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Abstract 

Purpose – The purpose of this report is to provide information on how social media is used 
in recruitment and how they can be used to increase the chances for job seekers to get a job in 
the advertising industry. 

Method – In order to answer the questions in our report we used the methods study of social 
media profiles and qualitative interviews. The study was conducted to see how recruiters in 
the marketing industry look at an applicant's social media. This was done by showcasing 
different people's social media profiles and view what recruiters chose to see and read. 

Findings – The report's results are based on the interviews and the study of social media 
profiles that were performed. The results show that social media is used to force an idea of the 
applicant. However, well-structured social media is not the most important for employment. 
Cover letter, resume, skills and personal attributes outweighed. Social media could, however, 
play an increasingly important role in the choice between two job applicants with the same 
experience.  

The result of the interview showed that it was Facebook, Instagram and LinkedIn that where 
examined when it came to social media. The study revealed that recruiters who examined the 
applicant's social media usually checked through very volatile and only read and checked extra 
on the parts that really caught their interest. 

The content that created a good view of the applicant was a mix between professional updates 
and information about the user’s interests and privacy. The most positive thing was a mix 
between private and professional materials so that the recruiter had the opportunity to see 
both a passion for the profession and the social skills and ambitions of the applicant 
possessed. 

Implications – The results are mainly linked to job seekers in marketing but can also be 
used by recruiters, job seekers in other industries and individuals. The report's primary target 
audience can use the result to acquire a greater understanding of the recruitment process in 
the industry and a greater understanding of how social media can be used for the jobseeker's 
benefit. 

Limitations – The main limitation of this work has been the opportunity to contact the 
company. Had we been able to get hold of more companies, we could have drawn a more 
general conclusion than the ones made. 

Another limitation contained in the report is the limited time. If we had had more time, we 
would have done a comparative study between what job seekers in the marketing industry 
itself believes that their social media should be designed in the best way and how hiring 
managers think. 

Keywords – Social media, Recruitment, Personal branding, Internet use, Facebook, 
Instagram, LinkedIn 
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Sammanfattning 

Syfte – Syftet med denna rapport är att bidra med information om hur sociala medier 
används inom rekrytering och hur de kan användas för att öka chanserna för arbetssökande 
att få jobb inom marknadsföringsbranschen. 

Metod – För att besvara frågeställningarna användes metoderna studie av sociala medie-
profiler och kvalitativa intervjuer. Studien genomfördes för att se hur rekryterare inom 
marknadsföringsbranschen betraktar en arbetsansökandes sociala medier. Detta gjordes 
genom att visa upp olika personers sociala medie-profiler och betrakta vad rekryterarna valde 
att undersöka på profilen.  

Resultat – Rapportens resultat är baserat på de intervjuer och den studie av sociala medie-
profiler som utfördes. Resultatet visar på att sociala medier används för att styrka en 
uppfattning av den sökande. Däremot är välstrukturerade sociala medier inte det viktigaste 
för en anställning. Personligt brev, CV, kompetens och personliga attribut vägde tyngre. 
Sociala medier kunde dock få en allt viktigare roll i valet mellan arbetssökande där de 
förstnämnda faktorerna såg lika ut. 

Resultatet av intervjun visade att det var Facebook, Instagram och Linkedin som rekryterare 
helst undersökte när det kom till sociala medier. I studien framgick det att rekryterare som 
undersökte den sökandes sociala medier oftast blickade igenom den väldigt flyktigt och endast 
läste och kollade extra på de delar som verkligen fångade deras intresse.  

Det innehåll som skapade en bra uppfattning av den sökande var en blandning mellan 
yrkesrelaterade uppdateringar och information kring intressen och privatliv. Det som var det 
mest positiva med blandningen mellan privat och professionellt material var att rekryteraren 
fick möjligheten att se dels en passion för yrket och vilka sociala färdigheter och ambitioner 
den sökande besatt.  

Implikationer – Resultatets användningsområden är främst kopplade till arbetssökande 
inom markandsföringsbranschen men kommer även att kunna användas av rekryterare, 
arbetssökande inom andra branscher och privatpersoner. För rapportens primära målgrupp 
kommer användningsområdet att vara en ökad förståelse för rekryteringsprocessen i 
branschen samt en ökad förståelse för hur sociala medier kan användas till den 
arbetssökandes fördel. 

Begränsningar – Den största begränsningen i detta arbete har främst varit bristen till 
kontakt av företag. Hade vi fått möjlighet att få tag på fler företag hade vi kunnat dra fler 
generella slutsatser än de som gjorts.  

En annan begränsning som finns i rapporten är den snäva tiden. Hade mer tid funnits hade 
det varit möjligt att utföra en jämförande studie mellan vad arbetssökande inom 
marknadsföringsbranschen själva tror att deras sociala medier ska vara utformade på bäst sätt 
och jämfört det med vad rekryterarna tycker.  

Nyckelord – Sociala medier, Rekrytering, Personligt varumärke, Internetanvändande, 
Facebook, Instagram, Linkedin 
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1. Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 
omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1. Bakgrund 

Den digitala världen växer snabbt och har blivit en del av vardagen för den svenska 
befolkningen. Majoriteten av befolkningen använder sig av digitala plattformar varje dag. Allt 
sedan de sociala mediernas inträde i samhället har de fått en större roll i den moderna 
människans vardag. Användandet av sociala medier växer stadigt och i dagens Sverige 
använder 68 procent av befolkningen Facebook. Av dessa är det 47 procent som använder 
Facebook dagligen (Ilbring, 2015). Facebook är enbart en del av alla sociala medier vilket gör 
att siffrorna säger mycket om hur stort sociala medier överlag har blivit. 

Effekterna av digitalisering har enligt experterna börjat göra sig påmind hos flera företag. 
Detta resulterar i att vissa tidigare yrkesroller förändras och nya yrkesroller har skapats för 
arbetsuppgifter med fokus på bland annat sociala medier (Karlsson, 2016). 

Andelen företag som rekryterar via sociala medier ökar för varje år. Enligt Svenskt Näringslivs 
rekryteringsenkät (2016) vänder sig fler och fler företag till de sociala medierna när de ska 
hitta personer att anställa. Under 2012 var det 27 procent av företagen som sökte personal via 
sociala medier, detta har under två år ökat med 10 procentenheter vilket betyder att det 2016 
är 37 procent av företagen som söker ny personal genom sociala medier. Av dessa är 63 
procent även nöjda med den typen av rekryteringsform.  

Utmaningen är dock densamma via alla rekryteringsvägar, alla vill hitta den rätta personen 
för jobbet. Detta har lett till att individens kunskaper och framtida potential blir viktigare än 
Cv:t enligt Christina Hammer som är grundare av Hammer & Hanborg, ett konsultbolag inom 
marknad, kommunikation och digitalt (Karlsson, 2016).  

Inom marknadsföringsbranschen är konkurrensen om jobben hård. Det kräver ofta kontakter, 
envishet, utbildning och skicklighet för att ta sig någonstans inom yrket (Framtiden, 2016). 
Detta leder till att nyexaminerade behöver mer än endast sin examen för att sticka ut på 
arbetsmarknaden och kunna konkurrera med andra sökande.  

Sociala medier är en stor del av marknadsföringen för både företag och privatpersoner. Många 
företag går idag över från den traditionella marknadsföringen till marknadsföring genom de 
sociala medierna. Detta leder till att marknadsföringsbranschen efterfrågar nya kompetenser, 
till exempel social mediestrateg som gör att företag letar efter personer med stor kompetens 
inom ämnet (Karlsson, 2016).  

1.2. Problembeskrivning 

Att gränsen mellan den fysiska och digitala vardagen försvinner är ingen nyhet. Människor, 
företag och organisationer integrerar fler och fler av tidigare fysiska och statistiska uppgifter 
till den föränderliga och dynamiska webben (Karlsson, 2016). Människor kopplar upp sig allt 
mer i sin vardag (Davidsson & Findhal, 2015) och skapar därmed ett digitalt jag, men är 
majoriteten medveten om vilka konsekvenser det digitala jaget kan ge? Det människor och 
företag gör online skapar digitala fotavtryck som är svåra att gömma sig ifrån (Lindqvist & 
Stakston, 2012). 
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Många är inte medvetna om hur deras digitala varumärke ser ut, och vet inte om vilken 
information som går att se med hjälp av sökmotorer och sociala medier. Det digitala jaget 
lever till viss del sitt eget liv online men människor som är medvetna om vad de gör online 
kan utan större svårigheter forma bilden av sig själv online till något positivt. Kan denna 
medvetenhet om vad du gör öka dina chanser till att bli anställd av ett företag? Vad är det i 
sådana fall som fångar företagets intresse? Företag som jobbar med marknadsföring och 
grafisk formgivning jobbar till stor del även med just sociala medier idag. Att stärka företags 
varumärken med hjälp av sociala medier är viktigt, men hur medvetna och dömande är de 
över de digitala varumärken som framtida anställda har?  

Problemet kan där av ligga i en omedvetenhet av det digitala varumärket. Till vilken nivå kan 
detta stjälpa möjligheten till anställningen inom en bransch där kopplingen till sociala medier 
är stark? Vad kan individer göra för att använda dessa medier till en möjlighet och istället öka 
möjligheten för en framtida tjänst?  

1.3. Syfte och frågeställningar 

I problembeskrivningen framgår att människor inte tänker tillräckligt mycket på hur deras 
sociala medier ser ut och hur deras personliga varumärke framställs. Vidare framgår att de 
kan tappa anställningsmöjligheter för att de inte har tänkt igenom ordentligt hur de framställs 
på de sociala medierna. Därmed är syftet med denna studie: 

Att bidra med information till den arbetssökande om hur sociala medier kan 
användas för att öka chanserna till anställning inom marknadsföringsbranschen. 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. För att undersöka hur 
sociala medier används i rekryteringsprocessen och vilka delar som är av intresse för 
rekryterare är studiens första frågeställning: 

[1] Vilka delar på de arbetssökandes sociala medie-profiler undersöker rekryterare i 
marknadsföringsbranschen? 

För att kunna underlätta för arbetssökande behöver de kunskap kring hur de sociala medierna 
bör vara uppbyggda. Därmed är studiens andra frågeställning: 

[2] Hur kan arbetssökande använda sociala medier för att öka sina chanser för en 
anställning inom marknadsföringsbranschen? 

Genom att besvara dessa frågor kommer det skapas en förståelse för hur sociala medier 
används i samband med rekrytering. Genom att förstå sociala mediers inverkan på processen 
kommer det även vara möjligt att dra slutsatser om vad som gör en arbetssökande 
framgångsrik i sammanhanget.  

1.4. Omfång och avgränsningar 

För att smala ner undersökningen så den passar till arbetets omfattning har vi valt att endast 
intervjua företag som finns i Jönköping. Detta för att det ger större möjlighet till att hålla i 
besöksintervjuer istället för intervjuer via telefon.  

Arbetet kommer att fokusera på rekryterare inom marknadsföringsbranschen därför att olika 
yrken kan ha olika preferenser. På grund av resursbrist finns ej möjlighet att undersöka flera 
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branscher. Arbetet kommer inte att undersöka om det skulle finnas likheter mellan branscher 
och preferenser. 

