#""R; 

M;:;=; Q"203&/)+2%0'0B2',-'R$25)*H2'
Generellt kan sägas att konsulterna är positiva till LinkedIn. De ser inte LinkedIn bara som ett 
sätt att marknadsföra företaget utan också sig själva. Konsulterna är dock eniga om att 
ledningen är ganska stränga med att alla konsulter ska vara regelbundet aktiva på LinkedIn, 
men hur aktiva de egentligen är skiljer sig mycket åt. En del nöjer sig med att skapa en profil 
och endast uppdatera sin status när det kommer propåer från ledningen med textförslag. 
Andra är mer aktiva och engagerar sig i sina statusuppdateringar och gör inlägg i grupper. 
;T''&(H//&'&.+*.(4=#,+&( 56,( 56,*/&4*/" ,83.%.4K( 56,28./&"(2%(.8).&(:7(27,&(:,#5%'*,; säger 
Konsult A. Konsulterna anser att LinkedIn är ett bättre forum än till exempel en blogg för att 
nå en större grupp av människor. Konsult C säger att 0<)(+*/(8,(OP(:*,"#.*,(:7( 56,*/&4*/(
och alla har 100 vänner når du ut till 1000-tals personer, jämfört med hemsidan som bara 
>*"63"(&2(+*(:*,"#.*,("#)("/?,/"(&//(C%//&(+%/R(M7(U%.3*+-.(3&.(5#'3(>&,&(,73&(C&).&R; 

M;:;E; Q"203&/)+2%0'0B2',-'A"+%&$/B0'.&"66'
Engagemanget hos konsulterna för att skriva inlägg till Coralitys blogg är litet. Det största 
och återkommande skälet är tidsbrist. Konsulterna prioriterar den verksamhet som de är 
anställda för att göra, det vill säga bygga och analysera finansiella modeller åt kunder. 

Konsulterna framhäver att bloggens syfte är att hemsidan regelbundet blir uppdaterad och bli 
topprankad på Internets olika sökmotorer och locka läsare till Coralitys hemsida. Arbetet med 
bloggen beskrivs av Konsult D så här: 0)&.("3&(>'ogga i aktuella ämnen som det söks efter 
:7(-./*,.*/R(M7(+*/("8//*/("/?,(2%(/,&5%3*.()#/(27,(C*)"%+&R;  

M;:;M; >4+7-&&2$260+)6&)+',-'.&"66)2'
När vi frågade konsulterna om det fanns några förhållningsregler de var tvungna att anpassa 
sig till när de skrev blogginlägg fanns det delade meningar. Enligt Konsult D var det inte 
några specifika regler mer än att ämnena du väljer att skriva om ska vara relevanta för 
industrin. Innan inläggen publiceras läses de igenom av ägaren Rickard Wärnelid för att se att 
allt ser snyggt ut och att rätt ord används för bästa träffsäkerhet. 
 
Konsult C däremot anser att det bör finns regler att förhålla sig till. Självklart tycker även 
konsulten att det är viktigt med ett välskrivet inlägg men att det är svårt att skriva något bra 
när det finns regler att anpassa sig till. Det den här konsulten främst tyckte var svårt var att få 
med de rätta orden. Samtidigt menade konsulten att det var viktigt med regler då det finns 
många bloggar som inte är något att ha.  

M;:;N; O+"9?+*$67)/'
En annan konsult sa att Internet är ett viktigt verktyg för att hitta nya lösningar när finansiella 
modeller ska byggas. Som företag är det viktigt att marknadsföra hemsidan och skapa hög 
trovärdighet kring den. Till exempel om du jämför olika företag, en med en bra hemsida och 
en med en mindre bra, är det företaget med den bättre hemsidan som ger ett starkare intryck.  

Ämnen som är relevanta för bloggen kan enligt konsulterna vara bland annat om hur man 
modellerar med olika finansexempel och tips på lösningar eller råd om saker där folk brukar 
göra fel. Bloggen ska skrivas i utbildningssyfte och lära läsarna att göra rätt. Några konsulter 
tycker att det är bra att göra omvärldsreflektioner i bloggen, till exempel i dagsläget skulle det 
gå att skriva om den finansiella krisen i Europa. 
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M;:;P; S+.)/0/$*'84+'0"#$%&%'()*$)+'
Samtliga konsulter ger samma svar på frågan om vad som står i arbetsbeskrivningen om 
sociala medier. De säger att det inte står något specifikt gällande att använda sig av sociala 
medier för Coralitys räkning. Det Konsult B nämner är dock att denne fått uppgifter om att 
hjälpa till att marknadsföra företaget men inte hur det ska gå till. Det står inget om att det är 
via sociala medier som det ska ske. 

