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Abstract 

Vi har skrivit vår uppsats om personliga varumärken kombinerat med sociala medier, 
med syfte att ta reda på om man genom sociala medier kan bygga upp och förändra sitt 
personliga varumärke samt hur stor roll ett personligt varumärke spelar i 
mediebranschen. För att kunna undersöka detta har vi utgått ifrån ett konkret exempel i 
form av Alex Schulmans två bloggar ”Att vara Alex Schulman” och ”Att vara Charlie 
Schulmans pappa”. Utifrån vårt syfte har vi följande frågeställningar; Hur har Alex 
Schulman gått tillväga för att bygga upp och förändra sitt personliga varumärke? Vilka 
språkliga strategier använder han sig av i sina bloggtexter? Hur uppfattas Alex Schulman 
idag jämfört med förut? Hur stor roll anses det personliga varumärket spela i 
mediebranschen idag? Hur ser förutspås framtiden se ut gällande personliga 
varumärken?  

Vårt material består av tre blogginlägg från respektive blogg Schulman skrivit. Dessa 
blogginlägg har vi analyserat med hjälp av diskursanalys för att synliggöra de eventuella 
språkliga strategier som finns i Schulmans texter. Vi har även gjort en receptionsanalys 
baserad på kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med fem personer som läst de båda 
bloggarna. Slutligen har vi gjort kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med tre 
stycken pr‐experter.  

De teorier vi använt oss av i vår analys är teorier som handlar om identifikation, 
relationer, personligt varumärkesbyggande, varumärken på internet, image och profil, 
varumärke och företagsidentitet, brand mind space och slutligen Grunigs pr‐modeller.  

Vår diskursanalys visade på en närvaro, konstruktion och rekonstruktion av olika 
diskurser i Schulmans två bloggar. Dessa diskurser gör att han uppfattas olika i de båda 
bloggarna vilket indikerar att en förändring av det personliga varumärket faktiskt är 
möjlig genom sociala medier.  Denna förändring bekräftades även av respondenterna i 
receptionsanalysen som alla upplevde att Schulman förändrats utifrån att ha läst 
bloggarna. I den första bloggen upplevde de Schulman som elak och provokativ medan 
de i den andra bloggen istället upplevde honom som varm och harmonisk. Att just 
förändring är viktig för att lyckas var något som de pr‐experter vi intervjuade alla var 
eniga om. De ansåg även att personliga varumärken är mycket viktiga, inte bara i 
mediebranschen, utan i alla branscher. De betonade även vikten av personliga 
varumärken och att denna kommer öka i framtiden. 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1. Inledning 

Vi har valt att skriva vår uppsats om personliga varumärken i kombination med sociala 

medier. Det känns som att detta ligger väldigt rätt i tiden, så personliga varumärken blir 

allt viktigare och sociala medier får allt större utrymme som informationskällor. I vår 

uppsats har vi valt att fokusera på Alex Schulmans blogg för att se hur denna har 

förändrats med tiden och om denna förändring påverkat publikens bild av Alex 

Schulman som person. För att få en bild av detta har vi valt att göra dels en 

innehållsanalys av utvalt material från bloggen och även en receptionsanalys för att se 

hur materialet upplevs av bloggens läsare. Då vi båda är intresserade av 

mediebranschen är Alex Schulmans blogg intressant att analysera. Alex har genom sin 

blogg skapat sig ett namn vilket gjort det möjligt för honom att göra sin röst hörd genom 

andra kanaler såsom böcker, tidningar och TV. Vi funderar på om det finns en trend i 

mediebranschen där det personliga varumärket blir allt viktigare. Kanske är det lättare 

att slå sig fram om man redan gjort sig ett namn i branschen.  

Alex Schulman började sin karriär med bloggen ”Att vara Alex Schulman” under sin tid 

som chefredaktör på webbsidan stureplan.se. ”Att vara Alex Schulman” kännetecknades 

av kontroversiella inlägg och personliga påhopp. Detta väckte självkart uppmärksamhet 

då Alex gav sig på flera offentliga personer och bloggen flyttades från stureplan.se till 

aftonbladet. Under tiden Alex skrev denna blogg var han gift med pr‐kvinnan och 

bloggerskan Katrin Zytomierska som skriver bloggen ”Fuck you right back”. Denna blogg 

liknar till viss del Alex blogg ”Att vara Alex Schulman”. Äktenskapet med Katrin tog slut 

varpå Alex träffade en ny kvinna. Tillsammans med henne fick han dottern Charlie. Idag 

skriver Alex Schulman bloggen ”Att vara Charlie Schulmans pappa”. I denna blogg har de 

personliga påhoppen bytts ut mot en skildring av livet som pappa och hur fantastisk 

hans dotter Charlie är. Bloggen är betydligt mer kärleksfull än hatisk och Alex tycks ha 

genomgått någon form av personlighetsförändring.  

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om det är möjligt att bygga upp och förändra 

ett personligt varumärke med hjälp av sociala medier och i det här fallet en blogg samt 

att ta reda på hur stor roll ett personligt varumärke spelar i mediebranschen. Utifrån 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syftet har vi följande frågeställningar; Hur har Alex Schulman gått till väga för att bygga 

upp och förändra sitt personliga varumärke? Vilka språkliga strategier använder han sig 

av i sina bloggtexter? Hur uppfattas Alex Schulman idag jämfört med förut? Hur stor roll 

anses det personliga varumärket spela i mediebranschen idag? Hur förutspås framtiden 

se ut gällande personliga varumärken?  

3. Material och avgränsning 

Vi har valt att utgå från tre blogginlägg från respektive blogg. Dessa har valts ut på grund 

av att de känns mest representativa för den blogg de tillhör. Inläggen som analyseras 

känns karaktäristiska då de ämnen som tas upp och sättet på vilket de tas upp är 

återkommande i respektive blogg. Efter att ha läst de båda bloggarna en längre tid kom 

vi fram till att just dessa inlägg är typiska för den blogg de tillhör. Vi har även intervjua 

två pr‐experter som jobbar med personliga varumärken. Dessa har valts ut baserat på 

den kompetens de har inom området, samt tillgänglighet. Vi har gjort semistrukturerade 

intervjuer med dessa pr‐experter. Det känns mest relevant då vi i förhand  bestämt vissa 

frågor vi ville få besvarade men fortfarande ville ha utrymme för oförutsedda följdfrågor 

för att få mer detaljerad information (Östbye, Knapskog, Helland och Larsson 2008:102‐

103). För att kunna se hur andra än vi uppfattar Alex Schulmans två bloggar har vi även 

gjort en receptionsanalys. Denna intervju består av kvalitativa, även här 

semistrukturerade, intervjuer med fem personer. Dessa personer valdes ut genom ett 

bekvämlighetsurval baserat på personer som följt Alex Schulmans blogg. Anledningen 

till att vi inte valt att göra ostrukturerade intervjuer är att vi ville ha möjlighet att 

jämföra svaren. Vi ville dock kunna ställa följdfrågor för att få ut så mycket information 

som möjligt och intervjuerna är därför semistrukturerade. Här har vi bestämt alla frågor 

i förväg och de är ställda på så sätt att svaren blir kortare och mer koncisa. Fyra av våra 

fem intervjupersoner intervjuades vid enskilda möten, men då vi inte hade möjlighet att 

träffa en av intervjupersonerna personligen intervjuade vi denne via mail. Vi ansåg det 

vara viktigare att personen hade kunskap om Schulmans båda bloggar än att personen 

hade möjlighet att träffa oss personligen. Detta gjorde det dock svårt att ställa 

följdfrågor, men då vi upplevde svaren som uttömmande ser vi inte det som något 

problem för vår analys.  

 



  7 

 

4. Teoretisk ram 

4.1 Identifikation 

Magnus Frediksson (2002) skriver om identifikation. Han menar att en organisation 

måste påverka processen där individens identitet utformas för att det ska kunna ske en 

identifikation mellan organisationen och individen.  Dagens samhälle gör det omöjligt 

för individer att skapa en enhetlig identitet.  Detta leder till att man som individ aktivt 

försöker skapa en fasthet i sin identitet, vilket gör att man blir mer sårbar och lättare 

påverkas av externa krafter som exempelvis retoriska initiativ från organisationer.  

Fredriksson refererar även till Burke som beskriver identifikation på följande sätt; A är 

inte identisk med B, men har de gemensamma intressen så identifierar sig A med B. A 

kan även identifiera sig med B om hon antar eller på grund av påverkan tror att hon 

delar intressen med B. Det finns fyra strategier för att uppnå identifikation genom 

påverkan, dessa är: 

1. Organisationen pekar på de värderingar som är gemensamma för organisationen 

och dess intressenter. 

2. Organisationen utmålar gemensamma fiender för att på så sätt påvisa 

gemensamma intressen. 

3. Organisationen visar implicit på gemensamma intressen genom att använda sig 

av vi som tilltalsord. 

4. Organisationen använder sig av förenande symboler.  

Organisationer kan även använda sig av separation för att skapa identifikation, detta 

innebär att man genom att visa vad man inte är poängterar vad man faktiskt är 

(Fredriksson 2002:75‐77).  

4.2 Relationer 

Larsson (2002) tar upp Brooms relationsmodell, denna går i tre steg och det första 

steget innebär att det uppstår ett samband mellan organisationer och deras omvärld när 

båda parterna har förväntningar på varandra, när någon eller båda har behov av den 

andres resurser eller när de upplever ett gemensamt hot från omgivningen. Det andra 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steget innebär själva relationen och kan kännetecknas av utbyte och transaktioner eller 

kommunikation. Det tredje steget som är konsekvenserna av relationen kan vara 

måluppfyllelse, beroende av varandra och därmed förlorad autonomi eller ett 

rutiniserat beteende. (Larsson, 2002:88) 

Det finns fyra typer av relationer. Den expressiva som är självuppfyllande i sig såsom 

kärlek och vänskap. Den andra typen är den bekräftande typen som syftar till att 

fastställa en verklighet, samt att skaffa kunskap och information om både omgivningen, 

relationen i sig och situationen. Den tredje typen har som syfte att förändra och påverka 

och den fjärde typen av relationer är instrumentella relationer vars syfte är att uppnå 

vissa mål och fullgöra uppgifter. (Larsson, 2002:91) 

En organisations relationer är nästan uteslutande instrumentella. Ferguson (2002) har 

listat ett antal variabler som är viktiga vid relationsbyggande: 

o Förtroende och tillit 

o Förpliktelse 

o Insats 

o Involvering 

o Öppenhet 

o Ömsesidig kontroll 

o Tillfredställelse med relationen 

o Gemensamt intresse och gemensam förståelse 

o Närhet 

o Utbytesförhållandet och ömsesidig vinst. 

4.3 Personligt varumärkesbyggande 

Nyckeln till framgång och uppmärksamhet är enligt Rein, Kotler och Stoller (2005) 

förändring. Med detta menas förändring från status quo till det som behövs för att väcka 

uppmärksamhet. För att få reda på vad som krävs är det viktigt att analysera 

målgruppen och dess behov. Att marknadsför ett personligt varumärke kan på många 

sätt liknas vid att marknadsföra en produkt. Dvs. man måste kunna förstå och bemästra 

marknadsföringsprocessen. Kritiker menar att en produkt kan skapas och förändras 

utifrån publikens behov medan en människas person är konstant bestående. Sanningen 

är dock att gränserna för hur mycket en individ kan förändras ständigt expanderar. Det 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är även vanligt att kända personer använder sig av ”makeovers” för att anpassa sig till 

publiken. För att uppnå maximal uppmärksamhet är det viktigt att analysera vilken 

målgrupp man vänder sig till. När man definierar sin målgrupp finns det två scenarier 

som bör undvikas. Det ena är att målgruppen blir för bred och att man därmed förlorar 

sin specifika image. Det andra är att målgruppen blir för smal vilket kan innebära att 

man inte når ut till tillräckligt många människor (Rein m.fl. 2005:140‐148).  

4.4 Varumärken på internet 

Lars Carlén (2002) skriver om hur internet på olika sätt påverkar synen på varumärken. 

Han menar att det i och med internet blivit betydligt lättare för omvärlden att påverka 

organisationer, då missnöjda kunder lätt kan uttrycka sina åsikter i forum och dylikt. 

Detta har gjort det svårare att strategiskt arbeta med varumärken då kontrollen inte 

längre enbart ligger hos organisationen. Anledningen till att varumärken är 

framgångsrika är att publiken vet vad de får när de väljer ett visst varumärke. Det är 

därför viktigt att varumärket är konsekvent för att leva upp till publikens förväntningar. 

Det går dock inte att leva upp till vilka förväntningar som helst, utan dessa måste 

stämma överens med vad målgruppen efterfrågar. En nackdel med varumärken på 

internet är det stora utbudet, samt att målgruppen själv måste inhämta informationen. 

Blir man inte nöjd vid ett första besök är chansen liten att man återvänder till samma 

webbsida (Carlén 2002:16‐20). ”Den kanske mest effektiva metoden för att skapa 

uppmärksamhet på nätet är att göra något som ingen tidigare gjort.” (Carlén 2002:57).  

Internet gör det lättare för företag att kritisera varandra och sprida rykten då man som 

avsändare kan vara anonym. Dock kan även positiv omskrivning på internet påverka ett 

varumärke negativt (Carlén 2002:10). Ett varumärke kan omnämnas i ett sammanhang 

där företaget inte alls vill att det ska omnämnas.  

Carlén säger även att ett starkt varumärke ofta inner håller en eller några få starka 

ställningstaganden. Det är av största vikt att varumärket används i rätt sammanhang 

och att det är tydligt nischat. Internet tydliggör om ett varumärke inte är konsekvent då 

det blir tydligt om den utlovade servicen i form av kommunikation via internet fungerar 

(Carlén 2002:13‐14). 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4.5 Image och profil 

Ett företags profil är det som företaget själv anser att det är samt den bild av företaget 

som det vill förmedla. Företagets image innebär den bild som omvärlden har av 

företaget. Målet är att dessa två ska överensstämma med varandra. Det finns många 

faktorer utöver företagets profil samt dess produkter och tjänster som påverkar imagen. 

Bland dessa finns servicenivå, företagets medarbetare, hur konkurrenskraftigt företaget 

är hur ansvarstagande företaget är i etiska frågor samt företagets logotyp och grafiska 

design.  För att få reda på hur företaget uppfattas, alltså dess image, kan man gå igenom 

tidningsartiklar inom den bransch företaget verkar, söka på företagsnamnet på internet 

för att se vilka träffar som kommer upp och hur företaget är omskrivet samt ta kontakt 

med konkurrenter för att försöka få en bild av hur företaget uppfattas i branschen 

(Schmitz 2009:34‐36).  