För att få en bra struktur och inte förvirra läsaren nämner detta arbete inte alla sociala medier 
som finns 2016. De sociala medier som tas upp är de som är vanligast i Sverige 2016 
(Svenskar och internet) och de som har dykt upp under metodresultaten i denna rapport.  

1.5. Disposition 

Rapporten inleds med Metod och genomförande där arbetets metodval och tillvägagångssätt 
beskrivs och motiveras. Här redovisas bland annat kopplingen till frågeställningar, 
analysmetoder samt metodernas trovärdighet. 

I Teoretiskt ramverk presenteras teorier inom relevanta ämnen som står till grund för 
studien. 

Empiri redovisar de resultat som metoderna medförde. Datainsamlingen ligger som grund för 
att besvara arbetets frågeställningar. 

I Analys presenteras svaren av arbetets frågeställningar med kopplingar till insamlad empiri 
och teoretiskt ramverk. 

Slutligen följer delen Diskussion och slutsatser där en sammanfattande beskrivning av 
arbetets resultat visas upp. Delen innehåller arbetets implikationer, begränsningar, slutsatser 
och rekommendationer. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 
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2. Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av rapportens arbetsprocess. Därtill beskrivs 
rapportens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 
rapportens trovärdighet. 

2.1. Koppling mellan frågeställningar och metod 

I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för att 
besvara studiens frågeställningar.  

2.1.1. Studie av sociala medie-profiler 

För att besvara arbetets första frågeställning har en studie av sociala medie-profiler 
genomförts. Detta för att se vad för information som rekryterare inom marknadsförings-
branschen är intresserade av när de besöker en ansökandes sociala medier.  

2.1.2. Kvalitativ intervju med företag 

För att besvara arbetets andra frågeställning har kvalitativa intervjuer används, detta för att se 
hur rekryterare inom marknadsföringsbranschen ser på sociala medier och rekrytering.  
Dessa intervjuer kommer svara på hur stor inverkan sociala medier har vid rekrytering. Den 
andra frågeställningen kommer även stödjas mot studien som används för att besvara den 
första frågeställningen. 

2.2. Val av metod 

2.2.1. Kvalitativ ansats 

Uppsatsen arbetar mot en kvalitativ ansats. Med detta menas att resultatet försöker skapa en 
klarhet över rekryteringsprocessen i sociala medier. Fokus har legat vid värderingar, attityder 
och en öppenhet i undersökningarna. Genom att fokusera på denna typ av ansats har 
rapporten haft fördelen av att kunna gå in på djupet i de olika metoderna. Nackdelen var att 
en kvalitativ ansats är resurskrävande då metoderna tar längre tid att utföra än vid till 
exempel kvantitativ ansats (Jacobsen, 2002). Detta sågs dock inte som ett problem då 
arbetets fokusområde Jönköping gav ett relativt litet urval. 

2.2.2. Studie av sociala medier profiler 

För att komplettera den kvalitativa intervjun genomfördes en studie av sociala medie-profiler. 
Studien byggde på många av de teorier som finns kring fallstudier, men då studien inte 
genomfördes under en längre period passar den inte in till fullo under begreppet fallstudie. En 
fallstudie innebär en undersökning av ett fåtal enheter för att kunna undersöka dem ur ett 
flertal aspekter vilket studien i rapporten också gjort. Studien användes för att skapa en 
fördjupad förståelse för vad som upplevs positivt och negativ med sociala medie-profiler. I 
arbetet användes studien som en illustration. Med detta menas en kortfattad fallstudie där 
det huvudsakliga målet är att förtydliga aspekterna ur ett pedagogiskt perspektiv. En studie 
som i sammanhanget används som en illustration är en stödpelare åt andra, mer 
dominerande, metoder. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011) 
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2.2.3. Kvalitativ intervju 

Metoden kvalitativ intervju valdes därför att den på ett bra sätt speglar den kvalitativa 
ansatsen som arbetet syftade till att uppnå. En kvalitativ intervju kan beskrivas som en 
samtalsintervju. Målet med intervjun är att bli informerad av informanten istället för att mäta 
i förväg utvalda variabler. Något som är positivt med denna typ av intervju är att det går att få 
tillgång till information som annars är svår att få tillgång till (Helland, Larsen, Knapskog, & 
Østbye, 2003). Den kvalitativa studien beskrivs som en bra metod i lägen då det är relativt få 
informanter som ska bli intervjuade samt när intresset ligger vid enskilda individers svar och 
tankar kring frågor (Jacobsen, 2002). 

2.3. Urval 

2.3.1. Urval – Informanter 

Urvalet av informanter till studien och de kvalitativa intervjuerna går att beskriva som 
bekvämlighetsurval samt godtyckligt urval. Det går att beskriva som bekvämlighetsurval för 
att urvalet gjordes till rekryteringsansvariga på relevanta företag i Jönköpings tätort. Detta 
går att beskriva som bekvämlighetsurval då det är geografiskt nära den plats som arbetet 
utgick ifrån. Eftersom rapporten syftar till att belysa hur det går att öka chansen till 
anställning i Jönköping ses inte detta geografiska bekvämlighetsurval som ett problem. 
Urvalet går också att beskriva som ett godtyckligt urval. Ett godtyckligt urval är när de företag 
som har blivit kontaktade är, utifrån författarnas synpunkt, de mest relevanta för intervjuerna 
(Jacobsen, 2002). Då rapporten, som tidigare nämnts, syftar till att beskriva läget i just 
Jönköping ses inte heller detta som ett problem då den teoretiska populationen av 
reklambyråer i Jönköping är begränsad.  

En lagom storlek på populationen för ett arbete i denna storlek beskrivs som fem till tio 
informanter. Populationen är då lagom stor för att hantera inom tidsramen av arbetets samt 
att varje intervju bidrar med nya tankar och reflektioner som kan användas för att besvara 
frågeställningen. Populationens storlek blir också optimal för att ge varje intervju den tid för 
analys som krävs för att kunna använda den till sin fulla potential. (Thomsson, 2010) 

Utvalda företag 

Bolt – Bolt är en reklambyrå i Jönköping som fokuserar på strategisk B2B och B2C. På Bolt 
arbetar cirka femton personer. (Bolt, 2016)  

Capo – Capo är en digital byrå som finns både i Göteborg och Jönköping. Deras fokus ligger 
på e-handel och helhetslösningar för olika marknadskanaler. På Capo arbetar cirka tio 
personer. (Capo, 2016) 

Mediaspjuth – Mediaspjuth är en reklambyrå i Jönköping som specialiserar sig på 
tryckproduktion, deras främsta arbeten handlar om tidnings- och broschyrarbeten. Företaget 
har cirka tio anställda. (Mediaspjuth, 2016) 

NY Collective – NY Collective är uppdelat på tre olika grenar i sin byrå, NY Creative som 
jobbar med varumärkesbyggande och marknadsföring, NY Studio som skapar filmer och 
bilder samt NY Interactive som utvecklar webbplatser och digitala kampanjer. På NY 
Collective arbetar cirka trettio personer. (NY, 2016) 

OAS – OAS är en reklambyrå, IT-leverantör och utvecklingsstudio i ett. De arbetar inte 
endast med reklam och marknadsföring utan levererar ett helhetspaket med både 
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marknadsföring och IT-system till sina kunder. På OAS jobbar det cirka femton personer. 
(OAS, 2016) 

Tross – Tross är en reklambyrå, webbyrå och kommunikationsbyrå i Jönköping. De arbetar 
med helhetslösningar till kund. De har cirka femton anställda på företaget. (Tross, 2016) 

2.3.2. Urval – Profiler att undersöka i studien 

Urvalet till studien går, liksom informanter, att beskriva som godtyckligt urval. Anledningen 
till att urvalet även i detta fall kan beskrivas som godtyckligt är därför författarna har valt ut 
vilka profiler som ska granskas (Jacobsen, 2002). För att skapa en bred variation av profiler 
som alla utstrålar olika attribut som går att granska ansågs detta urval som rimligt. Ett urval 
baserat helt på slump skulle dels kunnat fånga in fel målgrupp och även riskera att innefatta 
profiler som utstrålar samma attribut, detta skulle gjort studien överflödig. 

En del av urvalet har gjorts genom Linkedins sökfunktion där termerna “Student, Sverige, 
Grafisk design” och “Student, Sverige, Webbmedia” har använts. Utifrån de relevanta profiler 
som hittades gjordes en googlesökning på samma namn. Om personen då genom 
googlesökningen gick att hitta på två eller fler sociala medier på förstasidan ansågs denna som 
lämplig för urvalet. Anledningen till att Google användes var därför att Googles sökfunktion är 
den mest använda vägen för att hitta fakta på internet (Ekström, 2010).  

Eftersom denna metod av urvalssökande byggdes på att personerna skulle ha Linkedin 
gjordes valet att även söka efter urval på annat sätt. Detta för att vi ville få en spridning på 
vilka sociala medier som urvalet var medlemmar på. Med hjälp av Facebooks sökfunktion 
hittades en grupp med personer som läste grafisk design. Utifrån de personer som hittades 
här gjordes en sökning på Google och Linkedin för att se så personen inte var medlem där.  

Av etiska skäl valdes inga personer ut som var bosatt eller studerade i Jönköping för tillfället. 
Detta då det eventuellt kan inskränka på personens privatliv. Eftersom de profilerna som 
valdes ut inte hade några kopplingar till Jönköping och de byråer som är verksamma där 
gjordes även valet att inte kontakta ägarna. Detta val gjordes även för att personen inte skulle 
forma sina sociala medie-profiler för att passa in i studien (Helland, Larsen, Knapskog, & 
Østbye, 2003). De utvalda personerna kommer att vara anonyma genom hela arbetet. 

Utvalt material 

De utvalda personernas sociala medier finns beskrivna i Bilaga 3.  

2.4. Arbetsprocessen 

Rapportens arbetsprocess inleddes med val av ämne, problembeskrivning, syfte och 
frågeställningar. Utefter det framtagna syftet och frågeställningarna gjordes metodval. Sedan 
gjordes ett urval av både informanter och material för att få en grund till datainsamlingen och 
metoderna utformades för att ge data som skulle besvara våra frågeställningar.  

Därefter utfördes datainsamlingen med studien och de kvalitativa intervjuerna som sedan 
sammanställdes i text för att kunna användas till analysen. Sedan analyserades 
datainsamlingen som ledde fram till ett resultat för att besvara frågeställningarna.  
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2.5. Datainsamling 

2.5.1. Studie av sociala medie-profiler 

Studien genomfördes genom att de rekryterare som deltog i intervjuerna även fick granska tre 
olika sociala medie-profiler. Rekryterarna fick en kort tid på sig att se igenom de olika 
profilerna en efter en och försöka bilda sig en uppfattning av personen. Rekryterarna fick själv 
välja vilka olika sociala medier som de ville undersöka. Efter att rekryterarna granskat 
profilerna fick de beskriva deras uppfattning av dessa med några enkla meningar samt 
förklara vad det var som fick dem att uppfatta profilerna på detta vis. 