Den tid som konsulterna ansåg vara lämplig att ägna sig åt sociala medier på arbetstid stämde 
väl överens mellan konsulterna. Samtliga tyckte också att arbete med sociala medier är en 
viktig del för ett företag men att det inte riktigt låg inom ramen för deras arbete. Dock tyckte 
de flesta att det var svårt att ge den optimala tiden eftersom att de inte ägnar sig så mycket åt 
arbete med sociala medier. Konsult A och Konsult E hade ungefär samma bild av den 
optimala tiden vilket var minst en timme per vecka men för att det ska bli bra behövs omkring 
två till tre timmar per vecka. Om det skulle gå att ägna mer tid är det såklart det bästa men 
minst en timme borde alla kunna lägga ner. 

<"0" K;(-3,3(3//

M;<;:; !"#$%&%'()*$)+',-9)+5%+'%+.)/0($&J42'
I och med att konsulterna har sociala medier som ett förväntat arbetsverktyg i sin vardag 
påverkas de av dessa. Det skapar stress hos vissa av konsulterna som känner att arbetsdagen 
inte räcker till för att alla arbetsuppgifter ska bli gjorda. Därför har skrivandet av bloggar och 
att uppdatera status på LinkedIn väldigt låg prioritet hos de flesta konsulter vi har talat med. 
Däremot tyckte de flesta att de gärna skulle göra det mer om tiden fanns. Enligt Konsult D 
tycker Nick och Rickard, som äger Corality, att det tar cirka 30-40 minuter att skriva ett 
inlägg till bloggen. Konsulterna håller inte med om detta, de tror att det tar betydligt längre 
tid att skriva ett inlägg. 

Konsulterna tyckte att det var svårt att skriva blogginlägg. Det några av konsulterna också tog 
upp som anledning till att de inte ville skriva inlägg till bloggen var att de inte ansåg sig 
själva ha tillräcklig kunskap för att skriva ett inlägg. De ansåg sig själva ha svårt att uttrycka 
sig, även fast de fick förslag om idéer eller hjälp med att använda rätt ord för att hamna högt 
på listan när sökning sker via Google. 

M;<;<; S209%+083&&/')&&)+'&)50/36%'
Åsikterna om vem som skulle skriva inlägg till bloggen går isär. Konsult B tyckte att blogga 
var en bra uppgift för juniorerna på företaget. Seniorerna har inte tid och dessutom så har 
Corality en marknadsansvarig som ska sköta detta ansåg konsulten. Konsult A ifrågasatte sina 
skrivkunskaper och ansåg sig helt enkelt inte ha de skrivfärdigheter som krävdes för att skriva 
ett blogginlägg. Vid en närmare förklaring berättade Konsult C att 05#'3(47,(/%''(+*(#),7+*.(
där de känner sig bekväma, jag är bekväm med Excel, att göra Excel saker och glömma allt 
&..&/;R  

Konsult D tyckte att det svåra i att blogga var känslan av att lämna ut sig själv. För att kunna 
uttrycka sina åsikter och kunna ge sakliga råd måste det finnas något att säga. Det ansåg 
denna konsult inte fanns om man bara hade arbetat ett fåtal år i branschen. Erfarenhet och 
vikten av att dela med sig av den får man först efter 10 till 20 år inom området enligt den här 
konsulten. Det är viktigt att det som skrivs på en blogg kan respekteras. Författarens rykte 
som en seriös person med god kunskap inom området står på spel om något skrivs som inte 
anses passande.;Jag tror att det är mycket lättare att skriva till en personlig blogg. Då 
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skriver man om vad man tänker och talar om och det som intresserar dig själv. Men har man 
ett företagsperspektiv så måste man anpassa sig till den objektiva och hårda marknad som 
man vill att hemsidan ska attrahera. Så allt som skrivs både ämnen och själva texten måste 
optimeras. Även om det som skrivs har en bra struktur och bra rubriker så är det stort fokus 
:7("=8'2&()&,3.&+"56,%.4*.(56,(&//("83*,"/8''&()7'*/R; säger Konsult D. 

Den konsult som yttrade detta tyckte att det var svårt att skriva eftersom det var mer att tänka 
på än bara ämnet till blogginlägget. Texten i blogginlägget är ett sätt att marknadsföra 
Corality och då var det vissa saker som var tvungna att vara med, till exempel var det bra att 
upprepa 5#-' !58' M7$,1,!$&44' 85-&44&#$,6N' 74&#1' 6J,6&#' $' 2&O2&,)' D5,!;42' ?' !96&#' 122'
blogginläggen 0)7"te vara välskrivna vilket jag håller med om, men också måste du hitta de 
rätta orden för att få träff. För att om någon söker på sådana saker, dyker det upp lättare på 
google vilket ger större betydelse för mig eftersom när man söker på Google tittar man bara 
:7(+*(56,"/&(QP(*''*,(OP("%+#,.&;.  