4.6 Varumärke och företagsidentitet 

Treffner och Gajland (2001) beskriver skillnaden mellan varumärke och 

företagsidentitet. Varumärket riktar sig mot konsumenter medan företagsidentiteten 

riktar sig till intressenter. Varumärket används för att nå slutkonsumenter och uppnå 

ekonomiska mål medan företagsidentiteten används för att profilera företaget och dess 

anseende för att exempelvis attrahera kompetent och bra personal. Det varumärket och 

företagsidentiteten har gemensamt är att de båda bygger på associationer av dem som 

mottar budskapet.  Företagsidentiteten har inte bara betydelse för kommunikation med 

företagets intressenter, utan spelar även en roll för företagets kommunikation med 

slutkonsumenterna. Detta när företagsidentiteten spelar en avgörande roll för hur 

trovärdigt ett varumärkes budskap är. Företagsidentiteten garanterar då varumärkets 

budskap (Treffner & Gajland 2001:80).  

Ett varumärke känns igen med hjälp av ordtecken, exempelvis firmanamn, och/eller 

figurmärket, en symbol. På frågan om det är bra att använda samma tecken för 

varumärket som för företagsidentiteten finns inget klart svar. Fördelarna är att om ett 

varumärke blir framgångsrikt får det lättare en synergieffekt på företagsidentiteten om 

dessa har samma tecken. Nackdelen är att risken blir större. Om en produkt blir 

misslyckad riskerar hela företagsidentiteten att få dåligt anseende(Treffner & Gajland 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2001:25‐84).  Vi tänker att en annan skillnad mellan varumärke och företagsidentitet 

kan vara att varumärket i större utsträckning kommuniceras genom reklam medan en 

företagsidentitet kommuniceras genom pr.  

4.7 Brand mind space 

Gads modell Brand mind space beskriver den bild som andra personer har av ett 

personligt varumärke. När varumärket byggs upp baseras det på hur man vill att det 

personliga varmärket ska uppfattas. Modellen Brand mind space för personliga 

varumärken är uppbyggd på fyra dimensioner. Dessa är; personers funktionella 

identitet, personers sociala identitet, personers mentala identitet och personers 

idealistiska identitet. En persons funktionella identitet innebär personens kunskap, 

kompetens och erfarenhet. Fokus ligger på hur andra uppfattar personen och inte hur 

den faktiskt är. För att uppnå funktionalitet är det viktigt att vara annorlunda och att 

varumärket framställs på ett bra sätt. En persons sociala identitet syftar på personens 

sociala kompetens. Det kan innebära en mängd personliga egenskaper såsom karisma 

och en förmåga att få betraktaren att tycka om en. Den mentala identiteten innebär en 

persons mentala stabilitet och övertygelse. Det är först när en person är stabil som man 

kan påverka andra. För att kunna förändra andra personer måste man i grunden kunna 

förändra sig själv. En persons idealistiska identitet handlar om moral och etik. Detta kan 

kopplas till socialt ansvar och den allmänna utvecklingen.  

4.8. Grunigs PR‐modeller 

Dagens pr bygger i stor utsträckning på James Grunigs teori om olika pr‐modeller; 

publicitetsmodellen, public information‐modellen, tvåvägs assymetriska‐ och tvåvägs 

symetriska modellen samt excellence‐modellen. Fokus ligger på de tre senare 

modellerna (Larsson 2002: 35). Ur ett samhällsteoretiskt perspektiv menar Grunig att 

alla grupper har samma chans att påverka, och att även finansiellt svagare grupper kan 

utöva ett inflytande (Larsson 2002:36). Grunig menar att det finns två sätt på vilka en 

organisation kan förhålla sig till sin omgivning. Det ena sättet innebär att man försöker 

kontrollera omgivningen och använder sig alltså av asymmetrisk 

tvåvägskommunikation. Det andra sättet innebär att man anpassar sig till miljön utanför 

organisationen och använder sig av tvåvägs symetrisk tvåvägskommunikation. Grunig 

säger också att organisationer tenderar att försöka kontrollera omgivningen när den är 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under press eller osäker.  (Larsson 2002:40). Den symmetriska modellen ska fungera 

som en norm för hur pr‐ verksamheten bör fungera enligt excellence‐ modellen, men i 

verkligheten utgör den en kombination av den asymmetriska och symmetriska modellen 

då den symmetriska modellen mest fungerar som ett mål eller drömscenario. Modellen 

går ut på att försöka skapa win‐ win lösningar även om det finns stora 

meningsskiljaktigheter från början. Den excellenta modellen värdesätter kunskaper som 

förhandling, konfliktlösning och övertalning, med andra ord samma färdigheter och 

egenskaper som värdesätts inom asymmetrisk kommunikation. (Larsson, 2002:56‐ 57)  

5.Metod 

Vi har valt att använda oss av Faircloughs diskursanalys för att analysera blogginläggen. 

Faircloughs diskursanalys passar för analys av ett textmaterial då den är konkret och 

lingvistisk. Syftet med detta är att tydliggöra de språkliga strategier Alex Schulman 

använt sig av i sin blogg för att profilera sig på ett visst sätt. Denna metod känns mest 

lämpad för vår typ av material. Vi har valt att göra en kvalitativ analys då vi vill titta 

djupare på just ett fall och vi tror att de dolda strategierna är lättare att upptäcka om 

materialet analyseras kvalitativt då de lätt förbises vid en kvantitativ analys. Vi anser att 

denna analys har hög validitet då data och analysverktyg känns relevanta för 

problemformuleringen. Vi anser att vi, genom vår fallstudie, mäter det vi avser att mäta 

(Östbye m.fl. 2008:40). Reliabiliteten påverkas negativt av att vi inte har möjlighet att 

analysera samtliga blogginlägg från de respektive bloggarna, utan istället gjort ett litet 

urval. Detta gör att resultatet skulle kunnat bli annorlunda om vi valt ut andra 

blogginlägg (ibid.).  

Vi har även valt att göra kvalitativa intervjuer med fem personer som alla följt Alex 

Schulmans blogg under en längre tid. Urvalet är ett bekvämlighetsurval baserat på 

personer som följt bloggen en längre tid och finns tillgängliga för en intervju. 

Intervjuformen är semistrukturerad med fokus på struktur då vi vill kunna jämföra 

svaren från de olika intervjupersonerna och enkelt kunna få en överblick över hur de 

uppfattar de båda bloggarna (Östbye m.fl. 2008:103).  

För att få svar på frågorna om hur viktiga personliga varumärken är i mediebranschen 

och hur framtiden ser ut har vi valt att intervjua två pr‐ experter. Dessa intervjuer 

kommer att vara semistrukturerade då vi på förhand vet vilka teman vi kommer ta upp 



  13 

och vilka frågor vi vill ha svar på. Vi vill dock att det ska finnas utrymme för följdfrågor 

och mer djupgående resonemang och därmed valde vi bort att ha strukturerade 

intervjuer. (Östbye m.fl. 2008:103) 

5.1. Diskursanalys enligt Fairclough 

Fairclough menar att det finns en viktig koppling mellan en texts innehåll och dess 

kontext. Faircloughs diskursanalys kopplar samman tre traditioner; detaljerad 

textanalys, makrosociologisk analys och den tolkande mikrosociologiska traditionen 

inom sociologin. Den detaljerade textanalysen hör hemma inom den disciplinerade 

lingvistiken och fokuserar på texten. Den makrosociologiska analysen fokuserar på 

social praktik och den tolkande mikrosociologiska traditionen verkar inom 

sociologin och ser vardagen som något människor själva skapar genom 

gemensamma normer och rutiner (Winther‐Jörgensen och Philips 2000:71). 

Faircloughs textanalys används för att lingvistiskt synliggöra de diskursiva 

strukturer som finns i texter. Han menar dock att textanalysen inte räcker till och 

kombinerar den i sin diskursanalys med analyser av de samhälleliga och kulturella 

processerna. Med detta menar han att diskursen konstruerar sociala identiteter, 

sociala relationer och kunskaps‐ och betydelsesystem (Winther‐Jörgensen och 

Philips 2000:72‐73). Vi är medvetna om att Fairclough skiljer sig från Laclau & 

Mouffe skiljer sig åt i sin syn på hur stor roll diskursen har i samhället. Vi har ändå 

valt att kombinera dessa två teorier då vi anser att det fungerar bra och är relevant 

för just vårt ändamål. På grund av detta har vi satt ihop en modell som kombinerar 

olika begrepp och använder oss av denna när vi analyserar vårt material.  

5.2. Laclau & Mouffes begrepp Nodalpunkt och flytande signifikanter 

Nodalpunkten är det tecken kring vilket de andra tecknen ordnas. Det är 

nodalpunkten som ger de andra tecknen sin betydelse. Diskursen gör att tecknen 

enbart kan tolkas på ett sätt och utesluter därmed de andra möjliga tolkningssätten 

för att skapa entydighet. Flytande signifikanter är tecken som kan tillskrivas flera 

olika betydelser. De flytande signifikanterna påverkas av den diskurs de tillhör och 

det är denna som ger dem betydelse. Nodalpunkterna är även de flytande 

signifikanter. Skillnaden är dock att nodalpunkterna är fasta punkter i enskilda 

diskurser och flytande signifikanter är beroende av nodalpunkten då denna 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bestämmer vilken diskurs de tillhör och därmed deras innebörd. En identitet uppstår 

när flera flytande signifikanter samverkar med en nodalpunkt. Det är ofta en flytande 

signifikant som förekommer oftare än andra (Wihter‐Jörgensen och Philips 2000:34‐

35). De flytande signifikanter som står för en helhet kallar Laclau för myter. Myten är 

både en missuppfattning om hur världen ser ut och en nödvändig horisont för att 

förstå våra handlingar. När man väljer en myt bestämmer man samtidigt en ram för 

diskursen. Genom att myten bestämmer över diskursen är det även denna som ger 

de flytande signifikanterna sin betydelse (Winther‐Jörgensen och Philips 2000:47).  

5.3. Faircloughs kritiska diskursanalys 

Vi har valt att analysera vårt material utifrån Faircloughs kritiska diskursanalys. 

Detta då denna analys innehåller konkreta verktyg för att genomföra en textanalys. 

Då detta är vårt fokus är denna metod bäst lämpad. Fairclough ser, till skillnad från 

Laclau och Mouffe, diskursen som både konstituerande och konstituerad. Med detta 

menar han att diskursen påverkar samhället men att samhället även påverkar 

diskursen. Det är således inte bara människors tankar som påverkar hur samhället 

ser ut, utan samhället påverkar också hur människor tänker (Winther‐Jörgensen och 

Philips 2000:67‐68). Fairclough menar att diskursen bidrar till att konstruera sociala 

identiteter, sociala relationer och kunskaps‐ och betydelsesystem. Diskursen har 

med andra ord tre funktioner, en relationell funktion, en identitetsfunktion och en 

ideationell funktion. Varje text har enligt Fairclough tre dimensioner. Dessa är texten 

i sig (tal, skrift och bild), den diskursiva praktiken (produkton och konsumtion) och 

den sociala praktiken. Den diskursiva praktiken bör analyseras separat från texten 

och fokuserar på hur textförfattaren använder sig av redan etablerade diskurser i sin 

text. Här studeras även textmottagaren använder sig av diskurser för att tolka texten. 

Textanalysen studerar exempelvis vokabulär och grammatik utifrån lingvistiken. 

Den sociala praktiken studerar hur texten genom den diskursiva praktiken 

producerar och reproducerar rådande diskurser i samhället (Winther‐Jörgensen och 

Philips 2000:73‐75).  

5.3.1. Textanalys 

Transivitet är ett viktigt begrepp inom textanalysen. Transivitet beskriver hur 

subjekt och objekt är bundna till varandra om de alls är det. Målet är att kartlägga de 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ideologiska konsekvenser som kan vara resultatet av olika sätt att producera en text. 

Ett exempel på detta är aktiva och passiva satser där textförfattaren kan välja att 

fokusera på antingen subjektet, dvs. aktören, eller själva händelsen.  

Modalitet är ett annat viktigt begrepp som anger hur textförfattaren är bunden till 

sitt påstående. Det finns flera sorters modalitet och en av dem är sanning. Detta 

innebär att textförfattaren helt instämmer i sitt påstående och framställer det som 

ett faktum. Tillåtelse är ett sätt för författaren att skapa relationer till sina läsare. 

Detta genom att ge läsaren lov att göra saker (Winter‐Jörgensen och Philips 2000:87‐

89).  

5.4. Kvalitativa intervjuer ‐ receptionsanalys 

Vi använder oss av semistrukturerade intervjuer med fokus på struktur i vår 

receptionsanalys. Detta då syftet är att jämföra svaren och samla fakta. (Trost 2005:22). 

Intervjun kommer att vara semistrukturerad då vi i förhand bestämt vilka frågor vi vill 

ställa men inte använder oss av några fasta svarsalternativ (Trost 2009:20f). Syftet med 

en kvalitativ intervju är att ta reda på hur intervjupersonerna uppfattar ett material 

utifrån sin egen livsvärld (Kvale & Brinkmann 2009:44ff). Detta anser vi vara relevant 

för vår receptionsanalys då vi vill veta hur läsarna uppfattar de olika bloggarna utifrån 

sina egna upplevelser.  

 

 Vi har valt att göra vår intervju efter Steinar Kvales sju stadier. Han menar att dessa 

stadier är väsentliga när man gör en intervju för att inte gå miste om viktig information.  

Det första stadiet kallar han för tematisering, där intervjuns syfte och ämne formuleras. 

(Kvale 1997: 85). Vårt syfte är att ta reda på hur läsare uppfattar Alex Schulman utifrån 

de två olika bloggarna han skrivit. Vi vill även veta varför de valt att följa just hans blogg. 

Det andra steget är enligt Kvale planering. Detta innebär att planera för alla 

undersökningens sju stadier, med hänsyn till vilken kunskap som eftersträvas och med 

beaktande av de moraliska konsekvenserna av undersökningen (ibid). Vi har valt att 

intervjua personer som läst Alex Schulmans båda bloggar och fortsatt följa honom även 

när han bytte forum och genre. Det tredje stadiet är själva intervjun. Intervjun bör vara 

lyhörd och väl förberedd. Det fjärde stadiet är utskrift. Detta innebär transkribering från 

tal till skrift. Analys är det femte stadiet. Här väljs rätt analysmetod utifrån syftet. Det 

sjätte steget är verifiering, som innebär att man kontrollerar validitet, reliabilitet och 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generaliserbarhet. Det sjunde och sista steget är rapportering, som innebär att 

sammanställa materialet till en läsbar produkt. (Kvale 1997: 85‐86) 

Vi har valt intervjupersoner till vår receptionsanalys utifrån ett bekvämlighetsurval. 

Detta då vi anser att det viktigaste är att de följt bloggen och då dessa personer inte är 

helt lätta att hitta vid exempelvis ett slumpmässigt urval kommer vi att intervjua 

personer i vår närhet som vi vet innehar den information vi söker. En nackdel med att 

använda oss av personer i vår närhet till intervjuerna är att den professionella distansen 

till intervjupersonen försvinner. Detta ser vi dock inte som något probelm utan snarare 

en möjlighet att få intervjupersonerna att våga säga vad de verkligen tycker (Kvale & 

Brinkmann 2009:91).  