För att få en så representativ bild som möjligt av studien och informanternas åsikter 
genomfördes studien innan det att intervjun genomfördes. Detta gjordes för att rekryterarna 
inte skulle bli påverkade av de frågor som ställdes under intervjun. Studien utfördes också 
med författarna närvarande. Detta gjordes av två anledningar. Dels för att författarna skulle 
kunna anteckna hur rekryterarna undersökte profilen och dels för att alla rekryterare skulle ge 
en liknande prestation under studien. Liknande prestation syftar på att alla rekryterare skulle 
ägna lika mycket tid åt studien. Om informanterna hade fått göra studien på egenhand skulle 
prestationen kunna skifta mellan alla informanter, och resultatet skulle bli svårt att läsa av. 

2.5.2. Kvalitativa intervjuer  

För att nå bäst resultat genomfördes intervjuerna som besöksintervjuer. Det som är positivt 
med besöksintervjuer är att det är lättare för intervjuaren och informanten att få en flytande 
konversation. Det ger även den som intervjuar en bättre möjlighet att läsa av känslor från 
informanten i form av kroppsspråk och liknande. En besöksintervju är oftast mer 
resurskrävande men med tanke på arbetets relativt begränsade population var detta inget 
problem. (Jacobsen, 2002) 

Intervjuns upplägg var en halvstrukturerad, eller semistrukturerad intervju som det även 
kallas. För att förstå vad detta innebär behöver vi först beskriva vad en ostrukturerad intervju 
är. En ostrukturerad intervju är en intervju där det inte finns några förutbestämda ramar, 
informanten pratar och tar samtalet dit det känns naturligt. Detta är att föredra vid kvalitativa 
intervjuer. Svårigheten med detta blir ofta att den data som samlas in blir väldigt komplex och 
resurskrävande att tyda. Istället går det att använda en så kallad semistrukturerad intervju 
där samtalet är väldigt öppet men det ändå finns ett antal förutbestämda frågor som 
bestämmer riktningen på samtalet. (Andersson, 1994; Helland, Larsen, Knapskog, & Østbye, 
2003; Jacobsen, 2002) 

För att skapa en mer levande intervju och få möjlighet att lyssna igenom intervjun igen så 
användes ett inspelningsinstrument under intervjuerna. Att spela in intervjuer är bra då 
intervjuerna ska vara mer flytande och när det är informantens egna ord och åsikter som är 
viktiga. Att anteckna under en intervju kan då begränsa hur väl samtalet flyter på samt 
förändra känslorna om anteckningar skulle göras med fel ordval. Att spela in samtalet gör 
även att exakta citat går att använda i arbetet. (Thomsson, 2010) 

De frågor som arbetades fram som riktlinje till intervjuerna skrevs med grundläggande 
frågeteknik i fokus. Även intervjuerna i sin helhet utfördes med dessa riktlinjer. 
Grundläggande frågeteknik innebär bland annat att frågorna ska vara utvecklade så att 
informanten besvarar frågan djupare än enbart med ett ja eller nej. Det innebär även att 
komma med precisa frågor som är tydliga och där informanten inte behöver svara på flera 
frågor på samma gång, på så vis blir svaret tydligt. Andra delar som ingår är att frågorna inte 
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ska vara ledande, överdrivna eller på annat vis innehålla värderingar. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2011) 

2.6. Dataanalys 

2.6.1. Studie av sociala medie-profiler 

Studien analyserades dels genom att lyssna igenom den ljudupptagning som gjordes i 
samband med studien och dels genom att sammanställa de anteckningar som skedde under 
observationen av studien. Med hjälp av ljudupptagningen var det möjligt att kategorisera 
informanternas reaktioner under studien. Observationen av hur informanterna rörde sig på 
de olika sociala medie-profilerna användes för att försöka hitta mönster i hur informanterna 
undersökte profilerna. Den data som framgick från ljudupptagningen och observationerna 
fördes in i tabeller för att försöka fastställa mönster och olikheter. 

2.6.2. Kvalitativa intervjuer  

Intervjuerna analyserades utifrån olika kategorier. Dessa kategorier framkom genom att 
lyssna igenom de inspelade intervjuerna och anteckna alla viktiga påståenden och citat som 
informanterna kom med. Dessa påståenden antecknades under respektive fråga som de 
besvarade under intervjun. Svaren delades sedan in i olika kategorier så som rekrytering och 
innehåll. Kategorierna användes sedan för att jämföra svaren mellan de olika informanterna 
för att se vilka företag som svarat liknande och vilka som svarat olika. Detta låg till grund för 
analysen för de kvalitativa intervjuerna. 

2.7. Trovärdighet 

För att arbetet ska hålla en hög trovärdighet så finns det en rad punkter som har varit viktiga 
att jobba extra kring. Jacobsen (2002) beskriver att en metod som är viktig att använda sig av 
för att skapa en högre trovärdighet är triangulering. Triangulering innebär att flera olika 
metoder används för att uppnå samma mål. Om alla metoder pekar mot samma sak höjer 
detta trovärdigheten i arbete. I detta arbete har triangulering uppnåtts genom att undersöka 
tidigare teorier, utföra kvalitativa intervjuer samt en studie av sociala medie-profiler.  

Trovärdigheten i ett arbete består till stor del av validiteten. Validitet menar att den mäter det 
som det är tänk att den ska mäta. Det finns även två typer av validitet, inre och yttre. Den inre 
validiteten går att förbättra genom att ge tydliga förklaringar av vad begrepp står för (Yin, 
2007) och att metoderna tydligt dokumenteras. Den yttre validiteten stärks av att det som 
arbetet mäter stämmer överens med verkligheten till så hög grad som möjligt (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2011).  I detta arbete stärks den inre validiteten med hjälp av 
begreppsförklaringar samt tydlig dokumentation. Den yttre validiteten stärks genom 
triangulering samt genom att intervjua flera olika informanter. 

2.7.1. Studie av sociala medie-profiler 

Kontexteffekten kan även ge en stor inverkan på validiteten kring studien.  Med detta innebär 
att informanten beter sig olika och kan ändra sin uppfattning beroende på omgivning 
(Jacobsen, 2002). Problemet som uppstår i detta fall är huruvida rekryteraren upplever de 
givna sociala medie-profilerna på samma sätt i en studie som de skulle gjort ifall 
efterforskningen gjordes på deras egna initiativ.  Det som görs för att förhindra detta är att ge 
rekryteraren samma tillgång till de sociala medie-profilerna som denna skulle haft på egen 
hand. 
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Som beskrivits tidigt så är det viktigt att dokumentera vad som görs för att öka den yttre 
validiteten, men det är även viktigt att dokumentera för att reliabilitet på arbetet ska förbli 
högt. Reliabilitet betyder att det som görs ska gå att återskapa av andra, och för att detta ska 
vara möjligt är det viktigt med dokumentation (Yin, 2007). 

Ett problem som kan uppstå i samband med studien av sociala medie-profiler är användandet 
av godtyckligt urval. Urvalsmetoden används på grund av knappa resurser samt en begränsad 
storlek på populationen. Problemet med denna urvalsmetod är dock, som beskrivs tidigare, 
att en del av den teoretiska populationen kan försvinna (Jacobsen, 2002). Eftersom syftet 
med arbetet är att förbättra chansen för arbetssökande att få jobb anses dock att denna 
urvalsmetod inte påverkar arbetets validitet.  Att genomföra en undersökning med en större 
population kan dock öka förståelsen ytterligare i framtiden. 

2.7.2. Kvalitativa Intervjuer  

Utöver de punkter rörande triangulering som berörts tidigare är det en rad åtgärder som har 
gjorts för att öka validiteten kring de kvalitativa intervjuerna. Den första punkten är att 
intervjueffekten har varit i åtanke. Intervjueffekten betyder att informanten formas utefter 
intervjuaren. Ett sätt att kringgå detta är att intervjun leds av olika intervjuare (Jacobsen, 
2002). I detta arbete kommer de båda författarna att turas om med att leda intervjuerna. Ett 
problem kan dock vara att populationen inte är tillräckligt stor för att det ska gå att märka ifall 
olika intervjuledare kommer fram till olika svar. 

En annan effekt som kan påverka trovärdigheten är kontexteffekten som beskrivits i 2.7.1. För 
att bemöta detta problem kommer intervjuerna att ske på informanternas arbetsplatser. Som 
benämndes tidigare stärks även inre validitet av bra dokumentation, därför kommer 
intervjuer att spelas in för at minska dataförlust och attitydförändringar som kan komma från 
minnet (Jacobsen, 2002). 
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3. Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. 

3.1. Koppling mellan frågeställningar och teori 

I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 
frågeställningar.  

För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Vilka delar på de 
arbetssökandes sociala medie-profiler undersöker rekryterare inom marknadsförings-
branschen?” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: begreppsförklaringar, 
internetanvändande, personligt varumärke och rekrytering. Begreppsförklaringar 
behandlas för att ge en grund till hur vad sociala medier är och ger en grundlig förklaring till 
vilka de populäraste sociala medierna är. Internetanvändande och rekrytering behandlas för 
att se hur personer beter sig på internet både generellt och när det kommer till rekrytering.  

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Hur kan arbetssökande använda 
sociala medier för att öka sina chanser för en anställning inom marknadsförings-
branschen?” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: Begreppsförklaringar, 
internetanvändande, personligt varumärke och rekrytering. Begreppsförklaringar 
behandlas för att få en grund till vad sociala medier är och vilka som är de populäraste. 
Internetanvändare för att se hur svenska befolkningen använder sig av internet och sociala 
medier. Personligt varumärke behandlas för att se vilka teorier det finns kring hur man skapar 
sig ett personligt varumärke och vad det enligt teorier kan vara bra för. Rekrytering behandlas 
för att se hur rekrytering går till och vad som är positivt respektive negativt att se vid 
potentiell anställning.  

3.2. Begreppsförklaringar  

3.2.1. Sociala medier 

Sociala medier kan beskrivas som en plattform där användarna själva generar innehållet och 
delar det med andra (Leigert, 2013). Det är även ett samlingsnamn för de nätverk som 
fungerar som mötesplatser för människor (Safko, 2010).  

Sociala medier kan innefatta allt från bloggar och internetforum till chattprogram. Många 
sociala medier är ofta en webbtjänst där ett företag äger servrarna som tillhandahåller 
tjänsten och lagrar information. Sedan är det användarna som har hand om allt innehåll på 
sidan. Exempel på detta är Facebook, Twitter och Youtube. Nu för tiden fungerar nästan alla 
sidor på internet på detta sätt vilket gör att man skulle kunna säga att större delar av internet 
består av sociala medier (Nationalencyklopedin, u.å).  

3.2.2. Facebook 

Facebook är idag det största sociala mediet i Världen, även i Sverige är Facebook störst 
(Leigert, 2013). Facebook är en plattform på internet som används för att användare ska 
kunna kommunicera med vänner, familj, arbetskamrater och andra bekantskaper (Safko, 
2010). Facebook består till stor del av användarnas profiler som sedan knyts samman via 
nätverk där interaktion mellan användarna sker (Nationalencyklopedin, u.å).  



 

16 

3.2.3. Linkedin 

Linkedin är ett digitalt nätverk som fokuserar på professionella relationer. Linkedin låter dig 
ha en egen profil som du kan uppdatera ungefär som ett CV. Många ser inte Linkedin som en 
social plattform utan som en jobbsöksida (Kawasaki, 2014). 