M;<;=; >4+8%//%+)20'$2/)6+$/)/'
Några av konsulterna hävdar att vissa inlägg där de själva står som författare är skrivna av 
någon annan på förtaget, vilket de beskriver som lite irriterande. Konsult A menar att ibland 
publiceras det saker på bloggen i konsultens namn som personen själv inte håller med om. Ett 
förslag från konsultens sida är att om den själv skulle få läsa inlägget innan det publicerades 
skulle denna kunna komma med förslag eller tycka till innan det blev publicerat på hemsidan.  

Det verkar finnas en sorts överenskommelse om att bloggarna skrivs i en konsults namn. Det 
verkar dock vara en spridning på vem som står som författare. 09*/(8,(%./*("&))&(:*,"#.("#)(
bloggar varje vecka. Det är som en överenskommelse i teamet att ett inlägg ska postas på 
>'#44*.(2&,=*(2*$3&R(9*/(":*'&,(%.4*.(,#''(2*)("#)("/7,(>&3#)(%.'844*/R; säger Konsult D. 

M;<;E; T+?20)2'()&&%2'*)/',+"8)00$"2)&&%'"#7'*)/',+$9%/%'
Konsulterna berättar om skillnaden på hur de ser på sin privata- och sin professionella 
identitet. Konsult D berättar att 0H,(*.(:,#5*""%#.*''("?.2%.3*'(C&.+'&,(+*/(#)(CH,(+H(2%''(&//(
andra ska se dig, privat handlar det om att du ska bli sedd som dig själv. Och dessa två 
:&""&,(%./*(&''/%+(%C#:R; Konsulten menar vidare att det finns oskrivna regler om hur man ska 
bete sig. Till exempel att som en professionell person är det viktigt att uppföra sig väl och 
respektabelt. Att analysera sitt liv offentligt, att skvallra eller att vara en festprisse är inte 
okej. Det finns en gräns för vad som är acceptabelt att göra på jobbet och vad som kan ske på 
fritiden.  

LinkedIn är i sin natur ett socialt medium där alla antas vara professionella. Konsulterna säger 
att just på LinkedIn förkommer inget privatliv och de skriver heller inget privat där. Med 
Facebook är det en annan sak. Där skrivs det om privata saker och privata bilder läggs upp. I 
ett samtal framkom det att en konsult var tvungen att tänka igenom vad denne publicerade på 
Facebook då konsulten hade både kunder, kollegor och sin chef !58'/%9,,&#/'<J'P1>&355") 

Vissa av konsulterna tycker inte att det är så stor skillnad på sitt sätt att vara privat och 
professionellt, men samtidigt håller de fast vid att de är restriktiva med vad de publicerar om 
sitt privatliv. Någon löste det med att inte skriva något personligt alls på Internet, oavsett 
medium. 

 '
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M;<;M; A"+%&$/B0'%20$5/)'3/-/'I'*)/'9$&&'0?6%')2'"88)2/&$6',)+0"2''
När det gällde frågan om hur de ser på sig själva som en frontfigur för Corality var 
konsulterna inte helt överens. Några av konsulterna hade inte ens reflekterat över det på det 
sättet men ansåg att om de var tvungna att ta ställning till det skulle det inte göra någon 
skillnad. Den personen de är till vardags och på företaget skulle inte förändras över att de blir 
mer offentliga. Konsult D såg det som något positivt då det hjälpte att stärka personens egna 
professionella rykte. Konsult A ansåg att detta ledde till att bli mer professionell, vilket 
cheferna tyckte passade bra, medan personen inte själv var bekväm i den rollen och vill inte 
bli någon professionell person i den bemärkelsen.  

Gemensamt för samtliga konsulter även på den här frågan var att de kände att de saknade 
kunskapen och erfarenheten inom området och inte ansåg sig själva som något ansikte utåt på 
grund av deras korta erfarenhet inom branschen.  

M;<;N; A"+%&$/B0'%+.)/)'()*'%//'0"#$%&%'()*$)+'
Konsult B erkände att tidigare kände den konsulten press att använda sig av LinkedIn. 
Personen trodde att det kunde ha att göra med upplevelsen av att samtliga inom det kontoret 
personen arbetar på använder LinkedIn väldigt flitigt. Idag känner personen inte längre någon 
press att använda sig av sociala medier. Samtliga konsulter var överens om att det egentligen 
inte påverkade dem mer än utifrån ett tidsperspektiv. Tidsperspektivet de syftade på var att de 
inte fick tid till sina ordinarie arbetsuppgifter om de skulle vara aktiva via sociala medier, då 
de anser att det är tidskrävande.  