 

Vi spelade in våra intervjuer med hjälp av en mobiltelefon då vi inte vill bli distraherade 

under intervjun genom att anteckna svaren. Detta gör det lättare att ställa följdfrågor 

och även att sammanställa svaren då röstläge, tankepauser etc. kommer med. Trost tar 

upp en nackdel som finns med att spela in intervjuerna. Han menar att transkriberingen 

är mycket tidskrävande (Trost 2009:53‐54). Vi ser inte detta som ett problem då våra 

intervjuer enbart kommer att bestå av fem frågor.  

De frågor vi valt att ställa är: 

1. Hur kommer det sig att du började läsa Alex Schulmans blogg? 

2. Har bloggarna gjort att du bildat dig en uppfattning om Alex Schulman som 

privatperson?  

3. Varför läser du den i dagsläget? 

4. Beskriv kort de båda bloggarna som du upplever dem. 

5. Hur många bloggar läser du i dagsläget? 

Anledningen till att vi ställer just dessa frågor är att de ger relativt konkreta svar som är 

enkla att jämföra.  

Vi kommer att förhålla oss till följdfrågor utifrån en Sokratisk position. Detta innebär att 

vi i våra följdfrågor kommer att ifrågasätta intervjupersonens svar för att kunna få fram 

ett så tydligt svar som möjligt (Kvale & Brinkmann 2009:53f). Vi använder oss av detta 

sätt att ställa följdfrågor på då vi vill undvika att svaren blir allt för korta och allmänna, 

exempelvis ”jag läser bloggen för att den är bra”. 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5.5. Kvalitativa intervjuer med pr‐experter 

Vi kommer även i dessa intervjuer använda oss av Steinar Kvales sju stadier som nämnts 

i avsnittet ovan. Även dessa intervjuer kommer att vara semistrukturerade då vi i 

förhand har ett fåtal frågor vi vill ha svar på. Men här läggs större fokus på 

intervjupersonernas berättande och frågorna kommer till stor del bestå av följdfrågor 

baserat på information från intervjupersonen. Detta för att här är vi intresserade av att 

få så mycket information som möjligt och syftet är inte att jämföra svaren utan snarare 

att få en syn på personliga varumärken utifrån två perspektiv.  Intervjuerna kommer 

helt enkelt att vara friare. Vi kommer precis som i receptionsanalysen att förhålla oss till 

följdfrågor utifrån en sokratisk position, det vill säga att vara ifrågasättande för att få ut 

så mycket information som möjligt. (Kvale & Brinkmann 2009:53f) 

De frågor vi bestämt på förhand är följande: 

1. Hur viktiga är personliga varumärken i mediebranschen idag? 

2. Hur kommer utvecklingen för personliga varumärken se ut i framtiden? 

3. Vad anser du karaktäriserar bra varumärkesbyggande? 

4. Hur kan man använda sig av sociala medier för att påverka sitt personliga 

varumärke? 

Anledningen till att vi valt just dessa frågor är för att de tar upp olika aspekter av 

personligt varumärkesbyggande, som vi i detta fall tycker känns relevanta då den blogg 

vi valt att analysera skrivs av Alex Schulman som är verksam inom mediebranschen.  

Frågorna är även relevanta för uppsatsens syfte.  Vi anser att de är tillräckligt breda för 

att ge ett vitt perspektiv och upphov till många intressanta följdfrågor.  

6. Resultat och kritisk diskursanalys 

6.1. Att vara Alex Schulman 

6.1.1. Blogginlägg 1 – Äntligen försvann gubbfrillan 

I detta blogginlägg anser vi att ordet ”gubbfrillan” som förekommer i titeln är textens 

nodalpunkt kring vilken den övriga texten är ordnad. Vi anser att ordet ”gubbfrilla” 

är textens nodalpunkt då det i detta sammanhang är centralt för texten. Ordet 

gubbfrilla påverkar hur de övriga orden uppfattas och får därmed ordet tunnhårig, 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som vi ser som en flytande signifikant att förefalla negativt. Även orden ”poser”, 

”miner” och ”putmunnar” får en negativ prägel då de förekommer i samband med 

ordet ”gubbfrilla”. Enligt oss måste inte ordet tunnhårighet vara negativt, men det 

blir negativt då Schulman sätter det i ett sammanhang där han förknippar det med 

”dålig andedräkt” och ”gubbfrilla”. Att han väljer att ha ordet ”gubbfrilla” i rubriken 

gör att man har det med sig när man läser texten. Ordet påverkar på så sätt 

tolkningen av resten av texten.  

Schulman förhåller sig i hela första stycket till sina påståenden som om de vore 

faktum. Detta är en typ av modalitet som är kopplad till sanning. Påståendena 

framställs som sanningar även om detta inte nödvändigtvis är fallet. Detta bidrar till 

att förstärka diskursen om att tunnhårighet är något negativt.  

Gällande transivitet tolkar vi det som att Schulman är objektet i texten och att 

läsarna är subjekten. Vi liknar även Schulman vid en organisation i detta fall. Vi anser 

att Schulman kan liknas vid en organisation då han driver sin blogg i vinstsyfte där 

bloggen är organisationen och han själv är varumärket.  Vi relaterar transiviteten till 

Burkes ovannämnda teorier om identifikation. Läsarna kan relatera till Schulmans 

text då han på ett implicit sätt utmålar en gemensam fiende genom att använda sig 

av ordet ”vi” i meningen ”Om vi bara kan sudda, sudda, sudda, sudda bort hans 

konstiga miner, poser och putmunnar….”. Ett annat sätt på vilket Schulman skapar 

identifikation med sina läsare är att peka på de värderingar som är gemensamma för 

honom och läsarna. Säkert finns det många som också förknippar tunnhårighet med 

något negativt och därmed håller med Schulman.  

Vi kan även se en koppling till Larssons relationsmodell som handlar om att skapa 

transivitet. Schulman har ett behov av uppmärksamhet och att få många läsare till 

sin blogg. Läsarna i sin tur har förväntningar på Schulmans blogg, det vill säga att 

han ska leverera provokativa texter.  Själva relationen i detta fall kännetecknas av 

utbyte av kommunikation, då läsarna kan kommentera texterna i ett 

kommentarsfält. Utbytet av kommunikation kan även kännetecknas av antalet läsare 

per inlägg, då de säger Schulman något om vad läsarna tycker är underhållande och 

vill ha. Konsekvenserna blir måluppfyllelse, då Schulman får bloggläsare och läsarna 

får ta del av de provokativa texterna. Därmed är bådas behov tillgodosedda. En 

annan konsekvens av detta är ett ömsesidigt beroende då läsarna blir beroende av 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texterna och Schulman blir beroende av sina läsare. Från läsarnas sida sker det ett 

rutiniserat beteende då många går in och läser bloggen på ren rutin. Det krävs dock 

att bloggen är intressant från första början för att man som läsare ska börja följa den 

regelbundet då utbudet av texter på internet är så pass stort. Vi anser att relationen 

mellan objektet Schulman och subjekten (läsarna) från Schulmans sida är 

instrumentell då den syftar till att uppnå vissa mål såsom antal läsare och reaktioner 

på texten. Från läsarnas sida anser vi att relationen är av den bekräftande typen då 

läsarna går in på bloggen för att ta del av Schulmans tankar i olika frågor.  

6.1.2 Blogginlägg 2 – Jag hoppas att det kommer en flodvåg 

I detta inlägg hittar vi flera flytande signifikanter. Dessa är ”regna gräshoppor”, 

”flodvåg” och ”Robocop”. Dessa flytande signifikanter används för att betona hur 

mycket Schulman ogillar människor med headset. Orden ”tönt” och ”patetiskt” ser vi 

som nodalpunkter i texten då de påverkar hur diskursen kring headset är. Hade man 

bytt ut orden mot exempelvis geni eller genialiskt hade man istället sett headset som 

något smart och tolkat ordet flodvåg som att alla snart kommer dras med och bära 

headset. Nu tolkas headset istället som något negativt då dessa två ord påverkar 

diskursen och därmed även de flytande signifikanterna. Resultatet blir en diskurs 

där headsets är något negativt.  

Modaliteten i texten kännetecknas av att Schulman förhåller sig subjektivt till sina 

påståenden. Detta gör han dels genom att använda sig av ordet ”jag” i de flesta 

meningar och även genom att skriva ut dialoger där han på sätt och vis citerar sig 

själv. Detta gör det tydligt att det är just hans egna åsikter som framhålls i texten.  

Transiviteten i detta inlägg kännetecknas även den av att Schulman utmålar en 

gemensam fiende, i detta fall headset. Han skapar ett ”vi” och ett ”dem” genom att peka 

ut de personer som bär headset som en separat grupp. Detta gör att läsarna kan 

identifiera sig antingen med Schulman eller med dem som bär headset. Även detta 

blogginlägg lever upp till läsarnas förväntningar på Schulmans blogg som provokativ 

vilket leder till att bådas mål blir uppfyllda då läsarna fortsätter läsa bloggen och 

Schulman behåller sina läsare. Det faktum att Schulman refererar till Gry Forssell är ett 

sätt att peka på gemensamma intressen då offentliga personer tenderar att vara av 

intresse för allmänheten. 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6.1.3. Blogginlägg 3 – Varför jag hatar Stockholm och stockholmare 

I denna text är ”de lite mer medvetna” och ”italienska” nodalpunkter då de sätter 

texten i en ironisk diskurs. Genom att använda sig av citationstecken får Schulman 

texten att bli ironisk och hans negativa inställning till cafét han skriver om blir tydlig. 

Orden barristorna, vallfärdar, sola sig i glansen och ÄKTA är flytande signifikanter 

som tolkas ironiskt och negativt på grund av textens nodalpunkter.  

Schulman förhåller sig i detta blogginlägg till texten som om den vore ett faktum. 

Texten är full av konstateranden exempelvis ”Gästerna älskar otrevligheten.”. Dessa 

konstateranden framställs som sanningar även om Schulman omöjligt kan veta att så 

är fallet för alla som besöker cafét. Vi tolkar det faktum att Schulman framställer 

informationen som fakta i stora delar av texten som ett sätt för Schulman att 

uttrycka överlägsenhet.  

Transiviteten kännetecknas även här av att Schulman i texten skapar ett ”vi” och ett 

”dem”, där ”vi” är de som också tycker att de som besöker cafét är löjliga och ”dem” 

är de som besöker cafét och tycker om dess kaffe och atmosfär. Ironin bidrar till att 

förstärka vi‐ och dem‐känslan då tonen i texten förlöjligar cafébesökarna. Enligt 

Burkes teori om identifikation utmålas här en gemensam fiende som i detta fall är 

cafébesökarna. Detta för att påvisa gemensamma intressen och skapa identifikation 

med sin publik. Även detta blogginlägg lever upp till läsarnas förväntningar på en 

provokativ text, vilket i sin tur bidrar till att uppnå Schulmans mål att behålla och 

utöka sin läskrets.   

6.1.4. Sammanfattning  

Efter att ha analyserat de tre blogginläggen från bloggen ”Att vara Alex Schulman” har vi 

hittat ett antal gemensamma drag. Han använder sig ofta av ett ”vi” och ett ”dem” när 

han skapar relationer med sina läsare. I detta vi‐ och dem‐perspektiv framställer han sig 

själv och ”vi” som personer med koll och som lite speciella. ”Vi” är personer som vågar 

sticka ut, medan ”dem” är de som följer strömmen. På detta sätt framhåller Schulman sig 

själv genom att förlöjliga andra.  

De nodalpunkter och flytande signifikanter vi funnit i de tre blogginläggen bidrar till att 

vi upplever en ironisk, aggressiv och förlöjligande ton i texterna. Då Schulmans relation 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till läsarna bygger på ömsesidig måluppfyllelse tror vi att detta kan vara en konsekvens 

av läsarnas förväntningar på bloggen som provokativ.  

I de fall då texten innehåller inslag av sanningsmodalitet, där Schulman uttrycker sina 

åsikter som om de vore faktum, upplever vi att det dels gör uttalandena mer provokativa 

för dem som inte håller med och dels att Schulman uttrycker en viss överlägsenhet. 

Detta bidrar till att förstärka den förlöjligande tonen vi upplever.  

6.2. Att vara Charlie Schulmans pappa 

6.2.1 Blogginlägg 4 ‐ Det är coolt att betala skatt 

Denna text innehåller flera nodalpunkter som påverkar hur de flytande 

signifikanterna ”skatteverket” och ”skatt” tolkas. Dessa nodalpunkter är coolt, rätt, 

riktigt och bra. Detta gör att diskursen framställer skatt och skatteverket som något 

positivt och bra. Den flytande signifikanten bloggare framställs dock i en annan 

diskurs där nodalpunkterna är skevt, omedvetenhet och gnället. Detta ger en negativ 

bild av de bloggare som i texten omnämns som ”tonårsbloggare”. De två diskurserna 

som förekommer i texten visar på ett ställningstagande där Schulman framställer 

skatter och skatteverket positivt och kritiserar tonårsbloggarna.  

Även i denna text utgörs transiviteten av att Schulman skapar ett vi och ett dem, då 

han omnämner tonårsbloggarna som dem. Han skapar identifikation med sina läsare 

genom att peka på gemensamma intressen. Detta märks tydligt i ämnesvalet då skatt 

är något som gäller alla. Han använder sig dessutom av uttrycket ”…som alla vanliga 

människor” och menar då vi som betalar skatt. Detta ger uttryck för en gemenskap 

och distanserar sig själv och läsarna från tonårsbloggarna i texten. Han utmålar även 

en gemensam fiende som i detta fall är tonårsbloggarna som inte betalar skatt.  

I texten använder sig Schulman av sanningsmodalitet då han förhåller sig till texten 

som ett faktum och framställer den som en sanning. Exempelvis skriver han 

”bloggare får hela tiden finna sig i att få gåvor från PR‐företag”. Detta är ett 

påstående som uttrycks som en sanning men dock utan belägg. Texten innehåller 

dock även subjektiva inslag där Schulman tydligt framhåller sin åsikt genom att 

skriva ”jag tycker” och ”jag måste säga att…”. 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6.2.2. Blogginlägg 5 ‐ Om Amanda 

En av textens flytande signifikanter är Amanda. Nodalpunkterna som påverkar hur 

Amanda tolkas är kärlek, vacker och älska. Diskursen om Amanda blir alltså positiv 

och kärleksfull. ”Livet utan Amanda” är en annan flytande signifikant vars betydelse 

påverkas av nodalpunkterna värdelös och meningslös. Denna diskurs framhåller 

”livet utan Amanda” som något negativt. Den kontrast som skapas av de två 

diskurserna i texten bidrar till att förstärka budskapet om hur mycket han älskar 

Amanda.  