3.2.4. Instagram 

Instagram är ett amerikanskt företag som startade 2010. Det är en mobil applikation där 
användarna kan lägga upp bilder med tillhörande text. År 2012 köpte Facebook upp 
Instagram vilket innebär att dagens utveckling av Instagram görs av samma personer som 
utvecklar Facebook (Nationalencyklopedin, u.å).  

3.2.5. Twitter 

Twitter är en webbaserad tjänst för socialt nätverkande som startades i USA 2006.  Twitter är 
ett socialt nätverk där användarna kan göra kortare inlägg på max 140 tecken 
(Nationalencyklopedin, u.å).    

3.2.6. Behance 

Behance är en onlineplattform och socialt nätverk där användarna kan presentera sina 
kreativa arbeten, ungefär som en portfolio för kreativa personer. Behance är en del av Adobe-
familjen och är kopplat till Adobe Creative Cloud för att man enkelt ska kunna ladda upp sina 
arbeten (Adobe Systems Software, 2016).  

3.3. Användandet av sociala medier 

Enligt Internetsiftelsen i Sveriges studie så ökar fortfarande både användningen av internet 
och användningen av sociala medier. När det kommer till användandet av internet är detta en 
väldigt liten skillnad, användningen av sociala medier bland internetanvändarna ökade från 
53 procent till 77 procent mellan åren 2010 och 2015. Det största sociala mediet i Sverige är 
Facebook där cirka 70 procent av de svenska internetanvändarna är medlemmar.  Hälften av 
dessa Facebook-användare uppger också att det använder tjänsten dagligen.  

I alla åldrar så är Facebook det vanligaste sociala nätverket, på andra plats kommer 
Instagram. I åldern 16-25 år är det Twitter som kommer på tredje plats, däremot är Linkedin 
vanligare i de äldre åldrarna (Davidsson & Findhal, 2015).  

Bildbaserade nätverk är på väg uppåt. Ett exempel är Instagram som idag har cirka 40 % av de 
svenska internetanvändarna som medlemmar. Efter Instagram kommer Twitter och Linkedin 
på delad tredjeplats över de mest använda sociala medierna i Sverige. Båda medierna har 
cirka 22 procent av internetanvändarna som medlemmar. Överlag går det att se att yngre 
användare i åldrarna 12 till 25 år är de som är mest aktiva i sociala medier. (Davidsson & 
Findahl, 2015)  

81 procent av internetanvändarna uppdaterar sina sociala nätverk någon gång då och då, 13 
procent gör det dagligen. Det är 72 procent som någon gång postar eget innehåll och fem 
procent som gör det dagligen. Ungefär 18 procent postar någon gång meddelanden och 
kommentarer. Det är ungefär lika många som delar andras innehåll på sociala medier som de 
som postar eget innehåll (Davidsson & Findhal, 2015). Detta innebär att de flesta användarna 
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på sociala medier är så kallade åskådare, med andra ord användare som själva inte publicerar 
innehåll utan istället tar del av andras innehåll (Leifgert, 2013).  

3.3.1. Facebook 

Facebook grundades 2004 som ett nätverk på collage för att kommunicera med vänner, men 
nu för tiden har det spridits i åldrarna och nu finns det användare i alla åldrar (Safko, 2010).  

I början av 2015 hade Facebook 1,4 miljarder aktiva användare varje månad. I Sverige fanns 
cirka 4,9 miljoner konton, vilket innebar att mer än hälften av befolkningen fanns på 
Facebook (Nationalencyklopedin, u.å). 

Facebook går ut på att användare skapar sig en egen sida med personlig information och 
profilbild. Användaren kan sedan dela med sig av dagliga uppdateringar, events, foton och 
liknande till sina vänner genom att posta det i sitt flöde och de som då följer den personen 
eller den sidan kommer att se den postade informationen (Leigert, 2013). Facebook kan även 
användas av företag för att promota en tjänst eller produkt som sedan sprids av personer på 
sidan och går från person till person så det når en stor publik (Safko, 2010). Användare kan 
gilla, kommentera och dela andra användares information och genom det spridas vidare till 
andra konton.  

3.3.2. Linkedin 

Linkedin startade 2003 men har under de senaste åren expanderat chockartat (Safko, 2010). 
År 2015 var det 350 miljoner aktiva användare och nätverket fortsätter att växa 
(Nationalencyklopedin, u.å). En av fem svenska internetanvändare är medlemmar på 
Linkedin (Davidsson & Findhal, 2015).  

Användarna kan skriva i deras studier och tidigare arbetserfarenhet, personliga uppgifter och 
deras kompetenser, kompetenserna kan sedan intygas av andra användare. Linkedin är 
utvecklat för att användare ska kunna söka jobb direkt på plattformen men även för att 
rekryterare ska kunna leta efter potentiella anställda (Safko, 2010). Användarna gör inte lika 
mycket onödiga/olämpliga inlägg och kommentarer för de flesta är medvetna om att det inte 
är bra för deras potentiella karriärer (Kawasaki, 2014). 

3.3.3. Instagram 

Under första halvåret av 2016 hade Instagram cirka 400 miljoner aktiva användare 
(Nationalencyklopedin, u.å). Instagram har 40 procent av de svenska internetanvändarna 
som medlemmar och nästan en fjärdedel av dessa är aktiva varje dag. Instagram skapades för 
att vara en plattform för visuell storytelling där grundarna ville att alla från kändisar till 
tonåringar skulle visa upp sin kreativa sida (Instagram, 2016). 

3.3.4. Twitter 

Twitter hade under 2015 cirka 288 miljoner aktiva användare i månaden. I Sverige är Twitter 
populärt hos unga i åldern 12-25 men dalar sedan i användarantal ju äldre användarna blir. 
Twitter är det enda av de stora sociala nätverken där antalet användare är fler hos män än 
kvinnor (Davidsson & Findhal, 2015). 
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3.3.5. Behance 

Behance har över 1,5 miljoner användare i världen, men Sverige är endast en bråkdel av dessa 
(Behance, 2016). Många kreativa företag och privatpersoner använder Behance för att hitta 
kreativa talanger (Adobe Systems Software, 2016).  

3.3.6. Nätetik 

För att kunna skapa en bild av hur användare bör interagera sinsemellan över olika typer av 
digitala medier så har Anthony Giddens och Philip W. Sutton (2013) myntat begreppet 
nätetik. Nätetik handlar om hur människor upplever varandra på nätet och hur det skapas ett 
förtroende mellan människor utan att de någonsin ha träffats. Detta förtroende kalla Anthony 
och Philip för “e-trust”, eller “e-förtroende”. Nätetiken i sig stammar från en av de första 
typerna av kommunikation över nätet nämligen mejl. De regler som framkom då lever till stor 
del kvar idag, nämligen att börja ett mejl med ett “Hej” och avsluta med något i stil med 
“Vänliga hälsningar”.  

Grunden i nätetik är att interaktion i digitala medier framkallar i stort sätt samma känslor hos 
användaren som om interaktionen hade varit face-to-face. Utvecklingen av nätetiken bygger i 
stort sätt på de normer och regler som förekommer i sociala interaktioner i verkligheten. I och 
med detta så uppmanar många sajter sina användare att tänka på vilka konsekvenser en 
status eller kommentarer kan få innan de faktiskt skriver dem. I samband med detta 
förespråkas också logik före känslor på sociala medier. På ett digitalt forum ges användarna 
tid att tänka innan de skriver och denna möjlighet bör användas menar Giddens och W. 
Sutton (2013).  

Närliggande nätetiken finns också e-förtroendet. Till skillnad från nätetik som belyser hur 
användare bör bete sig online syftar begreppet e-förtroende mer på hur det går att bygga upp 
ett förtroende till en människa som du träffar främst via en digital plattform. För att skapa ett 
e-förtroende till en person går det bland annat att göra som eBay där användare för skriva 
recensioner av försäljare för att inge förtroende för framtida kunder (Giddens, W.Sutton, 
2013). Genom att betrakta en användares interaktioner med andra användare kan detta 
fungera på liknande vis. Att se interaktioner som tyder på goda relationer kan detta stärka 
förtroendet för personen. På detta vis går e-förtroende att kopplas till sociala medier. 

3.4. Personligt varumärke 

Mitt professionella rykte är allt jag har – Det är min särklass viktigaste 
tillgång. Det är något jag måste kämpa för att bevara. – Richard Branson 
(Frykman & Sundin, 2011).  

De flesta individerna håller med om att det professionella ryktet är väldigt viktigt men de 
flesta vet inte om sitt eget rykte trots att det är individens viktigaste tillgång. Ju starkare 
professionellt rykte en person har desto mindre behövs ett CV. Arbetssökande är bra på att 
sätta ord på de tio procenten av kompetensen som skrivs ned på ett CV, men det är snarare de 
90 procenten som inte skrivs där som avgör om jobbet passar eller inte.  Detta går att jämföra 
med ett isberg. Cirka tio procent av ett isbergs sticker upp över ytan, detta är de procenten 
som går att sätta ord på, till exempel dina jobberfarenheter och utbildningar. De övriga 90 
procenten som finns under vattenytan kan beskrivas som personlighet, ambitioner och 
passion. (Frykman & Sundin, 2011)   
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Att bygga sitt personliga varumärke genom sociala medier är ett slagkraftigt sätt att nå ut till 
fler personer. Det är viktigt att ett personligt varumärke inte är något påhittat utan att det 
istället är en genomtänkt bild av användaren från en professionell sida (Leigert, 2013).  

Enligt Frykman och Sundin (2011) är de viktigaste faktorerna när det kommer till att bygga ett 
personligt varumärke: expertis, passion, ambition, förmågan att inspirera och 
entreprenörstänkande.  

Expertis - Expertis är vad man gör när man är som bäst. Det ska vara en självklarhet att det 
någon är bra på är även det som de ska lära sig och utveckla sig mer inom för att utveckla en 
expertis inom ämnet.  

Passion - Passionerade personer skapar uppmärksamhet. Att tycka något är roligt och 
utveckla sig inom detta för att nå expertis är en passion.  

Ambition - Alla har ambitioner, men det är när ambitioner kommer inifrån som den kan ta 
oss hur långt som helst. Alla vill bli bra, men det som skiljer någon med ambition ifrån 
mängden är att de personerna väljer att göra allt för att bli tillräckligt bra.  

Förmåga att inspirera - Inspiration är väldigt effektivt sätt att få med sig andra personer. 
För att kunna inspirera andra måste du själv vara inspirerad.  

Entreprenörstänkande - Entreprenörstänkande innebär inte att man ska visa på att man 
skulle kunna vara en duktig företagare utan snarare att du är en problemlösare. Man måste 
vilja utmana sig själv och de runt omkring sig och inte vara rädd att misslyckas.  

(Frykman & Sundin, 2011) 

3.4.1. Personligt varumärke på internet 

Den digitala plattformen har senaste åren dominerat för personligt varumärkesbyggande, det 
har dock varit stort att använda sig av bloggar vid dessa tillfällen. Bloggarna förlorar nu läsare 
och kommentarerna är inte längre lika många. Detta leder enligt Frykman och Sundin (2011) 
till att de flesta använder sociala nätverk för varumärkesbyggande istället. Google gör idag att 
det går att snabbt få tag på information om alla. En snabb googling tar fram det senaste som 
någon skrev på Twitter eller Linkedin på några sekunder. Det har aldrig någonsin varit lika 
viktigt att hålla koll på vad som skrivs om och av dig på internet. (Frykman & Sundin, 2011)  

Många ger idag en väldigt splittrad bild av sig själva på de olika sociala medierna, detta skapar 
en förvirring hos de personerna som försöker förstå ditt personliga varumärke. Men använder 
man de olika sociala plattformarna på rätt sätt så kommer du kunna dra stor nytta av den 
digitala världen när det kommer till personligt varumärkesbyggande (Frykman & Sundin, 
2011). 