Konsult E tyckte det inte var något direkt problem, utan såg det snarare som något viktigt. 
Konsulten menar däremot att det är bra att vara uppmärksam på vart gränsen dras. Detta har 
att göra med att lägga till sina kunder eller sin chef på till exempel Facebook. Då Facebook 
används främst ur ett privat syfte, måste större eftertanke ske för att lägga upp bilder eller för 
att göra statusuppdateringar.  

M;<;P; Q"203&/)+2%0'0B2',-'.&"66%+)'"#7'%2*+%'0"('?+'%5/$9%''
,-'0"#$%&%'()*$)+;'

Kring den här frågan saknade konsulterna någon direkt åsikt. Konsult A undrade främst om 
det var värt att läsa någon annans blogg, medan Konsult B tyckte att det kunde vara intressant 
att läsa fler bloggar om de var mer personliga. ;<)(.74#.("3,%2*,(*.(>'#44(%.#)(5%.&."(8,(
+*.()*,(3#.3,*/K(=8)56,/()*+(.74#.("#)("3,%2*,("#)("%//(:,%2&/'%2;R Den här konsulten ansåg 
att det var mer intressant att läsa den privata bloggen, samtidigt som den inte får bli för privat 
eller bara handla om vad bloggaren har på sig för kläder.  
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N; !*&3>#'

L"!" 1%D,:':/)(;,($/

N;:;:; !"#$%&%'()*$)+')26%6)+%+'
Marknadsföring via sociala medier är relativt billigt jämfört med marknadsföring via 
traditionella medier. Som Meerman Scott nämner kan företag använda sig av sociala medier 
för att nå till en bredare publik, samt skapa nya möjligheter att hitta nya marknader som de 
inte hade möjlighet att nå tidigare. Genom de olika sociala medierna finns det olika sätt för 
kunderna att kommunicera med företaget och på så sätt är kunderna inte längre passiva 
åskådare utan de är delaktiga i engagemangsprocessen. 

Då Corality finns på flera olika plattformar har de ökat sina chanser att uppmärksammas. Med 
hjälp av konsulterna håller de sig ständigt uppdaterade via de olika sociala medierna. Då 
företaget själva saknar en LinkedIn profil bygger marknadsföringen där på att konsulterna gör 
statusuppdateringar för att ge företaget publicitet. Det är företagets gemensamma 
engagemang som leder till skapandet och etableringen av relationer mellan Corality och dess 
kunder och intressenter. Statusuppdateringarna däremot är inte alltid något som sker frivilligt 
av konsulterna utan de sker på uppmaning av ledningen. Vi anser att det visar på att det 
gemensamma engagemanget i det här fallet kan vara mer för att ledningen tycker det och inte 
för att konsulterna vill. Samtidigt som konsulterna kanske känner att de inte kan säga nej då 
de anser att de ska göra som arbetsgivaren säger åt dem att göra. Det finns inte heller något 
beskrivet i konsulternas arbetsbeskrivning om att vara aktiv på sociala medier. Eftersom att 
det är en viktig aspekt från ledningens sida anser vi att det är något som är bra att ta med i 
framtida kontraktsskrivningar med nyanställd personal. Om konsulterna redan tar del av det 
från början skulle arbetet med sociala medier inte kännas lika främmande som vissa konsulter 
anser att det är idag.  

Vi tycker att Nick Crawlys analys71 av hur konsulterna tar till sig syftet med att vara 
engagerade på LinkedIn syns tydligt i empirin, till exempel när Konsult A uttrycker följande: 
0M,#5*""%#.*''/( "8//( 8,( +*/()*,( "#)( *//()&,3.&+"56,%.4"2*,3/?4( 56,( >7+*()%4( "=8'2( #$C( 56,(

företaget. På ett sätt för företaget att de kan marknadsföra sig själva med vad de nu gör, och 
56,()%4("=8'2(8,(+*/()*,(&//()&,3.&+"56,&()%4("=8'2;. Några av konsulterna har varit mycket 
nära Nicks beskrivning om att marknadsföring av Corality sker genom marknadsföring av sig 
själva på LinkedIn. Andra anser att det endast är tidskrävande. Helt klart har vissa konsulter 
fattat syftet och försökt implementera detta i sina arbetsuppgifter, medan andra fortfarande är 
främmande och avvisande.  