I denna text förhåller sig Schulman subjektivt till det han skriver. De flesta 

meningarna innehåller ordet ”jag”. Texten innehåller inga faktayttringar. Detta 

bidrar till att skapa en personlig diskurs och framställer Schulman som kärleksfull 

och öppen.  

Denna text innehåller inget tydligt vi‐ och dem. Texten är istället väldigt personlig 

vilket gör det möjligt för läsarna att identifiera sig med Schulman som person istället 

för med hans åsikter. Här ser vi exempel på några av de variabler som Ferguson 

listat som viktiga vid relationsbyggande. De vi kan hitta i detta blogginlägg är 

öppenhet, involvering och närhet. Dessa variabler bidrar till att skapa eller förstärka 

Schulmans relation till sina läsare.  

6.2.3. Blogginlägg 6 ‐ 9 tankar om körslaget 

I denna text är Körslaget en flytande signifikant. Diskursen om körslaget bestäms av 

nodalpunkterna som i det första stycket är härligaste, älskar, vackert och glad. 

Diskursen om Körslaget blir därmed positiv. I det tredje stycket är den flytande 

signifikanten reklamavbrott, som framställs negativt genom nodalpunkten bisarrt. I 

det fjärde stycket är den flytande signifikanten Gry Forssell och nodalpunkterna är 

behaglig och bra. Gry Forssell framställs alltså positivt av diskursen. I det femte 

stycket är Svenska Spel en flytande signifikant. Diskursen kring denna bestäms av 

nodalpunkterna eländet, vidrigt, skittråkigt och trams. Därmed framställs Svenska 

Spel negativt. Niklas Strömstedt är flytande signifikant i det sjätte stycket. 

Nodalpunkterna är geni och fascinerar. Niklas Strömstedt framställs positivt. Mojje 

är flytande signifikant i det sjunde stycket. Här är nodalpunkterna smärtsam, 

överspelad och besvärlig. Diskursen här är negativ. I det åttonde stycket är 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hårdrockaren flytande signifikant. Nodalpunkterna är härlig och festlig vilket gör att 

diskursen blir positiv. Att variera negativa och positiva diskurser gör texten mer 

trovärdig då det inte känns som att den gör reklam för Körslaget utan istället bygger 

på subjektiva åsikter.  

I texten finns flera inslag av sanningsmodalitet. Schulman framställer sin personliga 

åsikt och tolkning som ett faktum. Exempel på detta är ”de står där och sjunger för 

att de älskar sång. De vill inte bli tv‐stjärnor…”. Texten präglas även av subjektivitet 

då Schulman ofta börjar meningar med ”jag tycker…”. Genom att blanda subjektivitet 

med sanningsmodalitet ger Schulman intryck av att ”ha koll” på det han skriver om. 

Det som framställs som sanning blir mer trovärdigt när han även väver in subjektiva 

åsikter i texten.  

Texten innehåller flera meningar som är formulerade som frågor till läsarna. 

Exempel på detta är ”Har Svenska Spel betalat rekordmycket pengar till tv4 i år?”, 

”Den där hårdrockaren var festlig, var han inte?” och ”Niklas Strömstedt åker till 

Växjö för hans mamma ’är uppvuxen där’ – nej, det är inte okej. Är ni med mig?”. 

Detta är ett sätt att bjuda in läsarna och skapa närhet och involvering vilket är två av 

Fergusons variabler för relationsbyggande. Tilltalet i texten är subjektivt och visar 

på att det är Schulmans egna åsikter som uttrycks. Att Körslaget ses av väldigt många 

är ett sätt att skapa identifikation med publiken genom att peka på ett gemensamt 

intresse.  

6.2.4. Sammanfattning 

Vi hittade även en del gemensamma drag efter att ha analyserat de tre blogginläggen 

från bloggen ”Att vara Charlie Schulmans pappa”. Vi upplever även här att texterna 

innehåller ett vi‐ och dem‐perspektiv. Dock upplever vi att ”vi” och ”dem” bytt plats. 

”Vi” är i denna blogg vanliga människor som inte har något behov av att sticka ut och 

provocera. ”De” är i denna blogg just dessa personer, exempelvis unga bloggare.  

Utifrån nodalpunkterna och de flytande signifikanterna i texten upplever vi denna 

blogg som mer harmonisk, vänlig och resonlig. Då han tar upp ämnen som alla kan 

relatera till skapas relationen till läsarna utifrån gemensamma intressen. Att just 

dessa gemensamma intressen i dessa fall är programmet Körslaget och att betala 

skatt vittnar eventuellt om en ny målgrupp. 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Denna blogg innehåller fler inslag av sanningsmodalitet än den förra bloggen. 

Schulman är mer personlig i sitt tilltal och uttrycker i större utsträckning sin 

personliga åsikt i olika frågor. Han skriver även om sina egna känslor. Detta upplever 

vi också som en form av ödmjukhet då han inte längre framställer sina egna åsikter 

och tankar som faktum utan lämnar utrymme för publikens tolkningar. Detta sätt att 

skriva på uttrycker även respekt för andra personers värderingar.  

7. Resultat och receptionsanalys 

7.1. Intervju 1  

Intervjuperson 1 började läsa Alex Schulmans första blogg ”Att vara Alex Schulman” för 

att hon hört talas om den och blev nyfiken på honom. Hon säger att hon bildat sig en 

uppfattning om hur Schulman är som person. Hon säger också att hon verkligen ändrat 

uppfattning om Schulman efter att han börjat skriva ”pappabloggen” men ställer sig 

ändå kritisk till om förändringen är på riktigt och inte bara ett pr‐knep.  

”… men man får en känsla av att han ändrats som person, vilket han antagligen inte har.. 

han använder sig väl bara av en ny metod för att få uppmärksamhet. ” 

Idag läser hon bloggen betydligt mer sällan och då på grund av att den innehåller gulliga 

bilder på Charlie. Hon tycker dock inte att bloggen är lika underhållande längre. Den 

första bloggen beskriver hon som arg och elak och tycker att den andra är trevlig och 

gullig. Hon påpekar också att den andra bloggen inte är speciellt intressant.  

7.2. Intervju 2 

Intervjuperson 2 började läsa bloggen ”Att vara Alex Schulman” för att han gillade den 

ironi och humor som bloggen innehöll. Han säger att han utifrån de båda bloggarna 

bildat sig en uppfattning om Alex Schulman som privatperson och uppfattar honom som 

klipsk och humoristisk. Han säger sig se en skillnad mellan hur han uppfattar Schulman 

utifrån de båda bloggarna, men upplever även att de har gemensamma drag.  

”Förr var han mer crazy i mina ögon, men nu i och med pappabloggen känns han mer 

lugn och analyserande, dock fortfarande härligt cynisk.” 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Idag läser han bloggen för att ironin och humorn som fick honom att börja läsa bloggen 

från början fortfarande finns kvar.  

7.3. Intervju 3 (mail) 

Intervjuperson 3 började läsa Schulmans första blogg på grund av den stora 

medieexponering Schulman fått i samband med den.  

”…antagligen pga den mediala uppståndelsen som mer eller mindre konstant, de senaste 

åren, cirkulerat som en gloria kring hans huvud.” 

Hon säger att hon i allra högsta grad, utifrån bloggarna, fått en bild av hur Alex Schulman 

är som privatperson. Dock säger hon också att hans bloggjag därmed inte är detsamma 

som hans privata jag. Idag läser hon bloggen på grund av dess höga underhållningsvärde 

och för att hon tycker att Alex är varm och intelligent. Hon upplever en skillnad mellan 

de två bloggarna och menar att den ena handlar om medieprofilen Alex Schulman 

medan den andra handlar om pappan Alex Schulman.  

7.4. Intervju 4 

Intervjuperson 4 började läsa Schulmans blogg för att hon hört mycket negativt om 

honom och blev på så sätt nyfiken. Hon säger sig absolut ha fått en uppfattning om hur 

han är som privatperson och uppfattar honom idag som en underbar pappa till sitt barn. 

Idag läser hon bloggen för att den är intressant och annorlunda. 

”Hans blogg känns som en mysig familjeblogg. Lite som bloggarna på "Mama" fast 

ur pappa‐vinkel. Intressant och annorlunda i dagens Sverige!” 

Intervjupersonen uppfattade som att den första bloggen speglade mycket av hans 

yrkesliv som medieprofil med fokus på yta och vasshet, medan den andra bloggen går 

djupare in på hans privatliv och beskriver honom mer som privatperson.  

7.5. Intervju 5 

Intervjuperson 5 började läsa Alex Schulmans första blogg för att den var så omtalad. 

Hon anser att hon bildat sig en uppfattning om hur Alex Schulman är som person efter 

att ha läst de båda bloggarna. Hon beskriver Schulmans utveckling som: 

”Från ett underhållande monster till en mjukiswannabe som söker syndernas förlåtelse.” 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Idag läser hon inte Schulmans blogg då hon tycker att pappabloggen har för långa texter 

och var lite trist. Hon beskriver den första bloggen som ett desperat sätt att söka 

uppmärksamhet med många bilder. Hon anser även att Schulman i denna blogg 

utlämnar andra. Den andra bloggen beskriver hon som textintensiv, mer privat och 

anser att denna istället utlämnar Alex Schulman själv.  

7.6. Sammanfattning av receptionsanalys 

Gemensamma drag vi hittat bland de svar vi fått är att de flesta börjat läsa Schulmans 

första blogg på grund av den mediala uppståndelse som florerat kring den. De flesta 

hade förväntningar på bloggen som provokativ och elak. Dessa förväntningar blev 

uppfyllda då intervjupersonerna upplevde Schulman som just provokativ och elak. Alla 

våra intervjupersoner säger sig fått en uppfattning om hur Alex Schulman är som 

privatperson efter att ha läst hans två bloggar. De säger sig också uppleva en förändring 

både av bloggarna och av Alex Schulman som privatperson. Hans upplevs som mer varm 

och kärleksfull idag baserat på hans nya blogg.  Många av intervjupersonerna finner den 

nya bloggen mindre intressant och läser den därför mer sällan.  

I diskursanalysen tog vi upp måluppfyllelse som en anledning till att Alex Schulmans 

blogg fått så många läsare. Detta då vi antog att anledningen till att texterna i den första 

bloggen var provokativa och elaka var för att läsarna förväntade sig det och att deras 

mål med läsandet därmed blev uppfyllt. Schulmans mål blev också uppfyllt då läsarna 

fortsatte besöka bloggen. I receptionsanalysen har vi funnit att de läsare vi intervjuat 

börjat läsa bloggen med förväntningen att den skulle vara just provokativ och elak. Detta 

bekräftar det vi skrivit i diskursanalysen, det vill säga att även läsarnas mål blev 

uppfyllda på grund av bloggens elaka ton.  

Rein, Kotler och Stoller menar att det är viktigt att analysera sin målgrupp för att kunna 

bygga ett starkt varumärke. Då våra intervjupersoner började läsa den första bloggen på 

grund av dess elaka och provokativa texter och inte tycker att pappabloggen är lika 

spännande och rolig att läsa kan det vara så att Schulman valt att vända sig till en annan 

målgrupp. Rein, Kotler och Stoller menar också att nyckeln till framgång är förändring, 

något alla våra intervjupersoner upplever att Schulman genomgått.  

De flesta av våra intervjupersoner läser cirka fem bloggar totalt. Detta kan kopplas till 

Lars Carléns teori om att det oändliga utbudet på internet gör det svårare att etablera 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ett varumärke. Det krävs att man gör något som aldrig gjorts tidigare, samt konsekvens 

och högt underhållningsvärde för att besökarna ska stanna kvar. Utifrån detta ser vi det 

faktum att Schulman var den första som startade en elak och provokativ blogg i 

kombination med förändringen från den till pappabloggen som en av anledningarna till 

hans framgång.  

Enligt Schmitz ska ett företags image överensstämma med dess profil, det vill säga den 

bild som företaget (i detta fall Alex Schulman) vill förmedla ska stämma överens med 

hur omgivningen uppfattar honom genom bloggen. Då våra intervjupersoner alla sa sig 

ha bildat sig en uppfattning om Alex Schulman som privatperson utifrån bloggarna drar 

vi slutsatsen att hans image och profil överensstämmer.  

Treffner och Gajland beskriver skillnaden mellan ett varumärke och en företagsidentitet, 

där varumärket vänder sig till konsumenter medan företagsidentiteten vänder sig till 

intressenter. I Alex Schulmans fall tolkar vi det som att hans företagsidentitet är 

skribenten Alex Schulman medan hans varumärke är antingen den elake och 

provokativa personen Alex Schulman eller den kärleksfulla pappan Alex Schulman. Detta 

återspeglas i att konsumenterna, det vill säga bloggläsarna, upplever honom som 

antingen elak eller kärleksfull beroende på vilken blogg de syftar på. Hans varumärke är 

alltså skiljt från hans företagsidentitet.  

8. Intervjuer med PR‐experter 

8.1. Personligt varumärkesbyggande i verkligheten – Intervju med Sofia Myrevik på 

Prime PR 

Vi har träffat Sofia Myrevik från Prime  PR och intervjuat henne för att få en bild av hur 

hon ser på personliga varumärken och vikten av dessa inom mediebranschen. Sofia har 

jobbat som konsult på Prime i tio år. Hon började som praktikant, men har jobbat sig 

uppåt och är nu partner på byrån. Hon jobbar med varumärkesbyggande för företag och 

har kunder som Carlsberg, Intersport och Audi. Idag jobbar hon även med personliga 

varumärken. Prime PR började arbeta med personliga varumärken år 2000. Då tittade 

man främst mot Hollywood, men utvecklingen har gått mot att även företagsledare och 

politiker använder sig av personligt varumärkesbyggande. 



  28 

Sofia menar att personligt varumärkesbyggande är viktigare en någonsin i och med att 

det skett en individualisering i samhället där det blir allt mer fokus på personer. Detta 

syns bland annat i politiken där fler och fler röstar på personer istället för partier. Även 

företag jobbar mycket med personliga varumärken, då det är lättare att relatera till en 

person än till ett företag. Men hon menar att detta skulle kunna utnyttjas betydligt mer. I 

mediebranschen är det speciellt viktigt med personliga varumärken. Vikten av 

personliga varumärken i mediebranschen kan sammanfattas med att ”kändisar ofta är 

journalister och journalister ofta är kändisar”. Det är lättare att slå sig fram om man har 

ett känt namn. Mediebranschen är extremt personfokuserad.  

Sofia tror att explosionen kommer att fortsätta, det kommer att ske en ökad 

medvetenhet om både möjligheterna och riskerna. I och med internet sker en ökad 

transparens, vilket tvingar företag att bli mer öppna i sin kommunikation. Risken är att 

man inte kan påverka i vilket sammanhang varumärket förekommer, vilket kan påverka 

hur allmänheten ser på varumärket. Hon tror därför att det från företagens sida kommer 

ske ökade förberedelser inom framförallt kriskommunikation och medieträning. 