3.4.2. Utformning av sociala medier 

Kawasaki (2014) har i sin bok The art of social media beskrivit hur den optimala profilen bör 
utformas utifrån hans egna erfarenheter. Alla sociala medier låter dig ha en personlig sida där 
du som användare kan förklara vem du är. På denna sida kan du oftast skriva en kort biografi 
och ha med en profilbild till exempel. Din profilsida kan ses som ett digitalt CV för hela 
världen att se. 
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Kawasaki (2014) har tagit fram olika steg för att utforma en bra profil på ett socialt nätverk:  

Välj ett neutralt namn. Kawasaki (2014) förespråkar att namnval ska göras så neutralt 
som möjligt. Allra helst bör profilnamnet vara användarens exakta namn men är det inte 
möjligt bör ett profilnamn med initialer eller liknande användas.  

Optimera för 5 sekunder. När en person betraktar en användares profil inleds det med en 
översikt av profilen. Om profilen inte direkt visar något som intresserar betraktaren kommer 
personen då inte läsa mer. Därför bör en profil optimeras för de första fem sekunderna någon 
betraktar profilen.  

Välj profilbild. Enligt Kawasaki (2014) bör profilbilden vara en tydlig bild på ansiktet. 
Profilbilden utstrålar användarens personlighet och är viktig att ha för att andra användare 
ska kunna se om det är den personen de är ute efter.  

Använd endast en bild. För att inte förvirra och visa upp en splittrad bild på de olika 
sociala plattformarna bör samma profilbild användas på alla sociala medier. Ett företag bör 
inte använda olika logotyper eftersom det kan förvirra konsumenter och på samma sätt bör 
personer använda samma bild på sociala medier för att undvika att andra undrar om det är 
samma person.  

Välj ut ett mantra. De flesta företag har en slogan som ska fastna i konsumenternas huvud 
och associeras med varumärket. På samma sätt anser Kawasaki att en privatperson bör ha ett 
personligt mantra som skrivs på alla sociala medier för att bygga upp ett eget varumärke.  

Berätta din historia. På omslagsbilder finns det mer utrymme att vara personlig. 
Tillskillnad från profilbilden behöver denna bild inte inkludera ditt ansikte utan 
omslagsbilden ska visa upp vem du är och vad du har för intressen. Att inte använda sig av en 
omslagsbild utan istället låta det vara standardbilden som används kan utstråla att du inte har 
kunskap om sociala medier.  

Skapa ett eget URL. Sociala medier skapar ett URL till din egen profil, den innehåller oftast 
en mängd med siffror efter sidnamnet vilket är svårt för personer att memorera. Däremot går 
dessa ofta att ändra, så genom att ändra URL: en till ditt egna namn skapar du mer samband.  

Slutför jobbet. Se till att även arbeta på övriga delar av profilen för att de personer som 
faktiskt väljer att gräva djupare än första intrycket fortfarande har samma intryck av profilen.  

Gå in anonym. Testa att använda dig av inkognitofönster för att betrakta din profil så som 
andra ser din profil.  

(Kawasaki, 2014) 

3.5. Rekrytering 

Effekterna av digitalisering har enligt experterna börjat göra sig påmind hos flera företag. 
Detta medför att vissa tidigare yrkesroller och en hel del nya har fått nya arbetsuppgifter med 
fokus på bland annat sociala medier. Dessa nya yrkesroller saknar till stor del experter med 
lång erfarenhet. Detta har medfört ett större krav på personliga attribut, så som ambition och 
drivkraft, hos de som sökande och ett mindre krav på tidigare erfarenhet.  (Karlsson, 2016) 



 

21 

Användningen av sociala medier som rekryteringsverktyg har ökat i Sverige de senaste åren. 
Mellan åren 2014 och 2016 har användningen av detta verktyg ökat från 27 procent till 37 
procent.  För att jämföra använder sig 60 procent av företagen i Sverige informella 
kontakter/nätverk och 45 procent arbetsförmedlingen för att rekrytera.  Utmaningen med att 
använda sociala medier som rekryteringsverktyg beskrivs som samma oavsett kanal. Detta är 
att få rätt person till rätt jobb och detta kan vara en kostsam process.  Sociala medier är en 
billig rekryteringsform om den jämförs med till exempel rekryteringstjänster. Högt uppsatta 
positioner som ska fyllas samt positioner där kandidaten förväntas besitta hög kunskap och 
erfarenhet är företagen villiga att betala mer för att fylla än lägre positioner. (Karlsson, 2016) 

3.5.1. Teorier om rekrytering 

Även innan internet och sociala medier fick ett sådant markant grepp om samhället så sökte 
företag efter den rätta personen till den rätta arbetsuppgiften. Teorier om vad rekryterare 
skulle leta efter hos de sökande och hur den personen med både kunskap och personlighet för 
arbetet skulle hittas har utvecklats under årens gång. Annica Galvensjö (2006) beskriver i 
boken Rekrytering hur viktig förkunskap av en sökande är. Både för att kunna fastställa hur 
väl personen kan klara arbetsuppgiften som för att besitta de rätta personliga egenskaperna. 
Hon tar upp att det för många rekryterare kan vara lätt att leta efter “den bästa” för uppgiften, 
men istället säger hon att fokus bör ligga på att hitta någon som är bra nog. Vad Galvensjö 
(2006) menar med detta är att det kan vara lätt att efterfråga viktiga egenskaper som 
egentligen inte är viktigt för posten. För att komma fram till vilka kunskaper och egenskaper 
som behövs kan det vara bra att analysera tidigare anställda som arbetar med liknande poster 
för att se vad som fungerar bra och dåligt. För att hitta den rätte personen till posten så bör 
fokus ligga på dessa egenskaper som hittas i samband med analys av tidigare anställda. 

För att kunna skapa en personprofil av en sökande lyfter också Galvensjö (2006) vikten av att 
se utanför sökningen för att hitta de personliga attributen. Det går att bilda sig en ganska bra 
uppfattning av en sökande genom att betrakta tidigare val och erfarenheter som denne har 
gjort, utöver den officiella ansökan. Val av utbildning, yrke och fritidsintressen kan vara till 
grund för detta. Som rekryterare uppmuntras du att inte bara läsa det du hittar om en 
sökande utan även analysera det. Hur länge har den sökande studerat? Har den studerande 
varit aktiv i föreningar på sin fritid? Hur länge har den sökande arbetat på tidigare 
arbetsplatser? Detta är bara några av exemplen på analyser som kan skapa en grundläggande 
bild av en sökande. Att läsa mellan raderna är en god egenskap hos rekryterare som ska 
försöka bilda en sann bild av den sökande.  (Galvensjö, 2006) 

Suzanne Ahrnborg Swenson beskriver också rekrytering i boken Rekrytering i fokus 
(Ahrnborg Swensson, 1997) förstahandsintrycket kan vara oerhört betydelsefullt för hur du 
som rekryterare kommer att uppfatta den sökande. Men hon tar även upp, och lägger vikt på, 
att inte fastna allt för mycket i förstahandintrycket. Människor kan dölja en positiv sida av sig 
själva som inte alltid framgår vid första intrycket. För att komma runt dessa intryck och 
minska risken för en felaktig uppfattning kan det vara bra att eftersträva intervjuer samt att 
samtala med andra rekryterare om deras uppfattning av den sökande.  

3.5.2. Rekrytering på Internet 

Det blir allt vanligare att rekryterare vänder sig mot sociala medier när de vill ha 
kompletterande uppgifter angående sökande (Witham, 2014). Enligt Michelle Drouin, 
Kimberly W. O’Connor, Gordon B. Schmidt och Daniel A. Miller (2013) gjordes det en 
undersökning i USA där 93 procent av rekryterarna som medverkade i undersökningen 
uppgav att de skulle kunna vända sig till sociala medier hos deras sökande. Av dessa hade 43 
procent omprövat en kandidat efter att ha sett personens sociala medieprofil. I samma 
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undersökning uppgav även åtta procent att de har avskedat en anställd på grund av sociala 
medier.  

De delarna som rekryterare gillar minst att se på de sökandes profiler är kandidater som 
skrivit provocerande eller publicerat kränkande/olämpliga bilder eller information, 
information om kandidatens användande av alkohol och droger, om personen pratat dåligt 
om tidigare kollegor och om kandidaten har dåliga kommunikationskunskaper med mera. Det 
som rekryterare där emot såg som något positivt att se på en kandidats profil var om de fick 
en bra känsla för kandidatens personlighet, kunde se en bra passform i företagskulturen, 
bakgrundsinformation som stödde deras yrkeskvalifikationer för jobbet, att profilen 
förmedlar en professionell bild och att kandidaten hade hög kommunikationsförmåga. 
(Witham, 2014) 

Precis som Ahrnborg beskrev i tidigare stycke att rekryterare bör vara försiktiga med hur 
mycket tyngd de lägger vid förstaintrycket, menar bemanningsföretaget Monster (u.å) att 
företag bör vara försiktiga med hur de använder sociala medier när de rekryterar.  För att 
motverka intrång i privatlivet och diskriminering bör företag vara medvetna om vilken 
information som är viktigt för tjänsten och vilken information som är orelevant. Med det 
menar de inte att rekryterare ska ignorera information som det hittar på internet och sociala 
medier, men de måste skapa en helhetsbild tillsammans med ytterligare information från till 
exempel intervjuer.  

Att hitta kandidater med hjälp av sociala medier 

Linkedin är det idag det största sociala nätverket för rekryterare att hitta nya personer att 
anställa. Linkedin har en speciell databas som rekryterare kan använda genom deras tjänst 
Recruiter. De flesta personerna får idag upp sin Linkedin-profil överst på en googlesökning 
med personens namn. Men trots detta bör inte Linkedin vara det enda sociala nätverk där 
rekryterare letar efter potentiella användare då inte alla finns här och rätt person för jobbet 
kan lika gärna vara aktiv på något annat nätverk. Valet av nätverk bör göras utefter vilken 
publik rekryteraren vill nå istället för det som personen tror är det bästa. (Headworth, 2015) 

Headworth (2015) anser att alla företag som söker nya medarbetare måste börja använda sig 
av sociala medier i deras rekryteringsstrategi för att göra den med effektiv. Företagen måste 
inse att kandidaternas sätt att kommunicera har ändrats både språkmässigt och på vilka 
plattformar de rör sig.  
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4. Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund för 
denna studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens 
frågeställningar. 

4.1. Studie av sociala medie-profiler 

Studien inleddes med att personen fick följande scenario uppläst till sig:  

”Följande tre personer har hört av sig till er för att ansöka om en tjänst. 
Eftersom du är nyfiken på vilka dessa personer är och vill veta mer så har du 
sökt efter personen på Google och tagit dig vidare till personernas sociala 
medie-profiler. Kolla runt på de sociala nätverk du tror att du skulle välja vid 
detta tillfälle och försök skapa dig en uppfattning av de sökande.” 