Ytterligare ett sätt för att få ökad publicitet är som Marken skriver i sin artikel Will Public 
Relations be a Profession by 2010C'9#'122'1,%9,-1'!$6'1%'+#922/'5#-)'=9#'&,'<&#!5,'!I"&#'&72&#'
något på någon av Internets olika sökmotorer strävar företag efter att hamna så högt upp som 
möjligt för att få männi!"5#' 122' 3&!I"1' L;!2' -&#1!' K&8!$-1)':&2' 9#' -9#' %$"2&,' 1%' +#922/' 5#-'
spelar in. Beroende på vilka ord du använder dig av, olika högt upp hamnar du på träfflistan. 
Konsulterna på Corality har en positiv syn kring arbete med sociala medier och det är ett bra 
sätt att kommunicera på. Det finns inte längre någon geografisk eller tidsmässig aspekt att ta 
K9,!.,'2$44)'=9#'-&2'6944&#'122'1,%9,-1'!$6'1%'+#922/'5#-C'1,!&#'"5,!;42&#,1'$,2&'122'-&2'9#'$,58'

ramen för deras arbete utan att det ansvaret ligger hos företagets marknadsansvarige. Det är 
något vi håller med konsulterna om. Om du inte ständigt engagerar dig på sociala medier och 

                                                 
71 Q&'!2.>"&'F)R)F'+?5#14$2.'5>K'!5>$141'8&-$&#/' 
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endast vet hur du till exempel ska göra en statusuppdatering på LinkedIn är det svårt att veta 
%$4"&2' 5#-' !58' 9#' +#922/' 7I#' 122' 7J#' &, hög träffsäkerhet. Konsulterna å andra sidan kan 
engagera sig i att skriva ett blogginlägg för att sedan be marknadsansvarige eller någon med 
852!%1#1,-&'";,!"1<'58'KL94<'8&-'122'1,%9,-1'+#922/'5#-)' 

N;:;<; C&"66)2'0,+$*)+'53205%,'"#7'$28"+(%/$"2'
Enligt Gené van Heerden fungerar en blogg för ett företag främst som ett informations-
redskap. Likaså är det för Coralitys blogg. Visionen med bloggen är att det ska skrivas 
blogginlägg kring aktuella ämnen för att på så sätt hamna högt upp i träfflistan på de olika 
sökmotorerna på Internet. I och med en hög placering via sökmotorerna är det fler personer 
som kommer in på bloggen och tar del av informationen. När de redan är inne på sidan, kan 
de enkelt komma vidare in på företagets hemsida och på så sätt få ytterligare information och 
företaget kan ha fått en intressent.  

Däremot är blogg något som inte passar alla. Det är något som konsulterna och Meerman 
Scott framhåller. Konsulterna tycker att tanken kring bloggen är väldigt bra, men de själva 
har inte tiden att skriva olika blogginlägg. De använder istället tiden till deras uttalade 
arbetsuppgifter som främst går ut på att bygga finansiella modeller åt kunder. Även om vi ser 
till Markens artiklar gällande bloggande och vem som bör blogga, är det ledningen och 
konsulterna som ska göra det. I Coralitys fall är ledningen aktiv och bidrar till bloggen medan 
det sker väldigt sällan att konsulterna bidrar. Det är inte endast tidsaspekten som konsulterna 
har nämnt. Några av konsulterna har även berättat att de anser sig sakna kunskapen att skriva 
om något så intressant att någon annan skulle vilja läsa om det. En annan konsult berättade att 
den personen har svårt att komma på ämnen att skriva om.  

Enligt Nick Crawly är det mest väsentliga att det är relevanta ämnen som det skrivs om på 
bloggen. Han säger att de aldrig har ändrat någons inlägg helt och hållet utan om någon 
kommer med ett intressant ämne är det fritt fram att skriva, 0+*(8,(H/>%'+&+*(32&'%5%$*,&+*(
)8..%"3#,;R Han fortsätter berätta att han litar på sin personal och att det aldrig uppstått 
något problem kring det. 

Vi tror att om ledningen motiverar de anställda att skriva fler blogginlägg, eller möjligtvis 
avsätter en viss tid till att skriva blogginlägg på, skulle fler konsulter ta vara på den chansen. 
Det konsulterna själva tycker är optimalt, minst en timme per vecka, borde inte vara så svårt 
att verkställa. Det är klart att det kan vara svårt att ge tid till det, men om det är något som ska 
skötas gemensamt inom företaget kan det vara värt att prova och se vilken effekt det får. När 
konsulterna har gjort några blogginlägg kanske de inser att det inte är lika tidskrävande som 
de trodde eller att det inte var lika svårt att komma på intressanta ämnen. Samtidigt måste 
ledningen vara förberedd på att det kan vara lika tidskrävande eller svårt som konsulten 
trodde från början och inte vill göra det i fortsättningen. 