Framgångsrikt varumärkesbyggande kännetecknas enligt Sofia av att det måste bottna i 

något äkta. Det går inte att försöka vara något man inte är eller att bygga luftslott. Ett 

exempel på detta är då Pernilla Wiberg gjorde reklam för och var Risifruttis ansikte utåt. 

När kampanjen var över gjorde Pernilla uttalanden om att hon inte alls tyckte om 

Risifrutti egentligen. Detta påverkade Pernillas personliga varumärke negativt då hon 

framstod som inkonsekvent. Något annat som är viktigt är att underhålla sin publik. 

”Man kan likna det vid att man står på en scen där målgruppen är publiken som ska 

underhållas”.  

Enligt Sofia är det viktigt att göra saker innan man kommunicerar dem. Handlingarna 

säger mer än orden. Det är även viktigt med ett bra innehåll och som är äkta och genuint. 

Ett bra uttalande ska innehålla ”Notes, Quotes and Anecdotes”. Notes innebär bra fakta 

och information, Quotes handlar om att tänka i termer av rubriker och i princip leverera 

färdiga rubriker, Anecdotes är målande beskrivningar och underhållande berättelser. 

Något som definitivt bör undvikas vid personligt varumärkesbyggande är inkonsekvens.  

Ett bra exempel på en person som använt sig av sociala medier för att bygga upp sitt 

varumärke är Lady Gaga. Hon bjuder på extrem underhållning, men bottnar samtidigt i 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något äkta. Hon är en nutidens madonna, men när unga tjejer ser henne ser de henne 

samtidigt som en person som skulle kunna vara deras vän. Det faktum att hon bjuder in 

sin publik och gör dem delaktiga gör henne mer populär. Hon har exempelvis låtit 

enbart fansen ha med kamera på hennes spelningar och exkluderat pressfotografer.  

Sociala medier kan användas för att ta reda på vad som sägs om varumärket och vad 

människor har för åsikter för att sedan använda sig av det för. Det är lättare att bli 

omtyckt och anpassa sig till sin målgrupp när man kan få direkt feedback. Vi anser att 

detta kan kopplas till Grunigs PR‐ teori, då det är ett exempel på den symmetriska 

modellen där det sker en ömsesidig påverkan mellan organisationen och dess publiker. 

Det innebär att företaget är öppet för vad omgivningen har för önskemål, istället för att 

försöka bestämma vad den ska tycka. För att lyckas bygga ett bra varumärke genom 

sociala medier gäller det att ta kontroll över de verktyg och kanaler man kan. Man kan 

exempelvis se till att sidor som kommer upp på Google är sådana som företaget eller 

individen kan stå för. 

I bloggvärlden har det förekommit så kallade ”bloggkrig”, där en mindre känd bloggare 

försökt rida på en mer etablerad bloggares framgångsvåg. Detta genom att skriftligen 

attackera personen i fråga för att på så sätt skapa uppmärksamhet och få läsare till sin 

egen blogg. Detta ser Sofia som en mycket kortsiktig strategi som inte fungerar i 

längden. Hon tror istället på en ödmjuk approach, att våga vara kreativ och att göra sin 

egen grej.  

 8.2. Du – Ett Varumärke. Intervju med Karin Sandin 

Karin Sandin har tillsammans med Per Frykman skrivit boken Du – Ett Varumärke. 

Karin jobbar idag med att inspirera människor att leva livet fullt ut, så att det personliga 

varumärket genomsyrar alla delar av livet.  

Karin anser att personliga varumärken är mycket viktiga, inte bara i mediebranschen 

utan i alla branscher. Tidigare handlade det mest om yta och image, men idag anser 

Karin att vi alla betraktas som personliga varumärken i vårt professionella liv. Hon 

påpekar även att företaget uppfattas såsom dess medarbetare uppfattas. Det är mycket 

viktigt för företag att låta sina anställda sätta ord på sin kompetens och utveckla sina 

personliga varumärken. Detta ger ökad motivation och en ökad medvetenhet om hur de 

anställda uppfattas av omgivningen. 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Karin tror att allt fler kommer att se vikten av att jobba med sitt personliga varumärke i 

framtiden. Att ha koll på sitt personliga varumärke gör att man kan påverka hur man vill 

att det ska se ut. Detta menar Karin är speciellt viktigt gällande sociala medier, då dessa 

medför en mycket högre hastighet i informationsflöde. Hon tycker också att det är 

viktigt för individer att utveckla sina personliga varumärken då hon tror att de blir mer 

motiverade och jobbar hårdare då. Detta gynnar även företagen där dessa individer 

jobbar.  

”De som arbetar där blir Top of mind, och dessa företag blir Top of mind då de får 

personal som vill vara där.” 

Det som enligt Karin karaktäriserar framgångsrikt varumärkesbyggande är att hålla koll 

på sitt professionella rykte och att verkligen leva sitt varumärke i alla lägen. Det är även 

bra att våga smalna av och nischa sig.  

Enligt Karin är sociala medier ett bra verktyg vid varumärkesbyggande. Hon säger dock 

att det är viktigt att ha koll på sitt varumärke innan man använder sig av sociala medier. 

Man bör även veta vad man har för mål med sitt varumärkesbyggande innan man går ut 

med det i media.  

8.3. Insiderinformation från Christina Saliba på Weber Schandwick 

Christina Saliba jobbar som VD och Senior rådgivare på Weber Shandwick. Hon är 

utbildad marknadsekonom och var tidigare senior konsult och partner på Prime PR. 

Christina är specialist inom områdena kriskommunikation, medierelationer och 

marknads‐ pr inom snabbrörliga konsumentvaror. Hon föreläser även inom 

marknadsföring, sociala medier, personprofilering och det nya medielandskapet. Hon 

har jobbat med många kända företag bland andra Shell, Coca Cola, Electrolux och Mc 

Donald’s. Enligt tidningen Resumé anses hon vara den andra mediemäktigaste i PR‐ 

kategorin. Tidningen veckans affärer har placerat henne på 17:e plats på sin 

supertalanglista. Dessutom har hon vunnit tre spinnguld för sitt jobb med Shell och 

Cancerfonden.  

Christina berättar att den största anledningen till att hon kommit dit hon är idag är på 

grund av hennes starka tro på att kommunikation kan förändra och påverka. Passionen 

för och synen på kommunikation är hennes driv.  Hon ser kommunikationen som en 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instutition i samhället som är avgörande för varumärken. Hon anser att personliga 

varumärken generellt är viktiga, inte bara i mediebranschen. Fokus ligger allt oftare på 

individer inom företaget istället på själva företaget. ”Kött och blod är helt enkelt mer 

intressant”. Christina menar vidare att företagen gärna vill ”gnugga sitt varumärke mot 

individer” och säger att utvecklingen går mer mot att bli som i Usa och England där 

fokus på individen är väldigt stort. Det finns både fördelar och nackdelar med detta. En 

stor risk med att kombinera ett företags varumärke med en individs varumärke är den 

höga fallhöjd som skapas, då företagets varumärke påverkas av individens handlingar 

och uttal. Men enligt Christina råder det ingen tvekan om att personliga varumärken är 

viktiga. ”Alla är vi vandrande personliga varumärken; Jag AB.” Det som skiljer 

mediebranschen från övriga branscher när det gäller personligt varumärkesbyggande är 

att man ofta är mer exponerad och därmed har ett större behov av att hela tiden 

förändra sitt varumärke. 

Hon anser att personliga varumärken bara kommer att bli viktigare och viktigare i 

framtiden, vi har bara sett starten. Ett exempel på detta finns inom politiken där 

utvecklingen går mer och mer mot att man röstar på en person istället för en ideologi. 

”Har du inte förtroende för politikerna röstar du inte på dem. Vi kommer se mer av 

personliga varumärken, mer smutskastning.” Personer blir helt enkelt mer och mer 

viktiga! 

För att lyckas med sitt varumärkesbyggande betonar Christina vikten av långsiktighet. 

”Långsiktighet är a och o. 15 minutes of fame känns ointressant.” Det är även viktigt att 

ha en tydlig målbild och att hålla sig till sin strategi. Man bör undvika att hoppa på olika 

projekt och dylikt utan att först ha tänkt igenom det. Christina pratar även om Image, 

identitet och profil som tre viktiga begrepp vid varumärkesbyggande. Det är viktigt att 

dessa är samstämmiga och harmoniserar.  Det Christina anser att man bör undvika är 

såklart att ljuga, men även att vara inkonsekvent. ”Du kan inte vara en person externt 

och en annan internt. Det viktigaste är att vara äkta och genuin. Man måste kunna stå för 

sitt varumärke.” 

Christina anser att sociala medier medfört både goda och onda konsekvenser för 

varumärken. På grund av det stora och snabba informationsflödet blir det viktigare än 

någonsin att ha koll på vad som sägs om det egna varumärket. Sociala medier kan 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användas både för att sätta igång ett mediedrev och för att hålla det vid liv. På så sätt 

kan man använda sig av sociala medier för att påverka.  

9. Diskussion 
 

Utifrån vår diskursanalys har vi kunnat urskilja närvaron, konstruktionen och 

rekonstruktionen av olika diskurser i Alex Schulmans två bloggar. Dessa diskurser 

påverkar hur bloggtexterna upplevs. Vi har analyserat hans texter utifrån begreppen 

flytande signifikanter och nodalpunkter. I den första bloggen ”Att vara Alex 

Schulman” fann vi att nodalpunkterna och de flytande signifikanterna bidragit till att 

skapa en aggressiv, förlöjligande och ironisk ton. Detta är ett sätt för honom att 

framställa både sig själv och sin blogg på ett visst sätt, det vill säga som provokativ 

och ironisk på andras bekostnad. I den andra bloggen ”Att vara Charlie Schulmans 

pappa” bidrar nodalpunkterna och de flytande signifikanterna till att tonen blir 

varm, kärleksfull och harmonisk.  

Vi har använt oss av begreppet modalitet när vi analyserat de båda bloggarna. Vi 

fann här att den första bloggen innehöll många inslag av sanningsmodalitet, det vill 

säga att Schulman här förhåller sig till texten som om den vore fakta. Detta anser vi 

bidra till den provokativa ton som finns i bloggen. Vi anser även att detta sätt att 

framställa en åsikt bidrar till en överlägsen attityd. I den andra bloggen fann vi 

betydligt mer utrymme för läsarens egna åsikter och tolkningar. Detta ser vi som ett 

tecken på ökad respekt för textens läsare samt en mer resonlig ton.  

Vi har även analyserat blogginläggen utifrån begreppet transivitet, det vill säga hur 

texten förhåller sig till läsaren. I den första bloggen fann vi ett vi‐ och dem‐

perspektiv där ”vi” är de lite bättre och lite mer speciella som vågar gå mot 

strömmen medan ”dem” är den stora massan som inte vågar sticka ut. Detta ser vi 

också som ett sätt på vilket Schulman uttrycker överlägsenhet och provokation. I den 

andra bloggen upplever vi att ”vi” och ”dem” bytt plats. ”Vi” är nu de ”vanliga 

människorna” som inte har något behov av att sticka ut från mängden medan ”de” är 

provokativa personer som upplever sig själva som speciella, exempelvis unga 

bloggare. Detta gör att människor lättare kan relatera både till Alex Schulman och till 

hans texter. Vi ser detta som ett försök att bli mer folklig och omtyckt av massorna. 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Det faktum att Schulman skapar ett ”vi” och ett ”dem” i sina bloggtexter kopplar vi 

till Burkes teori om identifikation. Vi tycker att Schulman i sina texter utmålar en 

gemensam fiende, det vill säga ”dem”. Detta är ett sätt att bygga en relation med sin 

publik. Ett annat sätt på vilket en organisation (i detta fall Alex Schulman) kan skapa 

identifikation med sin publik är att peka på de värderingar som är gemensamma för 

organisationen och dess omgivning. Detta kan vi se exempel på i pappabloggen, där 

Schulman tar upp ämnen som berör de flesta, såsom kärleken till sitt barn och sin 

flickvän. Han skriver om sådant som alla kan relatera till med ett tilltal som känns 

respektfullt. På detta sätt anser vi att han skapar en relation till sina läsare genom att 

påvisa gemensamma värderingar. I den första bloggen skiljer sig våra resultat från 

Burkes teori, då flera av våra respondenter i receptionsanalysen läst bloggen 

regelbundet just på grund av att de haft helt skilda värderingar från Schulman. Vi 

tror att provokation kan vara ett sätt på vilket man kan skapa identifikation med sin 

omgivning. Denna relation blir dock annorlunda, en typ av hatkärlek.  

Enligt Ferguson finns det ett antal variabler som är viktiga vid relationsbyggande. De 

vi hittat exempel på i Schulmans blogg är involvering, då han genom att tillåta 

kommentarer låter läsarna framföra sina åsikter om hans texter. Vi ser även exempel 

på öppenhet, då bloggen till stor del handlar om hans privatliv. Detta kan ge upphov 

till att läsarna känner närhet till Schulman. Även närhet är en av Fergusons variabler. 

En annan vi funnit är utbytesförhållandet och ömsesidig vinst. Detta har vi nämnt 

tidigare, då läsarna vill ha en viss typ av texter vilka Schulman levererar. Detta ger 

läsarna vad de vill ha samtidigt som Schulman behåller sina läsare och kan tjäna 

pengar på sin blogg.  

De svar vi fått i vår receptionsanalys stämmer överens med det resultat vi fått av vår 

textanalys. Våra respondenter började alla läsa Alex Schulmans första blogg för att 

den var provokativ, elak och ironisk samt på grund av den mediala uppståndelse som 

fanns kring bloggen. Vi ser detta som ett tecken på att han lyckats med vad vi tror är 

hans strategi, det vill säga att genom att vara provokativ och ironisk på andras 

bekostnad väcka uppmärksamhet och därmed få fler bloggläsare.  

Våra intervjupersoner hade även läst Alex Schulmans andra blogg, pappabloggen, 

men tyckte inte att den var lika underhållande och läser den därför mer sällan. De 

upplevde bloggen som harmonisk, vänlig och personlig, något som även vi såg i vår 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textanalys. Det faktum att alla de som börjat läsa bloggen för dess provokativa texter 

och ironi inte tycker att pappabloggen känns lika läsvärd tolkar vi som att Schulman i 

viss mån bytt målgrupp genom sin nya blogg. Här verkar han istället vända sig till 

personer med barn som kan relatera till hans nuvarande liv.  

Vi ser det faktum att Alex Schulman i viss mån bytt målgrupp och definitivt ändrat 

ton och tilltal i sin blogg som en indikation på att han eventuellt förändrats som 

person. Samtliga respondenter i vår receptionsanalys sa sig ha fått en uppfattning 

om hur Schulman är som privatperson utifrån de båda bloggarna. De upplevde även 

en förändring där Schulman gått från att vara kall och elak till att bli varm och 

kärleksfull.  