Sedan fick de intervjuade svara på frågan om vilka sociala medier de skulle välja att titta på 
om de skulle vilja veta mer om de ansökande i studien. Alla svarande sa att de skulle kolla på 
Facebook. Mediaspjuth hade troligtvis valt att inte besöka en arbetsansökandes sociala medier 
för tillfället men om de skulle göra det hade de endast valt att besöka den arbetsansökandes 
Facebook.  

NY hade googlat den arbetsansökande och besökt de nätverk de tyckte skulle vara intressanta, 
däremot hade de inte kollat på till exempel Twitter. Övriga nätverk de skulle kunna tänka sig 
att kolla upp var till exempel Behance eller Pinterest för att se deras kreativa sida. 

Bolt, NY, OAS och Tross hade valt att även besöka personens Linkedin då de hade velat se den 
professionella sidan av den arbetsansökande lika väl som den personliga. Bolt var dock väldigt 
försiktig när det kom till Linkedin och var alltid utloggad när hon besökte någon då hon inte 
ville lämna några spår efter sig.  

Tre av sex företag hade valt att besöka en arbetsansökandes Instagram. De valde det för att de 
tyckte att det kunde visa mer av den konstnärliga sidan av en person. En av dessa sa att om 
någon hade skrivit i sin ansökan att de kunde fotografera skulle detta varit det stället de hade 
vänt sig till för att se om de ansåg att det stämde.  

4.1.1. Val av sociala medier att granska 

När rekryterarna hade valt ut de nätverk de ville se av de arbetsansökande visades dessa upp 
en och en. Rekryterarna fick själva kolla runt på de nätverk de hade valt utan några övriga 
riktlinjer från intervjuarna. De olika delarna de valde att se på går att se i tabell 1.  
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Tabell 1 Tabell över vilka sociala medier de rekryterarna från de olika byråerna skulle 
använda sig av vid rekrytering.  

4.1.2. Studie av vad rekryterarna valde att titta på 

Facebook  

Alla svarande rekryterare valde att de skulle kolla upp en arbetsansökande på Facebook. Alla 
inledde med att scrolla i personernas flöde, vissa väldigt långt ned medan vissa nöjde sig med 
att endast se de senaste uppdateringarna. Däremot var flera av rekryterarna överens om att 
det som gick att hitta långt ner i flödet inte representerade vem personen var idag och inte 
skulle påverka negativt för den arbetsansökande.  

Tabell 2 Vilka delar som rekryterarna anser viktigast att besöka på Facebook. 

Tre av rekryterarna gick in på fliken Om för att få mer information om personen, exempel på 
sådant de ville se under den fliken var vilken stad de bodde i, var de kommer ifrån, var de 
jobbar, vad de har studerat samt familjerelationer.  

OAS var den enda rekryteraren som kollade igenom profilbilderna, detta för att han gärna 
ville se hur personen har utvecklats med åren och ville gärna se gamla profilbilder på 
personen.  

Flera av rekryterarna läste de statusuppdateringar som syntes i flödet på Facebook. Däremot 
var Capo de enda som även läste igenom kommentarer på statusuppdateringarna. Orsaken till 
att rekryterarna gärna läste statusuppdateringar och kommentarer var för att se hur personen 
skrev och om det använde att anständigt språk.   

Tre av rekryterarna valde att gå in under fliken Bilder på de olika profilerna. Här scrollade alla 
först bland de bilder som personen var taggad i. Om det inte gick att se något under taggade 
foton kollade de även under album för att se vilka bilder personen själv valt att lägga upp. 
Både OAS och Tross tyckte att det var intressant att se taggade foton av en person då de även 
vill se bilder som personen själv inte valt att lägga upp.  
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Instagram 

Tre av sex byråer hade valt att besöka en arbetsansökandes Instagram. Alla de som valde att 
besöka Instagram började med att kolla i flödet, Bolt och Tross valde även att trycka upp vissa 
bilder för att se vad personen valt att skriva till bilden. NY gick upp och kollade på vilka 
personen följde eller blev följd av. Detta gjorde hon för att hon ville se om personen följde 
personer inom branschen och för att se om de hade några gemensamma nämnare. Ingen av 
rekryterarna som medverkade valde att gå in på taggade foton eller på kartan.  

Tabell 3 Vilka delar som rekryterarna anser viktigast att besöka på Instagram. 

Linkedin 

Fyra av sex rekryterare valde att besöka personernas Linkedin. De som valde att kolla på 
Linkedin scrollade mest bara upptill på personens profil. De var intresserade av att se tidigare 
arbeten och flera av de svarande ville även att personen skulle skriva en sammanfattning så 
man snabbt kunde bilda sig en uppfattning av personen.  

Tabell 4 Vilka delar som rekryterarna anser viktigast att besöka på Linkedin. 

4.1.3. Uppfattning av sociala profiler 

När rekryterarna fått betrakta de olika sociala medierna av en person fick de svara på om de 
fått någon uppfattning av personen och om de saknade något på de sociala medierna. 
Mediaspjuth var den enda rekryteraren som inte hade fått någon uppfattning alls av de olika 
personerna och ville endast träffa personer för att skapa en uppfattning av en person.  
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Profil 1  

Rekryterarna var väldigt överens om att Person 1 verkade vara en väldigt social person som 
gärna umgicks med sina vänner. De tyckte inte att det gick att se på hans sociala medier att 
han hade något intresse av grafisk design. Däremot tyckte de som valt att se hans Linkedin att 
det gav ett mer seriöst och professionellt intryck. Tross ansåg att han hade haft väldigt många 
jobb under senaste åren vilket gjorde att de fick ett intryck av att han inte riktigt visste vad 
han skulle göra. En av rekryterarna tyckte även att titlarna han valt till hans jobb kändes lite 
oseriösa och undrade om det var titlar han hade fått välja själv. Flera av rekryterarna ansåg 
även att det märktes att han var väldigt ung.  

Alla rekryterare ansåg att det var positivt att han valde att visa upp mycket av sitt privatliv och 
trots att det var många festbilder tyckte de ändå att det gav ett mer positivt än negativt 
intryck. De saknade att han inte visade upp sitt intresse för grafisk design på sociala medier 
och hade önskat att han blandade sina bilder av sitt privatliv med något som visade hans 
övriga intressen och att han skulle länka till en portfolio eller likande på sin Facebook.  

Profil 2 

Alla rekryterare ansåg att Person 2 verkade vara en väldigt seriös kille. De ansåg att han 
visade upp hans intressen och de förstod direkt att han var intresserad av grafisk design. 
Rekryterarna tyckte även att det såg väldigt professionellt ut med att han hade arbetat på bra 
byråer och gått på en högt uppsatt reklamskola. Däremot var det flera av dem som blev 
förvirrade av att han visade upp olika nutids-information av sig själv.  

Tre av sex rekryterare saknade personlig information om honom och hade gärna velat se mer 
av vem han var som person och inte endast hans professionella sida. Detta för att de vill 
kunna se om han skulle passa ihop med de övriga som arbetade på deras arbetsplats. Två av 
sex rekryterare tyckte att han verkade vara väldigt inaktiv på sociala medier och hade önskat 
att han varit lite bättre på att uppdatera där så man mer kunde se vem han var i dag.  

Två av byråerna tyckte att det var väldigt bra att han hade valt att skriva en sammanfattning 
om sig själv på Linkedin. Denna var även skriven på engelska vilket Tross tyckte gav ett 
intryck av att han inte var främmande till att även arbeta utomlands.  

Profil 3 

När rekryterarna besöker Person 3 på Facebook kände de inte att de fick någon tydlig bild av 
vem hon var som person. De ansåg att hennes profil var mer privat, däremot ansåg två av sex 
att det var positivt att hon verkade ha mer integritet. Flera av rekryterarna ansåg att hon valt 
väldigt konstiga uppdateringar att lägga upp på Facebook. En av rekryterarna ansåg även att 
hon ofta använde ett språk som inte tilltalade honom, han saknade det kreativa intresset som 
han gärna hade velat se istället.  

Det som valde att även kolla på Instagram ansåg att deras uppfattning av henne då ändrades 
snabbt. De tyckte att hennes Instagram visade en väldigt kreativ sida och att de kunde se hon 
ett intresse av formgivning.  

Alla rekryterare var överens om att de hade velat få mer privat information om henne för att 
få en mer sann bild av vem hon är som person. De hade även önskat att hon funnits på 
Linkedin då de hade velat se hur hon framställde sig professionellt.  
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4.2. Kvalitativ Intervju 

Intervjuerna genomfördes med två fokusområden. Dels hur företagen använder sig av sociala 
medier när de rekryterar, samt rekryterarnas personliga åsikter kring hur olika sociala medie-
profiler bör vara utformade för att tilltala dem på bästa vis. 

4.2.1. Användandet av sociala medier i rekryteringsprocessen 

För att skapa en överblick av hur företagen i Jönköping rekryterar i dagsläget formades den 
första delen av intervjun kring detta. Huvudsyftet med detta var att urskilja vilken vikt sociala 
medier har i rekryteringsprocessen samt hur företagen kan tänka sig att utveckla processen i 
framtiden.  

Annonsering 

Hur de olika företagen annonserade om anställningsmöjligheter var hyfsat enhetligt. Fem av 
sex företag nämnde att de ibland eller ofta annonserade ut anställningsmöjligheter via sina 
sociala medier eller sin egen webbplats. Vid de tillfällen där annonsering skedde via den egna 
webbplatsen användes ofta en länk till sidan för att visa upp det på sociala medier. NY 
nämnde även att de ibland köpte annonsutrymme på till exempel Facebook för att ytterligare 
sprida anställningsmöjligheten. 

En anledning som framkom till varför det kunde vara negativt att annonsera via sociala 
medier var att det kom in många ansökningar. Detta resulterade i att företaget blev tvungna 
att lägga mycket resurser på att granska och rensa bland de sökande. Ett annat sätt att sprida 
anställningsmöjligheter var platsbanken eller rekryteringsfirmor. Fyra av sex företag nämnde 
att de ibland använde sig av dessa tjänster. Att använda platsbanken som verktyg kunde även 
det vara resurskrävande eftersom en stor mängd ansökningar strömmade in till företaget. 

Nätverkande och headhunting 

För att kringgå den resurskrävande gallringen så använde sig flera av företagen av personliga 
nätverk. Fyra företag nämnde att dessa personliga nätverk ofta var att föredra om det gick att 
lösa via den vägen. Hur dessa nätverk var utformade såg olika ut mellan företagen. Ibland 
användes de genom att hitta kontakter som anställda rekommenderade och ibland var det att 
gå tillbaka till tidigare ansökningar som kommit in spontant för att se om någon av dessa 
kunde passa beskrivningen. Det framgick även att företag kunde hålla koll på experter inom 
branschen och kontakta dem ifall de var i fas med att byta arbetsplats.  

Bolt och NY nämnde att de använt Linkedin som verktyg för att försöka leta upp personer 
med spetskompetens via den avancerade sökfunktionen Reciter. Utöver detta var headhunting 
ingenting som var utbrett i dagsläget. 