L"0" K;(-3,3(3/

N;<;:; D)/'()*$)+%*)'$2/+-26)/'
Att blogga för Corality ser de flesta konsulter positivt på. De beskriver bloggen som 
professionellt yrkesinriktat mot finansbranschen. Konsulterna tycker att eftersom de varken 
på LinkedIn eller bloggen egentligen lämnar ut några personliga eller kränkande uppgifter om 
sig själva, så är det en okej nivå att vara aktiv på sociala medier för att hjälpa Corality att 
marknadsföra sig. Coralitys finansiella blogg går inte att jämföra med privata bloggar där det 
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skrivs utlämnade uppgifter om till exempel klädsmak och personliga upplevelser. Denna sorts 
bloggar är kul att läsa, men de skulle inte vilja bli omnämnda eller skriva för en sådan blogg. 

En konsult berättade att familjen hade blivit stolt över ett blogginlägg som denna skrivit på 
Coralitys hemsida. De flesta av konsulterna tror också att om de är aktiva på LinkedIn så kan 
det påverka deras karriär positivt.  

Genom det medierade intrång som vi har valt att se till när det gäller konsulternas syn på 
sociala medier, tror vi att konsulterna har påverkats. Dock så försöker de själva styra de 
sociala mediernas intrång genom att begränsa den tid de lägger ner på att vara aktiva.  

N;<;<; D3..)&.$2*2$26'
I och med att ledningen försöker marknadsföra Corality genom sina anställdas profiler på 
bland annat LinkedIn så måste varje anställd till ta ställning till hur de ska hantera detta. En 
del väljer att ordagrant skriva det som uppmanas av ledningen, en del väljer att skriva om det 
med sina egna ord, en del väljer att helt ignorera uppmaningen. De flesta av konsulterna 
menar att de gör som cheferna säger och hittills har det som publicerats på LinkedIn varit 
okej. Vi anser att konsulterna sitter i en knepig situation. Det som skrivs här uppdaterar deras 
profil och de marknadsför sig själva på LinkedIn, samtidigt som det inte alltid är deras eget 
val att göra denna uppdatering. Konsulterna är beroende av vad företagets ledning tycker om 
dem, att de tar ansvar för sina arbetsuppgifter och sköter dem. Detta ser vi som en sorts 
dubbelbindning, då varje konsult måste dra sin gräns för hur mycket Corality som företag ska 
få påverka varje konsults profil.  

N;<;=; !B(."&$05'49)+.)&%0/2$26'
Som informationskälla är Internet enormt. Konsulterna beskriver hur de söker information på 
Internet och hur de oftast använder sig av någon av de träffar som kommer på topp 20 i sök-
motorerna när de själva söker information. Vi anser att konsulterna har lärt sig hantera den 
information de söker efter professionellt på Internet. Däremot är många av konsulterna något 
osäkra på vad sociala medier är, även om alla är aktiva på olika sätt. När vi frågar om sociala 
medier och hur de arbetar med dessa hänvisar flera till Coralitys ledning. Rickard Wärnelid, 
en av Coralitys ägare, hänvisas det ofta till som en expert på sociala medier. Han har hållit 
workshops och föreläst om hur bra sociala medier är för sina anställda. De konsulter som 
varit längst anställda på Corality ger oss en känsla av att de har blivit hårt drillade av 
ledningen, på möten och genom workshops, att sociala medier är något bra. Det sägs aldrig 
rakt ut, men flera beskriver Rickard Wärnelid som hängiven och en stor entusiast till att 
använda sociala medier som ett verktyg för marknadsföring.   

N;<;E; G)*$)+%*'59%0$$2/)+%5/$"2'
På LinkedIn byggs inte bara Coralitys varumärke, utan även konsulternas privata varumärke. 
I profilen nämns nuvarande och tidigare arbetsgivare, samt vad man arbetar med för projekt 
för tillfället. Genom att uppdatera status och profil hålls hela konsultens kontaktnät uppdaterat 
om vad som är aktuellt just nu. Likaså kan konsulterna direkt se när någon av konsultens 
kontakter uppdaterar sin profil eller status. Eftersom Corality är ett globalt företag och 
LinkedIn finns där det finns uppkoppling till Internet så påverkas konsulterna av denna 
medierade kvasiinterkation.  