Enligt Schmitz teori om image och profil ska dessa överensstämma för att ett 

varumärke ska vara framgångsrikt. Detta betonade även Christina Saliba på Weber 

Schandwick som menar att det inte går att vara en person internt och en annan 

externt. Då respondenterna i vår receptionsanalys alla sägs ha fått en bild av 

Schulman som privatperson anser vi att han lyckats med detta, eftersom läsarna 

upplever att bloggen speglar hans personlighet. Vi tror att Alex Schulmans profil var 

provokativ och elak i början, vilket resulterade i en provokativ och elak image i 

bloggen. Detta gick hem hos läsarna och skapade en ökad efterfrågan på just 

elakheter och provokativa texter. Detta kan kopplas till Grunigs teori om den 

symmetriska modellen, då vi anser att Schulmans sätt att skriva påverkas av vad 

läsarna vill ha.  

Vi kan även knyta an till Brooms relationsmodell där det första steget innebär att en 

organisation (i detta fall Alex Schulman) och dess omvärld har förväntningar på 

varandra. Förväntningarna är i detta fall att läsarna förväntar sig provokativa och 

elaka texter medan Alex Schulman förväntar sig att läsarna går in på hans blogg. Det 

andra steget innebär utbyte av kommunikation och är i detta fall att Schulman 

skriver texter och på så sätt kommunicerar med läsarna, som i sin tur kommunicerar 

med Schulman genom att gå in på bloggen ofta om de tycker att texterna är bra. Det 

tredje steget innebär relationens konsekvenser som i detta fall är måluppfyllelse. 

Schulman har ett behov av uppmärksamhet och läsarna har ett behov av provokativa 

texter. Bådas mål blir uppfyllda när Schulman producerar provokativa texter då det 

resulterar i ökat antal läsare. Detta blir en ond cirkel, då läsarnas efterfrågan gör att 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Schulman tvingas bli mer och mer elak och provokativ för att hela tiden få fler läsare 

och även för att behålla de gamla.  

Vi tror att anledningen till att Schulman förändrat sin image genom att starta den 

nya bloggen, pappabloggen, var att hans profil inte längre stämde överens med den 

image som bloggen förmedlade. Han kände med andra ord att han inte kunde stå för 

den elaka personlighet som hans blogg förmedlade. På grund av detta började han 

istället skriva en mer varm och kärleksfull blogg då denna stämmer bättre överens 

med hans profil. Detta tror vi har påverkat hans personliga varumärke positivt då de 

pr‐experter vi intervjuat alla var överens om att inkonsekvens är ett av de största 

misstagen man kan begå vid personligt varumärkesbyggande.  De betonade alla 

vikten av att vara äkta och genuin, något vi tycker att Schulman visat sig vara i och 

med den nya bloggen.  

Utifrån våra intervjuer med branschfolk har vi fått en bild av vikten av ett personligt 

varumärke. De senaste tio åren har det skett en explosion av personligt 

varumärkesbyggande. Vd:ar för stora organisationer, politiker men även 

privatpersoner har insett fördelarna med att ha ett starkt personligt varumärke. 

Enligt våra informanter kommer denna trend bara fortsätta växa och fler och fler 

kommer att se fördelarna med att aktivt förvalta och bygga sitt personliga 

varumärke. Redan nu kan man märka den ökade trenden då allt fler organisationer 

satsar på kriskommunikation och medieträning. Precis som våra informanter 

påpekar har även vi kunnat se en ökad individualisering som skett i samhället den 

senaste tiden. Många företag använder sig av frontpersoner i sin kommunikation, 

precis som både Sofia och Christina sa, är det lättare att relatera till en person än ett 

företag. Vi kan hitta flera exempel på detta. Förr var det supermodeller som frontade 

reklamkampanjer. Nu har det blivit vanligare att det istället är redan kända personer 

såsom artister och skådespelare som syns i dessa sammanhang. Ett exempel på det 

här är Madonna som är Louis Vuittons ansikte utåt i årets kampanj. Detta pekar 

ytterligare på vikten av ett personligt varumärke.  

Sofia på Prime PR anser, likt Ferguson, att involvering och öppenhet är viktiga för att 

kunna skapa ett framgångsrikt personligt varumärke. Sofia gav ett exempel på Lady 

Gaga som ofta involverar sina fans. Detta genom att bland annat enbart låta dem 

fotografera konserter och därmed exkludera pressfotografer. Detta är ett mycket bra 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sätt att skapa en relation till sina fans. Vi kan här se en likhet med Schulman om än i 

mycket mindre skala. Sociala medier är ett bra sätt att involvera läsare och använda 

sig av deras åsikter för att skapa ett framgångsrikt varumärke. Vi anser att Schulman 

är ett lyckat exempel på detta.  

Gads modell Brand mind space betonar vikten av den bild andra personer har av ett 

personligt varumärke. Detta är viktigt när ett varumärke byggs upp. Gads modell 

innehåller fyra dimensioner, den första är en persons funktionella identitet som 

innebär personens kunskap, kompetens och erfarenhet. I Schulmans första blogg, 

uttrycker han åsikter som fakta. Detta kan ses som ett sätt att uttrycka kunskap och 

kompetens. Han skriver ofta om kända personligheter, vilket tyder på att han sitter 

inne med ”inside information”, även detta kan kopplas till den funktionella 

identiteten. Den andra dimensionen är en persons sociala identitet och avser 

exempelvis social kompetens och karisma. Den ironi och humor som förekommer i 

de båda bloggarna vittnar om en stark personlighet och gör att man ser honom som 

en karismatisk person. En av våra respondenter i receptionsanalysen angav detta 

som anledning till att han fortsatt läsa Schulmans blogg efter det att han övergått till 

att skriva pappabloggen. Detta även fast han inte tyckte att ämnena i pappabloggen 

var lika intressanta. Den tredje dimensionen avser en persons mentala identitet. 

Detta handlar om en persons mentala stabilitet, vi upplever att kanske inte kände 

100% för det han skrev i sin första blogg och därmed inte upplevde mental stabilitet, 

något man måste ha för att kunna påverka andra. Vi anser att detta kan kopplas till 

teorin om image och profil där dessa bör stämma överens, när imagen och profilen 

inte stämmer överens påverkas den mentala stabiliteten negativt. Den fjärde 

dimensionen är den idealistiska identiteten som handlar om värderingar, etik och 

moral. Här upplever vi att Schulman har förändrats då de båda bloggarna ger uttryck 

åt olika idealistiska identiteter. Vi tror att bloggens förändring är ett resultat av 

personlig förändring och utveckling. I och med att Schulman fick barn känns det 

naturligt att han vill ta ett ökat socialt ansvar.  

Rein, Kotler och Stoller är överens om att nyckeln till framgång stavas förändring. Vi 

anser att Schulman är ett levande exempel på detta. Hans första blogg var något helt 

nytt då ingen tidigare vågat skriva så provocerande. Vi tror att detta är en 

bidragande faktor till att han blivit så pass känd. När han gick över till att skriva 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pappabloggen förändrades hans blogg radikalt. Även detta känns nytt då 

pappabloggen inte var något etablerat koncept sedan tidigare. Vi tror att denna 

förändring är positiv för hans varumärke.  

Rein, Kotler och Stoller säger även att det är viktigt att definiera sin målgrupp. Har 

man för bred målgrupp är risken att man förlorar sin specifika image. Har man 

däremot en för smal målgrupp är risken att man inte når ut till tillräckligt många 

människor. Karin Sandin pekar också på vikten av att våga smalna av och nischa sig. 

Vi anser att Schulmans båda bloggar riktar sig till relativt specifika målgrupper. Den 

första bloggen anser vi rikta sig till människor som är ”ute i svängen” och som vill ha 

koll på skvallret. Den andra bloggen riktar sig istället till personer som lever 

”familjeliv” exempelvis småbarnsföräldrar som hellre tillbringar sina kvällar i tv‐

soffan. Detta är självklart att hårddra målgrupperna, men utifrån vår textanalys 

känns det som att det är dessa målgrupper Schulman haft i åtanke när han skrivit 

sina texter. Vi tror att en av orsakerna till att Schulman bytt målgrupp är att han 

faktiskt förändrats som person. Självklart kan det även vara en strategi att vara 

föränderlig, som vi nämnt ovan. Då det börjat komma en hel del kontroversiella och 

provokativa bloggar tror vi att Schulman kan ha haft som strategi att göra något nytt 

och därmed vara ”trendsetter” i bloggvärlden. Även Carlén håller med om detta då 

han menar att den mest effektiva metoden för att skapa uppmärksamhet på nätet är 

att göra något som ingen tidigare gjort.  

Carlén menar att det i och med internet blivit lättare för omvärlden att påverka 

organisationer. I Schulmans fall ser vi det som att omvärlden påverkat honom att 

skriva allt mer elaka blogginlägg. Detta gick så långt att hans blogg, det vill säga hans 

image, inte längre stämde överens med hur han ser på sig själv, det vill säga hans 

profil. Detta är ett bra exempel på symmetrisk kommunikation, som Grunig skriver 

om. Vi tror att anledningen till att den symmetriska kommunikationen fungerar så 

bra på internet har att göra med det faktum att man kan framföra sina åsikter 

anonymt, vilket Carlén tar upp. Detta gör människor mer benägna att säga vad de 

verkligen tycker.  

Utifrån vår analys har vi kommit fram till att nyckeln till bra varumärkesbyggande, 

speciellt i mediebranschen, stavas förändring. Detta anser vi att Alex Schulman 

lyckats bra med. Trots att han hela tiden förändras har han behållit det som gör 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honom unik och omtyckt, vilket enligt oss är hans sylvassa kommentarer, ironi och 

humor. Det som gör honom så framgångsrik tror vi är att han lyckas ompaketera 

dessa egenskaper och använda dem i olika format.  

Efter att studerat fenomenet Schulman kan vi konstatera att han lyckats skapa och 

bibehålla ett starkt personligt varumärke genom Sociala medier. Utan att avslöja om 

vi hatar eller älskar honom skulle vi definitivt köpa aktier i Alex Schulman AB. För 

visst har han lyckats att både bygga upp och förändra sitt personliga varumärke 

samtidigt som han har kvar sin plats i rampljuset.  

För att svara på titelfrågan resonerar vi som följer; Om man ser till historisk 

utveckling i aktien Alex Schulman kan man se både höga toppar och låga dalar. 

Aktien ska därför betecknas som en högriskaktie, hög volatilitet, högt beta‐värde 

men med goda vinstmöjligheter för den som går in i rätt fas. Vi betecknar aktien Alex 

Schulman som köpvärd men utfärdar en viss riskvarning.  

 

Något som hade varit intressant att titta på i framtiden är kopplingen mellan sociala 

medier och socialpsykologi. Något vi diskuterat under tiden vi skrivit denna uppsats är 

kopplingen mellan olika sociala grupper och sociala medier. Sociala medier skapar sk. 

”snackisar” och det är viktigt att ha koll på dessa om man vill tillhöra en viss grupp. 

Kanske kan detta påverka hur man arbetar med personliga varumärken för att få dem 

att bli så framgångsrika som möjligt. Något annat som hade varit intressant är att 

studera hur gränsen mellan det privata och offentliga suddas ut i och med framväxten av 

personliga varumärken i kombination med internet och hur detta påverkar människan 

bakom varumärken.  

 

 

 

 

 



  39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källförteckning 

Tryckta källor: 

Carlén, L. (2002) Varumärket på internet. Malmö: Liber ekonomi.  

Fredriksson, M. (2002) i Larsson, L. (2002) PR på svenska. Lund: Lund Studentlitteratur 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur AB.  
 
Kvale, Steinar (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun Lund : Studentlitteratur 
 
Larssson, L. (2002) PR på svenska. Lund: Studentlitteratur 

Rein, I., Kotler P. & Stoller M. (2005) High Visibility : The Making and Marketing of 

Professionals into Celebrities (3rd Edition). New York; McGraw‐Hill 

Schmitz, B. (2009) PR Handboken. Stockholm: Bokförlaget Redaktionen i Stockholm. 
 
Treffner, J., & Gajland, D. (2001). Varumärket som värdeskapare. Stockholm: Ekerlids.  
 
Trost, Jan (2009). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB. 



  40 

Winther Jörgensen, M. & Phillips, L. (2000), Diskursanalys som teori och metod,  
Lund: Studentlitteratur.  
 
Östbye H., Knapskog K., Helland K. & Larsen L. (2008) Metodbok för medievetenskap.   

Stockholm: Liber. 

 
 
 
Övriga källor: 

Att vara Alex Schulman; http://blogg.aftonbladet.se/14002 

Att vara Charlie Schulmans pappa; http://blogg.aftonbladet.se/pappabloggen 

(Verifierade 2010‐06‐02) 

 

Bilaga 1 

Äntligen försvann gubbfrillan 
29 maj 2007, kl 15:59 Skrivet av Schulman Anmäl !   

 
 
  
 
Det är med tunnhårighet som det är med dålig andedräkt. Det är väldigt svårt att påpeka för människor 
omkring en att de har det. Titta bara på Sebastian Karlsson. Ingen har vågat gå fram till honom och säga:  
 
"Hörru, Sebastian. Du är ju helt kal på huvudet! Det enda hår du har hänger som svettiga tofsar från din tinning. 
Du ser ut som en farbror. Du ser ut som världens äldsta 20-åring."  
 
En kollega informerar mig om att han numera har rakat sig. Det gläder mig. Om vi bara kan sudda, sudda, sudda, 
sudda bort hans konstiga miner och poser och putmunnar så kanske han till och med blir dräglig att titta på vad 
det lider. 
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Bilaga 2 

 

Jag hoppas det kommer en flodvåg 

onsdag 04 april 2007 11:57:35 

Jag träffar Gry Forssell av en slump på stan 
och blir plötsligt en mycket dyster människa. 
Det visar sig att hon gått och köpt ett trådlöst 
headset till sin mobiltelefon. Vilken jävla 
tönt. Jag säger det till henne.  

"Din jävla tönt", säger jag. 
"Jag vet", säger hon. 
"Vadå, du vet, varför har du köpt en då", 
säger jag. 
"Det kan vara fiffigt att ha ibland", säger 
hon. 
Jaha, det kanske det kan, men fan vet om det 
spelar någon roll. Så fort jag ser folk på stan 
med headset på huvudet så hoppas jag att det 
först ska regna gräshoppor och att det sedan 
ska komma en flodvåg som sveper över 
huvudstaden och tar med sig allt levande. 
Särskilt stör jag mig på de människor som 
har på sig headset när de inte talar i telefon. 
De vill bara vara "stand by" på samtal. Om 
någon ringer, så vet de att de kan svara på 
mindre än två sekunder. Och det är bra, 
tycker de, det är så bra att man får acceptera 
att man ser ut som Robocop.  
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Men - allra värst av allt: människor som talar i sina headset samtidigt som de håller sin mobiltelefon i handen. 
Tanken med headset är väl att frigöra sina händer? Ja, men varför står de då med telefonen i handen och pratar? 
Människor med headset är de mest patetiska människor jag vet. Jag säger det till Gry.  
"Människor med headset är de mest patetiska människor jag vet", säger jag. 
"Jag vet", säger hon, 
Och så fnissar hon till och tittar på sitt fina paket med glitter i ögonen.  
 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 

 

Varför jag hatar Stockholm och stockholmare 
27 september 2007, kl 15:31 Skrivet av Schulman Anmäl !   