Ansökningar 

Majoriteten av de jobbansökningar som alla företagen mottog kom via mejl. Flera av 
företagen nämnde dock att det ibland var personer som ansökte på annat vis som till exempel 
via telefon, besöka kontoret eller skriva via sociala medier. Flera företag nämnde att de skulle 
tycka det var intressant om en arbetsansökande visade framfötterna på annat vis. Vid frågan 
om Linkedin kunde användas som komplement för CV var majoriteten av företagen 
tveksamma. Det som framgick var att majoriteten av företagen gärna ville ha ett klassiskt CV 
men att Linkedin var ett bra komplement. Ett skicka enbart en länk till Linkedin kunde 
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uppfattas som lathet hos den arbetsansökande. Tross tyckte dock detta var ett roligt och 
annorlunda sätt att använda sig av Linkedin, men att ett personligt brev ändå krävdes.  

Urvalsprocessen 

Det som alla företagen har gemensamt var att de anställde personer som hade både den rätta 
personligheten för jobbet och den rätta kompetensen. I de fall där ansökningar skickades in 
till företagen via mejl och liknande kanaler så nämndes CV/personligt brev som viktigast. 
Detta hjälpte företagen att gallra för intervju. De personer som ansågs lämpade kontaktades 
för att boka in en intervju.  

Sociala medier användes på två vis i denna process. Antingen genom att hjälpa till i gallringen 
inför intervjuerna eller för att stödja den bild som rekryteraren fått av den arbetsansökande 
efter intervjun. Mediaspjuth som inte använde sociala medier i denna process ansåg att 
intervjun och personligt brev var tillräckligt för att få en bild av den arbetsansökande. NY 
använde sociala medier främst för att hitta referenser som de sedan kunde kontakta. OAS 
använde ofta sociala medier för att stödja sin bild av den sökande men de trodde även att 
företag med mindre erfarenhet lade större tyngd vid sociala medier då de ofta inte har lika 
stor erfarenhet av olika personlighetstyper. Samtliga företag som använder sociala medier i 
denna process säger att de googlar efter personen och sedan använder den relevanta 
informationen som de hittar via denna väg. 

Vid tillfällen då den anställda ska arbeta grafisk eller kreativt på annat vis benämns portfolion 
som mycket viktigt. Detta kan vara en traditionell webbportfolio eller en sammanställning av 
alster på sociala medier så som Behance. Samtliga företag menar alltså att CV/personligt brev, 
kompetens och intervju väger tyngre än sociala medier i rekryteringsprocessen men att sociala 
medier kan vara ett viktigt verktyg för att hjälpa till i bedömningen av personer som annars 
har väldigt liknande kompetens. 

Framtidsutsikt 

Inför framtiden nämner majoriteten av företagen en vilja om att sköta mer av sin rekrytering 
via sociala medier. De sociala medier som flest var intresserade av att öka sin närvaro på är 
Linkedin där avancerade sökning är ett av alternativen som lockar. Mediaspjuth som använde 
sig av minst sociala medier i dagsläget visade ett intresse för att i framtiden använda mer 
sociala medier i rekryteringsprocessen. Det som hindrade vissa av företagen att göra dessa 
ändringar idag var resurserna som krävs för att på ett bra vis undersöka sökande via sociala 
medier. Det som gjorde att visa av företagen ställde sig tveksamma till Linkedin som verktyg 
var dels att kunskap om hur det skulle användas på rätt vis inte fanns samt att företagen 
kände att användandet av Linkedin i Sverige inte var tillräckligt utbrett ännu. 

4.2.2. Åsikter kring utformning och innehåll i sociala medie-profiler 

Rekryterarna på företagen fick berätta kring vad de anser som positivt och negativt på olika 
sociala medier. De fick även frågorna kring hur olika delar skulle kunna tänkas påverka deras 
val och uppfattning av en person som sökt anställning hos företaget. 

Innehåll 

Alla företagen säger att de inte skulle kunna tänka sig att anställa någon som uttrycker 
extrema åsikter som inte går i linje med företagets värderingar. Något mer som inte 
uppskattas är om personen har skrivit ut negativa tankar om tidigare arbetskamrater eller 
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arbetsplatser. Bolt ser även mycket på hur den arbetsansökande skriver på sociala medier och 
tycker att språket är väldigt viktigt.  

Något mer som alla företag är överens om är att de gärna vill se den sökandes personlighet 
och intressen när de besöker sociala medier så som Facebook och Instagram. Linkedin 
däremot beskriv som mer professionellt och detta bör också eftersträvas på mediet. Facebook 
och Instagram beskrivs som mer. Flera av företagen säger att en blandning mellan 
branschrelaterat- och personligtinnehåll är att föredra på de mer familjära sociala medierna. 
Bolt och NY kommenterar att en bra sammanfattning är viktigt på Linkedin och NY säger 
även att det är intressant att få reda på mer om den arbetsansökandes mål.  

När det kommer till hur mycket som en sökande ska visa av sina sociala medier så framgår det 
att en delvis dold profil inte är några problem. Företagen skulle respektera den sökandes 
privatliv men om den sökande inte alls skulle gå att hitta på sociala medier skulle de vara mer 
undrande. Bolt nämner att en delvis dold profil tyder på att den sökande har integritet vilket 
de anser som positivt.  

Capo och OAS tycker att det absolut viktigaste de kan hitta på sociala medier är ett intresse för 
den uppgiften som de ska bli anställda för. Att se ett brinnande intresse som går lång tid 
tillbaka i tiden ser de som väldigt positivt. 

Bilder 

Tre av företagen menar att profilbild är väldigt viktigt. De säger att profilbilden kan liknas vid 
bilden till ett CV och att profilbilden ligger till stor grund för hur ägaren av bilden kommer att 
uppfattas. De resterande företagen lade inte lika stor vikt vid profilbilden men ansåg 
fortfarande att personen skulle vara igenkännbar på bilden. Eftersom Linkedin anses som ett 
mer professionellt socialt medium så ansåg de företag som använde Linkedin att det var högre 
krav på en professionell profilbild där. 

Som beskrivits under innehåll benämnde en majoritet av företagen Facebook och Instagram 
som mer personliga sociala medier och tyckte att det var roligt att se personens 
fritidsintressen och privatliv där. Att även blanda detta privatliv med en viss mån av 
branschrelateratinnehåll ansågs av många företag som positivt. Bilder som skulle påverka den 
sökande negativt skulle vara bilder med anknytning till extrema åsikter, sexuellt innehåll eller 
på annat vis olämpliga bilder. 

Delning av inlägg 

Som tidigare med både innehåll och bilder anser företagen att en blandning av det privata och 
det professionella är den bästa blandning. Även här anser företagen att innehåll som är 
olämpligt och antyder till extrema åsikter är negativt. Utöver detta så nämner Bolt det som en 
person delar på sociala medier speglar dess personliga åsikter. Hälften av de tillfrågade 
företagen tar upp att en arbetsansökande som delar mycket inlägg som kan liknas vid 
tävlingar eller rabatter anses som negativt. Bolt säger att många av de som är verksamma i 
branschen är mer selektiva med vad de delar på sociala medier. 

Festdilemmat 

En uppfattning som allmänt kan finnas är att festbilder på sociala medier så som Facebook 
och Instagram kan vara negativt vid arbetssökande. En majoritet av företagen lyfter dock fram 
att festbilder inte behöver vara negativt. Så länge det inte går överstyr med för mycket fest 
eller glorifierande av alkohol. Det viktigaste enligt majoriteten av företagen är att de sociala 
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medierna ska spegla en sann bild av personen. Att vara en aktiv och glad person var något de 
ansåg vara positivt. 

Olika sociala medier 

Som beskrivits tidigare anses Facebook och Instagram som mer familjära sociala medier där 
privatliv och professionalitet gärna får blandas. Linkedin, som också nämnts, anses som ett 
professionellt medium och här bör användaren hålla sig till ett strikt professionellt personligt 
varumärke. Dessa tre sociala medier är de som företagen undersöker mest. Sociala medier 
som Behance kan användas när personen som söks ska besitta grafisk eller kreativ kompetens. 
Det sociala mediet Twitter användes väldigt sällan för att undersöka arbetssökande. Ett 
företag nämnde att de ibland kunde använda Twitter. 
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5. Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri och 
teoretiskt ramverk. 

5.1. Vilka delar på de arbetssökandes sociala medie-profiler 
undersöker rekryterare i marknadsföringsbranschen? 

5.1.1. Val av sociala medier 

Rekryterarna som medverkade i studien fick möjligheten att välja vilka sociala medier de hade 
valt att besöka om de fått ansökningar från en person, orsaken till varför det gavs var för att 
inte påverka deras val. Om rekryteraren svarade att de skulle googlat och besökt de sociala 
medier som visades fick de se de sociala medier som hade kommit fram vid googling av 
personen. Vissa av de sociala medier som dök upp då valde rekryterarna bort om det inte 
fanns intresse att besöka just det sociala mediet.  

Alla rekryterare hade valt att besöka en ansökandes Facebook-profil. Anledningen till att alla 
hade valt Facebook i första hand kan ligga i att Facebook är det största sociala nätverket och 
majoriteten av befolkningen i Sverige finns på Facebook (Safko, 2010; Nationalencyklopedin, 
u.å). Det skulle även kunna vara för att Facebook är en av de sociala nätverk där företag själva 
är väldigt närvarande och för att branschen inom marknadsföring växer där varje dag, vilket 
gör att det är viktigt att personer som ska anställas kan använda Facebook (Safko, 2010). 

Majoriteteten hade även valt att besöka en persons Linkedin. Orsaken till varför flera av dem 
skulle använda sig av Linkedin för att kolla upp en arbetsansökande var främst för att de ville 
se hur personen framställde sig själv på ett mer professionellt plan. Detta styrks av att 
Linkedin främst är byggt för att användare ska kunna söka jobb via plattformen och för att 
rekryterare ska kunna leta efter potentiella anställda (Safko, 2010). 

Tre av sex rekryterare hade även valt att besöka Instagram vid en ansökan. Instagram har 40 
procent av de svenska internetanvändarna som medlemmar och kommer på andra plats före 
både Twitter och Linkedin på antalet användare (Davidsson & Findhal, 2015), ändå var det 
lika många rekryterare som valde att besöka Linkedin som Instagram. Eftersom Instagram 
skapades för att vara ett socialt nätverk där användaren har möjlighet att visa upp sin 
kreativitet (Instagram, 2016), var en tidigare tanke att fler av rekryterarna inom just denna 
bransch skulle vara intresserade av detta sociala medium. Men med tanke på att en person 
som ansöker om jobb hos dem troligtvis skulle skicka med en portfolio, så skulle de kunna se 
personens kreativitet där. Däremot skulle Instagram kunna fungera som ett komplement till 
detta då det går att se personens vardagliga kreativitet på ett annat sätt.  

Ingen av de intervjuade skulle valt att undersöka en arbetssökandes Twitter-konto. Detta trots 
att Twitter idag är ett av Sveriges vanligaste sociala medier (Davidsson & Findhal, 2015). 
Eftersom Twitter till stor del har många användare som endast följer personer och själva inte 
är aktiva (Davidsson & Findhal, 2015) skulle det kunna visa på att många antar att personen 
ändå inte lägger upp någon intressant information. Man kan anta att rekryterarna som 
medverkat i denna undersökning själva inte är så aktiva på Twitter då många av de som är 
aktiva troligtvis skulle tycka att det var mer intressant att se personens konto.  