En konsult ansåg det jättebra att de fick möjlighet att bygga sitt eget varumärke genom 
Coralitys marknadsföring. En annan konsult funderade över nackdelarna. Denna menade att 
när byte av arbetsgivare sker undrar många varför. När man offentliggör detta arbetsgivarbyte 
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på LinkedIn så borde det komma reaktioner. Konsulten funderade på hur denne skulle hantera 
dessa frågor, hur det påverkar dennes eget varumärke samt gamla och nuvarande 
arbetsgivares varumärke.  
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Slutsatsen av vår undersökning är att då konsulterna är aktiva på sociala medier, påverkas 
deras professionella identitet. Konsulterna tar del av andras åsikter, erfarenheter och arbets-
situationer som finns inom branschen. Coralitys ledning låter konsulterna bygga sitt eget 
varumärke på LinkedIn, samt skriva inlägg till bloggen. Genom konsulterna skapar Corality 
sitt varumärke. Detta påverkar konsulterna i allra högsta grad. Konsulterna får offentlig 
uppmärksamhet och måste reflektera över vad de publicerar. Publiceras något negativt kan 
det ge både företaget och de själva konsekvenser.  

Samtliga konsulter påpekade att tidsbrist var det största skälet till att de inte ville engagera sig 
i Coralitys marknadsstrategi genom att engagera sig på sociala medier. Skulle tiden finnas så 
tyckte de flesta att de kunde engagera sig mer. Konsulterna var rörande överens om att den tid 
som ledningen tyckte var en bra riktlinje inte hade förankring i verkligheten. Det tar tid att 
engagera sig i diskussionsgrupper, skriva statusuppdateringar, kommentera andras status-
uppdateringar och skriva blogginlägg. Att skriva ett bra blogginlägg tyckte konsulterna var 
tidsödande och det var ofta därför de valde att inte skriva. Skulle de skriva ville de göra 
forskning och sätta in sig i ämnet först, vilket skulle ta mycket längre tid än de 40 minuter 
som ledningen räknade med. Konsulterna tyckte att det var viktigt att göra reflektioner kring 
omvärlden i blogginläggen, men de ansåg fortfarande inte att det skulle vara dem själva som 
ska skriva inläggen. Vi förstår att konsulterna känner att de inte har tid, men samtidigt är det 
konsulterna som har expertkunskaper för att kunna reflektera över vad som händer i den 
finansiella världen och kritiskt granska och fundera över andra lösningar. 

Konsulterna tyckte generellt att alla ska göra som sin arbetsgivare säger. Vill arbetsgivaren att 
statusen ska uppdateras på LinkedIn skulle detta göras utan att ifrågasättas. De flesta tyckte att 
just på LinkedIn hade de mycket att själva vinna om de uppdaterade sin status. Vi håller med 
om detta, en uppdaterad status och profil på LinkedIn, vinner alla inblandade på. Nackdelen är 
som sagt när konsulternas namn har blivit starkt ihopkopplade med företagets. Vad händer när 
,J65,' 7I#!I"&#' 3#.21' !$6' 45!!S' TJ#' 21,"&' 6J#' 2$44' 122' L987I#1' #&1"2$5,&#,1' ,9#' &,' +%9,/' <J'

Facebook har lagt till, tagit bort eller ändrat statusen om vem eller vilket förhållande personen 
har. Det k1,' !"1<1' !25#' -$!";!!$5,)'*22' -J' K1' 34$%$2' +2%$,61-/' $,' $' &22' /7I#KJ441,-&/'8&-' &22'
företag på LinkedIn och etablerat det på olika sätt genom att tala om vad man arbetar på för 
tillfället, så skapar en förändring massa känslor och reaktioner från omvärlden.  

De konsulter som hade fått blogginlägg skrivna i sitt namn utan att få läsa igenom dem innan de 
publicerades tyckte inte att det var okej. Att detta har hänt antog vi återigen vara en fråga om tid. 
Det var helt enkelt bråttom att publicera inlägget. Däremot är det en tänkvärd sak för Coralitys 
ledning och marknadsansvarige att fundera över för att alla inom företaget ska vara nöjda.  

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att den professionella identiteten hos konsulterna 
påverkas genom att vara aktiv på sociala medier. Den negativa påverkan är främst genom att 
konsulterna inte vågar lita på sig själva. De anser att de inte besitter tillräcklig kunskap eller 
inte är tillräckligt etablerad inom dess professionella område för att dela med sig av sina 
kunskaper till andra. Då sociala medier ger kunskap och tillgång till hur andra personer inom 
samma profession tänker och arbetar, försämras konsulternas självförtroende. Problemet är att 
de säkert skulle få positiv kritik om de bara vågade göra sina röster hörda.  
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Den professionella identiteten påverkas inte bara negativt. Genom att konsulterna är aktiva på 
sociala medier för Coralitys räkning, stärks även deras eget individuella varumärke. Coralitys 
ledning ger konsulterna dessutom möjligheten att påverka sitt eget varumärke på arbetstid.  