 
Det här sammanfattar allt som jag avskyr med Stockholm. Bilden kommer från Café 
Sosta på Sveavägen. Cafét är omtalat bland "de lite mer medvetna" i Stockholm för sitt 
fantastiska kaffe. "De lite mer medvetna" talar gärna om hur gott det är och de vill gärna 
att folk ser att de står där och sörplar på en ristretto lite avmätt vid disken.  
 
Titta på cafébiträdet på bilden. Eller, förlåt, vad säger jag! Baristorna, heter de. Det är 
viktigt för dem. Mycket viktigt. Att vara barista är inte ett jobb. Det är en livsstil. Där står 
de, baristorna, och pratar italienska och gör sådana där italienska gester med armar och 
händer. De gör vad de kan för att vara "italienska" till sättet. De är sådär italienskt korta i 
tonen mot sina kunder. Ja, det är rättvist att kalla dem otrevliga. De är så otrevliga att 
man skulle vilja rycka tag i slipsen på dem och dra ner dem i disken. Men gästerna älskar 
otrevligheten, för det är ju en del av allt det där charmigt italienska. Det är ju ÄKTA! 
 
Alla baristor är klädda precis som italienska baristor sägs vara klädda. Förkläde, vit 
skjorta och en slips som de stoppar in i skjortan. De stoppar in slipsen! Varför, jo, för att 
de inte ska doppa slipsen i kaffet, kanske. Men varför har de över huvud taget slips på sig 
när det innebär så mycket bekymmer för dem, kan man undra. Varför bära en slips som 
man stoppar in i skjortan? Vad är det för idioti? Kan man undra.  
 
Och där står de, baristorna, och larvar sig med sitt italienska tjafs och hela det ängsliga 
Stockholm vallfärdar för att sola sig i glansen. De är så nöjda när de står där och dricker 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kaffe. De känner sig "lite mer medvetna". De känner sig rätt. De kan väl inte ett skit om 
kaffe, men de vet att det ger höga poäng hos omgivningen att kunna säga: "Kaffet på 
Sosta är bäst i Sverige. Fan, jag har kontor ända borta på Sturegatan, men jag går ändå 
dit varje dag, så gott är det." 
 
Och jag hatar både de tillgjorda baristorna och de töntiga stockholmare som går på 
spektaklet. 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4 

 

Det är coolt att betala skatt 
12 april 2010, kl 11:49 Skrivet av Alex Schulman Anmäl !   
Jag läser hur unga bloggare runt om i Sverige RASAR för att Skatteverket nu gått ut och berättat att 
de kommer att hårdgranska bloggvärlden för att ta reda på om de fått gåvor som de inte skattat för. 
Argumentet hos bloggarna som motsätter sig alltsammans är att de hela tiden får en massa grejer 
som de inte bett om och det blir ju alldeles skevt om de ska tvingas skicka tillbaka alla grejerna hela 
tiden. De har inte tid! Och vem ska betala portot? 
 
Men det är ju att ta fokus från det viktiga. Bloggare får hela tiden finna sig att få gåvor från PR‐
företag, det är ju attraktivt att nå ut via de sociala medierna. Det mesta kommer ju som paket på 
posten som måste hämtas ut i tobakshandeln runt hörnet. Om det nu är detta allt handlar om – att 
det är jobbigt att skicka tillbaka sakerna ‐ om så är det ju inte så värst svårt att avstå från att över 
huvud taget hämta ut dem.  
 
Men det är ju inte riktigt det Skatteverket är ute efter. Det handlar om stora gåvor. Gratisresor till 
Karibien. Ett nytt kök. Det finns överlag hos de unga bloggarna en omedvetenhet kring de här 
sakerna. Det är tonåringar som egentligen inte vet att de gör något fel. Jag tycker att det är mycket 
bra att Skatteverket informerar om detta.  
 
Jag måste säga att det inte är särskilt sympatiskt att höra allt det här gnället från tonårsbloggarna. 
Det är väl inte så konstigt att bloggare måste skatta. Precis som alla vanliga människor. Att bloggare 
skulle få stå över skattelagarna eftersom det är jobbigt att få grejer som de inte vill ha, det har jag 
svårt att köpa.  
 
Jag har tidigare i mitt bloggliv älskat allt som är gratis och tyckt att det varit en självklarhet, men nu 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har jag ändrat uppfattninfg. Jag tycker som Mona Sahlin. Jag tycker att det är coolt att betala skatt. 
Jag tycker att det är rätt och riktigt och bra.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 5 

 

Om Amanda 
11 april 2010, kl 14:58 Skrivet av Alex Schulman Anmäl !   
  

Tre av konferensgubbarna har somnat. Resten sitter och stirrar som Rain Man ut genom 
fönstret. Jag sitter och skriver. Måste lämna iväg en text, hatar att lämna en text utan att Amanda 
läst igenom den. Det känns riskabelt att göra det, rentav dumt. Hon kommer  alltid med en eller flera 
avgörande synpunkter på det jag skriver. Vad skulle jag göra utan Amanda? Eller, rättare sagt: hur 
klarade jag mig innan jag träffade Amanda?<p> 
Jag förstår inte hur det gick till. Jag är så fullständigt beroende av henne, på så många olika plan. Det 
märker jag när jag är ute och reser på det här sättet. Det är inte klokt vad tillvaron känns värdelös 
och meningslös när jag inte är med Amanda. Jag ser hennes leende framför mig hela tiden. Jag tänker 
så varma tankar om henne. Herregud, det var 1,5 år sedan vi träffades. Det känns som förra veckan. 
Jag fixar fortfarande min frisyr i hiss‐spegeln innan jag kommer hem, för att vara fin när hon ser mig. 
Jag tycker att hon är så vacker att jag ibland inte klarar av att se henne i ögonen, generat vänder jag 
bort blicken. Jag anstränger mig när jag är med henne, försöker hela tiden vara “smart”, säga smarta 
grejer. 
 
Ibland, i den absoluta vardagen när jag plockar in disk i maskinen och Amanda viker tvätt eller 
liknande, så kan jag titta på henne och tänka: "Tänk att hon bor här med mig. HON bor här. Med 
MIG!" Och så undrar jag hur jag egentligen burit mig åt. Har jag lurat henne? 
 
Det här är inte en kärlek som är konstant, den är i rörelse, den växer. Hon gör mig mer förundrad 
idag än vad hon gjorde igår. Hennes lager. Bakom ett döljer sig ett annat. Jag älskar att fortfarande 
upptäcka nya lager i hennes person. Hennes person är som en explosion i slow motion. 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Jag älskar att se henne med Charlie. Ibland står jag i smyg i dörrkarmen – som i filmerna ‐ och tittar 
på hur hon leker med Charlie. Att se Charlies uppmärksamma ögon, se hur de glöder av kärlek till sin 
mamma. Det är otroligt. Hon måste älska Amanda lika mycket som jag.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 6 

9 tankar om Körslaget 
20 mars 2010, kl 22:04 Skrivet av Alex Schulman Anmäl !   
1. Inledningsnumret av Körslagets säsongspremiär har sedan programmet började sändas utgjort det 
härligaste man kan se på tv. Hela trappan är fylld av gamla och unga människor som sjunger 
tillsammans. De står där och sjunger för att de älskar sång. De vill inte bli tv‐stjärnor, de vill inte 
knulla i tv, de vill inte bli programledare på sikt – de vill bara sjunga. Det är så enande och 
allomfamnande och vackert att jag alltid ryser i hela kroppen.  Körslaget gör mig till en glad 
människa. 
 
2. Nytt för i år – professionella körledaren Gabriel Fors gav efter varje nummer sin syn på hur det har 
gått. Jag fattar tanken, men jag tror inte att det finns något större intresse att veta hur kören tekniskt 
presterat. Körslaget handlar ju inte om det. Det handlar ju om känsla. Jag tycker Fors var färgglad, 
också i skjortval, men det han sa  intresserade mig inte alls. 
 
3. Detta program måste utgjort svenskt rekord i långa reklamavbrott. Det var ju helt bisarrt. Jag är 
övertygad om att de bryter mot någon lag nu. Det där kommer någon att kolla opp och så blir TV4 
fällda och de får böta, men det skiter den kanalen i, för de fick ändå så mycket pengar på all 
extrareklam, så det blev ändå en vinstaffär för dem.  
 
4. Gry Forssell är en av Sveriges säkraste programledare. Man blir aldrig orolig när man tittar på 
henne, hon är så behaglig och bra.  
 
5. Har Svenska Spel betalat rekordmycket pengar till TV4 i år? Tidigare säsonger har vi tvingats 
genomlida en snabb lottodragning och sen har man sluppit eländet och tittat på nästa kör. Men i år 
hade Svenska Spel ett eget litet program som var fullständigt vidrigt! Underlig programledare som 
introducerade märkliga inslag. Bland annat ville de att vi skulle titta på en film där de visade hur 
Svenska Spels kontor i Visby ser ut. Ofattbart jävla skittråkigt. Det är när man tvingas titta på den här 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typen av köpt trams som man längtar efter Sveriges Television.  
 
6. Niklas Strömstedt är den stora stjärnan i programmet. Det glömmer man gärna i de här cyniska 
tiderna, när man ska håna allt som har ett brett tilltal, att Niklas Strömstedt är en av vår tids allra 
största kompositörer. Ett geni, skulle jag säga. Nu gjorde han en rätt platt insats, han glömde tyvärr 
bort att kören också har möjlighet att RÖRA PÅ SIG, men jag hoppas att han hämtar sig och att hans 
kör går långt. Niklas Strömstedt fascinerar mig. 
 
7. Scenen när Mojje började gråta efter att ha hört en tjej sjunga på en audition var smärtsam. Jag 
ville verkligen tro på Mojje och hans gråt, men det gick inte. Det var helt enkelt för skådespelat. 
Överlag var han överspelad och besvärlig att titta på, kanske är det en rest från alla barnprogram där 
man ju med fördel just målar med bred pensel. Men att ställa sig på knä och grimasera som en 
mimare och BE, SNÄLLA VAR MED I MIN KÖR är kanske underhållande och så, men det gör också att 
man inte tror på honom. Man vill ju tro att det är på riktigt. När han tvingade fram tårar så blev det 
för mycket, särskilt när man såg att han avstod från att torka tårarna från sina kinder. Alla människor 
som gråter utan att torka tårarna har en agenda ‐ de vill VISA att de gråter.  
 
8. Den där hårdrockaren var festlig, var han inte? I början var han lite övertänd, kanske. Han gjorde 
jävulstecken och såg vildsint och rent ut sagt ond ut – man trodde ett tag att hans plan med hela sin 
medverkan var att förgöra alla körer och sedan skjuta sig själv i huvidet. Men bakom tatueringarna 
och de konstiga gesterna fanns en härlig man. Jag  tror att han kommer att gå långt i tävlingen.  
 
9. Jag måste också säga att det faktiskt är lite TRÅKIGT när kändisarna “återvänder” till städer som 
inte är deras hemstäder. Mojje säger på sin breda göteborgsdialekt att det ska bli roligt att åka hem 
till Gotland och sen får man veta att han visst bodde där i några år. Det är inte roligt! Den där 
hemvändarkänslan är viktig för hela programmets känsla, den får man inte slarva med i 
produktionen. Hör ni det, Meter Television! Niklas Strömstedt åker till Växjö för hans mamma “är 
uppvuxen där” – nej, det är inte okej. Är ni med mig? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 7 

 

Intervjuperson 1 – receptionsanalys 

1. Hm jag hörde talas om bloggen och blev nyfiken. Vad tyckte du om den när du väl 

läste den? Jag tyckte att han var helt störd och elak i början och det var väl därför 

man fortsatte gå in för att fascineras av hans ondhet (skratt). 

2. Ja, jag tyckte att han verkade vara en väldigt elak person när jag läste hans första 

blogg. Men jag måste säga att jag verkligen ändrat uppfattning om honom efter 

att ha läst pappabloggen. Det trodde jag inte att jag skulle göra, men man får en 

känsla av att han ändrats som person, vilket han antagligen inte har.. (paus) han 

använder sig väl bara av en ny metod för att få uppmärksamhet. 

3. Det är mycket sällan jag läser den nuförtiden. Jag tycker inte att den är så rolig 

faktiskt. Lite gullig med söta barnbilder och en del kul och intressanta inlägg men 

jag går nog inte in där mer än en gång i månaden typ... Hur kommer det sig att du 

inte tycker att den är lika rolig? Ska jag vara ärlig läste jag den just för att den var 

elak och för att folk pratade om den, nu tycker jag att den tappat sin edge lite. 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4. Jag har väl redan svarat lite på denna frågan, men den första bloggen skulle jag 

beskriva som en väldigt elak blogg som man blev arg av att läsa. Pappabloggen är 

trevlig och gullig att läsa. Men inte jätteintressant enligt mig. 

5. Hmm det varierar men jag följer kanske 5‐10 stycken, det är lite olika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 8 

Intervjuperson 2 – receptionsanalys 

1. För hans ironi och humor. 

Tidigare läste jag den för hans cynism och sylvassa sågningar av allt och alla. Sen 

har hans blogg utvecklats på ett spännande sätt. Hur? 

Den har blivit mer personlig och idag tycker jag att han är finurlig när han 

kommenterar Charlies lilla liv. 

2. Ja, min uppfattning är att han är klipsk och humoristisk. Förr var han mer crazy i 

mina ögon, men nu i och med pappabloggen känns han mer lugn och 

analyserande, dock fortfarande härligt cynisk. 

3. I brist på tv och för hans ironiska humor. Sen är det lite kul att följa med i Charlies 

liv. 

4. "att vara Alex..." var en mer "kändiskåt" blogg där han slängde ur sig i princip vad 

som helst för att synas och skapa rubriken känns det som. Båda bloggarna hade 

och har stor humor men de skiljer sig. På vilket sätt tycker du att de skiljer sig? 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Numera har han kanske fått lite släng av pappaskämt‐humor men ironin finns 

fortfarande kvar. 

5. 5 stycken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 9 

Intervjuperson 3 – receptionsanalys 

1. Minns inte exakt anledningen till varför jag började läsa Alex blogg, men 

antagligen pga den mediala uppståndelsen som mer eller mindre konstant, de 

senaste åren, cirkulerat som en gloria kring hans huvud. Gissningsvis så började 

jag läsa ungefär samtidigt som Katrin Zytomierska startade sin motblogg; Fuck 

You Right Back. 