Är då denna uppsats valid och hur stor är reliabiliteten? I vårt arbete med undersökningen har 
vi strävat efter att de operationella indikatorerna ska stämma överens med teorin. Vi har hela 
tiden vetat vad vi ville undersöka och ett av våra problem var att hitta teorier som gick att 
applicera. Efter mycket arbete anser vi att vi har hittat teorier som överensstämmer med vår 
problemformulering. 

Vid intervjuerna har vi som vi tidigare nämnt gjort dubba inspelningar och systematiskt gått 
igenom transkriberingarna för att hitta likheter och olikheter, samt säkerhetsställa att vi fått 
svar på det vi ville få svar på. Det som vi ser kan ge uppsatsen en bristande reliabilitet är det 
faktum att intervjuerna utfördes på engelska, vilket inte är vårt modersmål och inte heller i 
alla fall var respondenternas modersmål. Alla kände sig dock bekväma med att prata på 
engelska. Språkliga- och kulturella missförstånd kan vi tyvärr inte veta om de har skett eller 
inte. Eftersom att det är vi som har följt undersökningen hela vägen från intervju, via 
transkribering till analys, så följer missförstånden med. Eventuellt skulle de ha kunnat 
upptäckas om någon annan gick igenom materialet. 

M"!" N,;:$(/*%$8?-,-./

 
Alla människor påverkas olika av sociala medier. Hur olika alla påverkas är svårt att veta, 
men kan denna påverkan skilja sig åt mellan män och kvinnor? I dagens samhälle är det mer 
vanligt att det är kvinnor som bloggar. Det vi blev mer intresserade av efter den här 
undersökningen och kan ses som ett framtida forskningsämne är vilken betydelse 
könsaspekten har för påverkan av sociala medier. Kan det vara så att då det är vanligare att 
kvinnor bloggar, är det lättare att få dem att engagera sig på sociala medier för ett företags 
räkning jämfört med männen?  
 
Ytterligare en faktor som hade varit intressant att undersöka är hur konsulternas ålder 
påverkar synen på sociala medier. Detta är en fråga vi tyvärr inte hade med när vi förberedde 
intervjuerna, utan frågan kom upp när analysen skrevs. Kaplan och Haenlein tar upp i sin 
artikel Users of the world, unite! The Challenges and opportunities of Social Media att 
Generation X har ökat sitt Internet användande. Om vi hade haft tillgång till konsulternas 
ålder hade vi kunnat se om även konsulterna ligger inom ramen för Generation X eller inte. 
Om de hade gjort de, hade de då vart mer aktiva eller är det för att de inte är inom Generation 
X som de är aktiva? Detta är något som skulle kunna lämnas åt vidare forskning 
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Warm up questions 
How did you come in contact with Corality from the beginning? 
What did you do before? 
For how long have you worked at Corality? 
Please describe your position at Corality? 
 

Theme 1: Social media - how the consultants look at social media in general 
What does social media mean to you? 
Describe what you know about the different platforms? Facebook, LinkedIn, blog 
 
Tell us about how Corality works with social media? 
Why do you think Corality is available in several social media? 

What is the purpose of being visible on the particular medium? blog, LinkedIn, etc. 

Who and why was the initiative to market the Corality using social media? 

What do you think the purpose of the Corality's blog is? 

Is there any code of conduct @$2K'#&61#-'25'34566$,6C'1,-'$7'2K12N!'2K&'>1!&C'@K12'$!'$2S 

 

How would you describe the Corality's desired and existing communications in social media? 

 
How is it mentioned in your job description that you should work with social media? 
 
Where do you draw the line between management to motivate or compel employees to use 
social media? 
 
How do you like to work with social media will go on to be as optimal as possible? 
 

 

Theme 2: Identity - how consultants are affected by the professional work with social 
media 
What is identity for you? Professional identity? 
Tell us how you use social media? Private and / or professional? 
How is your professional role of being active on social media? 
How are you affected by Corality's work with social media? 
How much time do you spend on social media for Corality's behalf and how does it affect 

your other duties? 

 
What do you think about becoming a public person for Corality? 
 
Where does individuals and professionals meet in the work with social media at Corality? 
 

Blog 

How active are you today with blogging? 
Tell us about how the Corality's blog affects you? 
 

How do you understand that your blogging for Coralitys behalf should go on? 
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What do your surroundings say when you say that you blog? 
 

LinkedIn 

How active are you today with LinkedIn? 
Tell us about how the Corality's activities on LinkedIn affects you? 
What do your surroundings when you say that you are on LinkedIn? 

 