2. Ja, i allra högsta grad ‐ men också fått insikt om att den bloggande Alex Schulman 

inte är den samme som den privata. 

3. För att Alex är varm, intelligent och underhållande ‐ en av Sveriges just nu 

främsta skribenter. 

4. Att vara Alex Schulman ‐ handlar/handlade om mediaprofilen Alex Schulman, son 

till Allan Schulman, storebror till Calle Schulman. 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Pappabloggen ‐ handlar framförallt om att vara pappa till Charlie Schulman, men 

fortfarande om att vara son till Allan Schulman, storebror till Calle Schulman. 

5. Läser i mån av tid, 5‐6 stycken kanske. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 10 

Intervjuperson 4 – receptionsanalys 

1. Jag började läsa hans blogg för att han tidigare var "hatad" av många. Då blir man 

ju nyfiken på hur hemsk han egentligen är (skratt). Upplevde du honom som 

hemsk? Nej, inte verkar han vara hemsk inte. Visst att han kunde vara lite vass i 

sin tidigare blogg, men det är kanske det som gjorde att han stack ut. 

2. Absolut, idag verkar han vara en underbar pappa och varje gång jag läser hans 

blogg tänker jag på hur kul det kommer bli för hans dotter att läsa den i 

framtiden. 

3. Hans blogg känns som en mysig familjeblogg. Lite som bloggarna på "Mama" fast 

ur pappa‐vinkel. Intressant och annorlunda i dagens Sverige! 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4. Det känns som om Alex byggde upp sin medieprofil i förra bloggen. Lite mycket 

yta och vasshet. I dagens blogg går han djupare in i sig själv. Hur menar du? Jag 

tycker att han beskriver känslor mer. 

5. 3 stycken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 11 

Intervju 5 – receptionsanalys 

1. Jag har bara läst Schulmans första blogg på Aftonbladet.se. Då började jag läsa den 

för att det var så mycket snack om den, och fortsatte för att jag förundrades över 

hans fräckhet. Har du läst hans pappablogg? Jag har tittat in på hans nya blogg någon 

gång, men tyckte att den var lite trist. För mastiga texter liksom. Jag gav den en chans 

eftersom han tidigare skrivit så kvickt och skapat "snackisar". 

 

2. Från ett underhållande monster till en mjukiswannabe som säker syndernas 

förlåtelse. 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3. Det gör jag inte. Varför inte? Jag tycker inte att den är lika rolig att läsa som den 

första. Det är lite för långa texter för min smak. I och med att den inte är lika 

provocerande känns det som att det inte är lika många som pratar om den längre.  

 

4.   Den första bloggen innehåller mycket bilder, mindre text, desperat 

uppmärksamhetssökande, utelämnande för andra. Pappabloggen innehåller mycket 

text, mycket pappasnack, mindre privat, utelämnande för sig själv. 

 

5. Ett 20‐tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 12 

Intervju med Sofia Myrevik, Prime PR 

Vad jobbar du med idag? 

Jag jobbar på Prime och har varit där i tio år snart. Jag har precis varit föräldraledig. Jag 

utbildade mig i media och kommunikation på mittuniversitetet i Sundsvall och tyckte att 

just PR var jättespännande. Fick en praktikplats på Rikta kommunikation och genom 

kontakter där fick jag jobb på Prime. Skälet att jag stannat där så länge är att jag hela 

tiden fått nya utmaningar. Jobba med smarta människor som kan mycket och då 

utckvecklas man även själv hela tiden. Vi var 16 när jag började och är nu över 100. Från 

assistenroll och junior har jag jobbat mig upp och nu är jag partner! Vi jobbar med 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marknadsnära kommunikation. Idag har jag tre olika kunder Intersport, audi och 

carlsberg. Det handlar mycket om nyheter och att få kunder att engagera sig i 

varumärket. Prime började med personal branding ca 2000 och tittade då på Hollywood, 

idrottsstjärnor och artister som lever på sitt eget varumärke i och med att de har ett bäst 

före datum så blir det ett problem.. Vad gör man sen?  I takt med att personliga 

varumärken hamnar högre upp på agendan har det blivit vanligt att Utveckling mot att 

Vdar och andra expert använt sig av pers. pr.  Produkter, tjänstr och personer. 

Omväxlande 

1. Hur viktiga är personliga varumärken i mediebranschen idag? 

Viktigare än någonsin. Individualisering i samhället, det går mot Personval. För 

politiker beror det mycket på hur de framställs som personer. Inom 

företagsvärlden är det lättare att relatera till en person än till ett fabrik om man 

ska hårddra det. Personliga varumärken är viktigt. Man kan nyttja det mer än vad 

man gör.   

 

Är det speciellt viktigt i mediebranschen? 

Vad som händer är att Journalister blir kändisar och kändisar är journalister. 

Utvecklingen har gått åt det hållet. Mediebranschen är mycket personfokuserad! 

Det är många som funderar på hur man ska jobba med personliga varumärken.  

Det handlar om flera komponenter: egenskaper, kunskaper, värderingar. Det ska 

bottna i den du är. Underhållningsfaktorn är också viktig. 

2. Hur kommer utvecklingen för personliga varumärken se ut i framtiden? 

Explosionen kommer att fortsätta! Ökad medvetenhet om möjligheter och risker. 

Tekniken gör att allt blir transparent, speciellt genom facebook och twitter. 

Bilden av en själv kan både styras och inte. Företag kommer se styrkan i att nyttja 

personliga varumärken. Allt granskas hårdare av media, det blir tuffare att stå 

där.  Ökad förberedelse för kriskommunikation och ökad medieträning. Märker ni 

på Prime att det kommer fler människor till er för att få råd om hur man hanskas 

med journalister och media i allmänhet?  Ja absolut, det känns som att det finns ett 

ökat behov.  

3. Vad anser du karaktäriserar bra varumärkesbyggande? 

Det måste bottna i något äkta. Bjuda på underhållning! Gör saker annorlunda! 

Man kan likna det vid att stå på scen och underhålla din målgrupp! Man måste 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göra saker och sedan kommunicera. Det måste vara bra innehåll. Att göra saker 

säger mer än prat. Äkthet och genuinitet. Att kunna dramatisera och underhålla 

publiken. Jag brukar prata om Notes, Quotes and Anecdotes. Bra fakta att bjuda 

på, se rubriken framför dig, tänka i rubriker, roliga illustrativa exempel.  

Några big nonos?  

Inkonsekvens.Nu tänker jag på Pernilla och risifrutti. Hon var ansiktet för 

risifrutti och sen går hon ut och säger ”men jag gillar ju inte risifrutti det är 

skitäckligt.” Det säger ju något om henne också.. gjorde hon det bara för 

pengarna? Man måste tänka på vad man hoppar på.  

 

4. Hur kan man använda sig av sociala medier för att påverka sitt personliga 

varumärke?  

Här är Lady Gaga ett bra exempel från kändisvärlden, hon underhåller verkligen! 

Hur många har inte sett hennes youtube‐ klipp? Hon är en artist som blivit vår 

tids madonna. Hon är väldigt underhållande, man kan inte låta bli att titta. Men 

det bottnar samtidigt i äkthet. Många unga tjejer tänker nog att hon skulle kunna 

vara min polare. Hon är bra på att bjuda in fansen istället för pressfotograferna 

och låter fansen lägga upp bilder. Hon låter fansen vara delaktighet även från en 

gräsrotsnivå. Hon är bra på att ta till sig sina fans åsikter och kommunicera 

därefter. Till skillnad från företag som är måna att själva kontrollera hur deras 

varumärke kommuniceras och bestämma vad de står för låter hon publiken vara 

med och påverka. Utifrån och in istället för inifrån och ut. Människor pratar 

oavsett, ta reda på vad de säger! När man vet vad publiken säger kan man 

involvera det i diskussionen. Ta kontroll över de verktyg man kan. Våga vara 

kreativ.  Var taktisk! Se över i vilka sammanhang ditt varumärke omnämns! 

 

Vad anser du om så kallade bloggkrig? 

Jag ser det som en kortsiktig strategi! Jag tror inte att det fungerar i det långa 

loppet. Mitt tips är att göra något eget! Men självklart beror det på vad man vill 

åstadkomma. Strategin att bjuda på saker är bättre! Ha en ödmjuk approach! 

 

 Men då har vi fått svar på våra frågor! 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Men vad bra! Tack så mycket! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 13 

Intervju med Karin Sandin, författare till boken Du – Ett Varumärke 

Hur viktiga är personliga varumärken i mediebranschen idag? 

 

     Inte bara i media branschen utan i alla branscher är personliga varumärken viktiga idag. 

Tidigare har det förknippats med kändisar, yta och image, men jag ser det som att vi alla 

blir betraktade som personliga varumärken i vårt professionella liv. Som man uppfattar 

medarbetarna så uppfattar man företaget. Det är vår käpphäst när vi jobbar med 

personliga varumärken i företag. 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Vi har länge satsat mycket pengar på företagets varumärke men glömt det som 

turboladdar och verkligen gör så att det blir resultat. Genom att ta reda på och bygga de 

personliga varumärkena i ett företag så får du medarbetarna att växa in i företagets 

vision. Det är stor skillnad mot hur det är nu, när visionen trycks ner i organisationen. 

     Personliga varumärken handlar inte bara om kändisar eller att bli känd utan att verkligen 

ta tag i vår viktigaste kompetens och sätta ord på den. Hur menar du? 

    Vi är så bra på att sätta ord på vår CV kompetens, men den är bara ca 15 % av hela 

kompetensen. Att ta reda på hela vår kompetens som också är hur vi uppfattas av 

kunder, leverantörer, chefer och medarbetare är det vi kallar personliga varumärken. 

Alltså din ambition, engagemang och passion i jobbet, i ditt professionella rykte. 

 

 

Hur kommer utvecklingen för personliga varumärken se ut i framtiden? 

      Jag tror att fler och fler ser vikten av att man hela tiden är ett personligt varumärke vare 

sig man vill eller inte. Kan vi ta reda på hur det ser ut nu så kan vi också kliva in och 

påverka hur vi vill att det ska se ut . Det blir inte minst viktigt när det gäller sociala 

medier och när allt förändras i allt snabbare takt. 

     Jag tror också att de företag som satsar på att utveckla personalens personliga 

varumärken kommer att få en personal som tar eget ansvar och initiativ och inte 

förvaltar sitt jobb utan ständigt vill bidra och utvecklas. Det kommer att avgöra vilka 

företag som blir framgångsrika ekonomiskt och personalekonomiskt, alltså där alla vill 

jobba. De som arbetar där blir Top of mind, och dessa företag blir Top of mind då de får 

personal som vill vara där . 

Vad anser du karaktäriserar bra varumärkesbyggande? 

Ta reda på ditt professionella rykte och verkligen leva ditt varumärke i alla lägen. Våga 

smalna av och nischa sig .  

 

Hur kan man använda sig av sociala medier för att påverka sitt personliga varumärke 

Sociala medier är egentligen inga konstigheter utan ett verktyg för att få ut ett budskap. Jag 

tror att vi först måste ta reda på och bygga vårt personliga varumärke innan vi använder 

oss av sociala medier. När vi har gjort det är det ett fantastiskt verktyg för att verkligen 

leva sitt varumärke och nå ut med det. Vi måste hela tiden tänka på hur vi vill bli 

betraktade innan vi går ut, annars kan det få precis motsatt effekt . 



  57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 14 

Intervju med Christina Saliba på Weber Schandwick 

Vad har du gjort tidigare, som har gjort att du lyckats komma dit du är idag? 

 Att jag kommit dit jag är idag handlar inte så mycket om vad jag tidigare gjort utan det 

har att göra med min syn på kommunikation. Jag har en tro på att kommunikation kan 

förändra och påverka. Jag ser kommunikation som en institution i samhället som är 

avgörande för varumärken. Passionen och synen på kommunikation är mitt driv. 

Tidigare var jag ägare på Prime Pr och jag har jobbat med PR hela mitt liv. 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Hur viktiga är personliga varumärken i mediebranschen idag? 

Generellt är personliga varumärken viktiga, inte bara i mediebranschen. Kött och blod är 

helt enkelt mer intressant. I nästan alla tidningar kan man läsa intervjuer med personen 

bakom företaget. Det blir allt större exponering med varumärken genom individer, 

företagen vill gnugga sitt varumärke mot individer. Utvecklingen går mot att bli som Usa 

och England. Det innebär självklart även en stor fallhöjd och stor risk. Men det råder 

ingen tvekan om att personliga varumärken är viktiga. Alla är vi vandrande personliga 

varumärken; Jag AB. Är personliga varumärken viktigare i just mediebranschen? Det är 

lika viktigt oavsett vilken bransch man är i. Däremot är man mer exponerad i 

mediebranschen än i andra branscher. I mediebranschen handlar det snarare om att 

man har ett större behov av att förändra sitt varumärke hela tiden. 

Hur kommer utvecklingen för personliga varumärken se ut i framtiden? 

Det kommer att bli viktigare och viktigare, vi har bara sett starten. Det ska bli 

intressant att se valet. Har du inte förtroende för politikerna röstar du inte på 

dem. Vi kommer se mer av personliga varumärken, mer smutskastning. Det går 

mot mer person och mindre ideologi! Personer blir mer och mer viktiga!  

 

Vad anser du karaktäriserar bra varumärkesbyggande? 

Långsiktighet är a och o. 15 minutes of fame känns ointressant. Det gäller att ha en 

tydlig målbild och veta vad man vill med varumärket. Det är viktigt att man orkar 

hålla i strategin och inte hoppa på olika saker utan att tänka efter. Man ska följa sin 

strategi! Jag brukar prata om tre saker som är viktiga vid personligt 

varumärkesbyggande; Image, identitet och profil. Image är den bild som 

omgivningen har. Identitet är den du är. Profil är den du vill vara. Det viktiga är att 

dessa är samstämmiga. I de flesta harmoniserar dessa inte, men det bör de göra för 

att varumärket ska bli framgångsrikt.  

Hur kan man använda sig av sociala medier för att påverka sitt personliga 

varumärke? 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Sociala medier har öppnat upp för både det goda och onda. Det blir viktigt att 

hålla koll. Det skrivs oändligt mycket och man bör se över det som skrivs 

åtminstone en gång i månaden. Sociala medier kan förlänga livet på ett 

mediedrev, men de kan också sätta igång ett. Genom sociala medier kan man vara 

med och påverka!  Finns det något man bör undvika, som kan påverka varumärket 

negativt? Man ska aldrig ljuga. Sen är det viktigt med långsiktighet och även 

konsekvens. Du kan inte vara en person externt och en annan internt. Det 

viktigaste är att vara äkta och genuin. Man måste kunna stå för sitt varumärke.  

 