NY var den enda byrån som visade intresse för Behance, övriga byråer visste inte riktigt vad 
det var för något. Behance är ett nätverk som inte vuxit sig så stort i Sverige och har mest 
börjat användas på senare år. Behance används ungefär som en portfolio där projekt kan 
delas och gillas av andra användare som uppskattar vad man gör (Adobe, 2016). Eftersom 
Behance används på många kreativa företag som ett sätt att leta talanger (Adobe, 2016) borde 
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Behance varit större bland rekryterarna med tanke på att det där går att se vad de 
arbetsansökande har för kunskaper och vilken stil personen har på sina alster. Antagligen vet 
inte rekryterarna om Behance eftersom det främst är de kreativt skapande medarbetarna på 
företagen som finns där (Adobe, 2016).  

5.1.2. Vad fångade upp intresse 

För att få svar på frågeställningen gjordes en observation av hur rekryterarna använde sig av 
de sociala medierna när de besökte en persons olika konton. Detta gjordes för att få svar på 
vad de var intresserade av utan att de fick tänka efter.  

Facebook 

Alla rekryterare som deltog i studien av sociala medie-profiler inledde med att inspektera 
personernas Facebook-sida. Enligt Kawasaki (2014) inleder en person med att göra en 
översikt av en annan persons profil och om profilen inte visar något intressant kommer 
personen inte läsa mer. Detta visades tydligt då flera av personerna inledde med att skrolla 
ner i flödet, vissa av rekryterarna valde att stanna till vid vissa uppdateringar eller bilder, till 
exempel vid längre statusuppdateringar. De som inte såg något som verkade fånga deras 
uppmärksamhet scrollade de då upp igen och valde att besöka andra flikar för att se om de 
hittade någon intressant information där.   

Tre av rekryterarna gick in på fliken Om, här inspekterade de all information om personen på 
de användarkontona som hade information som visades här. I en undersökning som gjordes i 
USA var bakgrundsinformation som stödde yrkeskvalifikationer som visades på sociala 
medier var positivt att hitta (Drouin et al., 2013). Eftersom rekryterarna inte hade fått någon 
specifik information om de arbetsansökande innan studien kan deras intresse av denna 
information ligga i att de inte vet något om personen och därför väljer att besöka just denna 
flik.  

Linkedin 

Linkedin har endast en sida där man kan kolla på andra profiler, men här gick det att urskilja 
att de flesta inledde med att läsa sammanfattningen högst upp. Detta ger en snabb överblick 
av personen som de snabbt kunde koppla ihop med tidigare information som de sett på 
personens Facebook-profil. Även detta visar att Kawasakis (2014) teori om att optimera för 
fem sekunder ska följas. Om informationen var annorlunda mot vad de tidigare sett skapade 
detta förvirring, som där Person 2 visade upp att han bodde i Göteborg på Facebook och på 
Linkedin istället skrev att han var bosatt i Stockholm (se bilaga 3).  

Sedan läste rekryterarna om tidigare arbeten, flera av rekryterna pratade högt om hur länge 
vissa personer arbetat på olika platser och gjorde en lite analys i huvudet vad vissa saker bland 
tidigare arbeten kunde innebära. Enligt Galvensjö (2006) är att läsa mellan raderna en bra 
egenskap hos en rekryterare för att få en så sann bild som möjligt av den sökande.  

Rekryterarna hoppade helt över avsnitt som kompetenser och recensioner, detta visade sig 
bero på att de inte litade på om personerna som intygat kompetenserna hade gjort det för de 
verkligen ansåg det eller för att de var vänner och ville att personen skulle göra detta tillbaka. 
En av rekryterarna ansåg att det kunde vara intressant att se en persons kompetenser bara för 
att veta vad personen själv ansåg sig kunna men uppskattade inte ett moln av kompetenser då 
en person måste kunna se sina styrkor.   
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Instagram 

De rekryterare som valde att se personernas Instagram var mest intresserade av att se själva 
flödet, två av företagen valde att förstora varsin bild i flödet men nöjde sig annars med att 
endast se flödet. Detta kan bero på att Instagram är ett bildbaserat socialt nätverk 
(Nationalencyklopedin, u.å) där användarna mer berättar historier med bilder istället för text. 
En snabb överblick av bilderna ger därför en ganska bra bild av hur personen antingen lever 
eller vill leva sitt liv. 

Behance 

Endast en av rekryterarna valde att besöka en av de sökandes Behance-profil. Det som var 
mest intressant här var personens egna uppladdningar men med tanke på att rekryteraren 
troligtvis skulle ha sett de i en portfolio tidigare började hon med att gå in på fliken samlingar 
för att se om den arbetsansökande sorterade upp sina arbeten. Detta skulle kunna bero på att 
en person inte bara ska kunna producera utan även visa intresse för andras arbeten och kunna 
inspireras av andra grafiker.  

5.1.3. Slutsats 

Våra slutsatser kring vad rekryterare är intresserade av att se på en arbetsansökandes sociala 
medier är att de främst vill få en överblick av personen. Det medium som flest vill se en 
arbetsansökande på är Facebook, detta för att de anser att det speglar dem som privatperson 
på ett bra sätt. Efter Facebook var det Linkedin som var intressant för rekryterarna, denna 
tyckte de dock inte var lika viktigt eftersom de anser att det är ungefär samma sak som ett CV 
som de troligtvis redan har fått, däremot så uppskattas det att en person även klarar av att 
visa upp en mer professionell sida med hjälp av detta nätverk. Instagram var även flera av 
rekryterarna intresserade av. Övriga nätverk var rekryterarna inte särskilt intresserade av i 
nuläget men flera av de medverkade trodde även att detta skulle ändras med tiden vilket 
troligtvis stämmer med tanke på hur mycket sociala medier hela tiden växer. 

Gemensamt för sociala medier är att de vill se en överblick av en persons flöde för att se om de 
reagerar på någon information, detta kan vara både negativt och positivt. Flera av 
rekryterarna var även väldigt intresserade av personens kontakter, både vänner på Facebook, 
kontakter på Linkedin och följare på Instagram. Detta för att genom gemensamma kontakter 
kunna få en uppfattning av personen. Fliken Om på Facebook är något som flera av 
rekryterarna var intresserade av att se, främst för att få grundinformation som personen i 
fråga men även för att se familjerelationer och liknande.  

Ingen av rekryterna var särskilt intresserad av att undersöka personernas sociala medier 
grundligt utan var väldigt vaksamma över hur mycket de ville gå in på djupet. De ville snabbt 
skapa en uppfattning av personen som de sedan kunde förstärka eller ändra helt vid en 
intervju. Vissa av rekryterarna ville endast använda de sociala medierna efter intervjun för att 
förstärka intrycket de redan fått.  

5.2. Hur kan arbetssökande använda sociala medier för att öka 
sina chanser för en anställning inom 
marknadsföringsbranschen? 

För att besvara den andra frågeställningen har frågan delats upp i olika områden. Varje 
område går in på djupet med att analysera och skapa kopplingar mellan empiri och teori. 
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5.2.1. Känna till rekryteringsprocessen 

För att den arbetssökande ska kunna använda sociala medier på rätt sätt när det kommer till 
att söka anställning så är det bra att förstå hur företagen använder sociala medier i sen 
rekryteringsprocess och vilken roll de spelar.  

Under intervjun med företagen framgick att företagen i flera fall använder sina egna sociala 
medier för att marknadsföra nya anställningsmöjligheter. Det framgick också att den sociala 
medieprofilen hos en arbetsansökande oftast inte används förens senare i 
rekryteringsprocessen. Av företagen som intervjuades nämnde 66 procent att de helst 
rekryterade via nätverk och den nationella statistiken för rekrytering pekar på att 60 procent 
av företagen använder detta som rekryteringsverktyg (Karlsson, 2016). Med denna 
information går det att dra slutsatsen att endast social medier sällan kommer att skapa 
anställningsmöjligheter. Det som går att göra för att använda sociala medier för att öka 
chanserna till anställning är dock att använda sociala medier för att skapa en kontakt med 
företaget och övervaka möjliga öppningar för anställningar. Att som arbetssökande följa 
företag som är intressanta på sociala medier gör också att den sökande kan lära sig vad 
företaget söker och anpassa sig till detta. 

Statistik som återgavs i kapitel 3.2.2 och de intervjuer som genomfördes tyder på att 
användandet av Linkedin som rekryteringsverktyg kan komma att växa i framtiden. Att som 
arbetssökande finnas på Linkedin och samtidigt anpassa sin profil för att matcha 
rekryterarnas sökning via den avancerade sökfunktionen. Att vara beredd på denna möjliga 
ökning kan skapa en unik fördel gentemot andra sökande. Headworth (2015) belyser utöver 
Linkedin även vikten av att leta efter kandidater där den tilltänka målgruppen finns. Precis 
som det fram kom i intervjuerna om att Behance och liknande sociala medier är viktiga vid 
anställning av grafiker, menar även Headworth att detta är av yttersta vikt. Företagen bör 
finnas där målgruppen finns och därför bör även den arbetssökande finnas på sociala medier 
som är vanliga i den egna branschen. 

Som nämndes tidigare använde de intervjuade företagen inte sociala medier förens senare i 
rekryteringsprocessen. I intervjuerna framgick att detta gjordes främst för att antingen bilda 
sig en bild av den sökande innan intervjun eller för att styrka den bild som skapades under 
intervjun. Företagen som intervjuades följer alltså de rekommendationer som 
bemanningsföretaget Monster (u.å) tar upp om att försöka bilda en helhetsuppfattning av 
relevant information kring den sökande. Detta betyder således att den sökandes sociala 
medie-profiler inte bör motsäga det som fram kommer under intervjun. Att skapa profiler 
som stödjer och kompletterar anställningsintervjun bör anses som det optimala.  

Samtliga företag som intervjuades nämnde att de främst använde Google för att hitta 
information om den sökande. Google användes alltså som portal till de sökandes sociala 
medie-profiler. Att googla sig själv i inkognitoläge inför en intervju gör att en sökande kan få 
en bättre överblick av vilken information och vilka sociala medier som rekryteraren kan 
tänkas hitta. Denna information gör att den sökande sedan kan anpassa de sociala medier 
som kommer upp eller jobba för att få sociala medier som inte kommer fram att synas i 
framtiden. Att använda inkognito läge för att undersöka sina egna profiler är något Kawasaki 
(2014) rekommenderar att göra. Att göra detta skapar möjligheten att se profilen så som 
andra besökare ser den. 

5.2.2. Optimera profilen 

Intervjuerna tyder på att det som rekryterare vill så hos de sökandes sociala medie-profiler 
går att koka ner till två punkter; ett intresse för yrket samt rätt personliga attribut. De 
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intervjuade nämnde att en bra blandning av dessa två var det som uppskattades mest och gav 
det bästa intrycket.  

Att visa ett intresse för yrket kunde enligt de intervjuade visa sig genom att den 
arbetsansökande delade inlägg och nyheter från branschen, att de delade vad de själva gjort 
och att de på andra vis aktivt visade att de tycker det de jobbar med är roligt. Witham (2014) 
tar också upp att detta är något som många rekryterare ser som positivt när de ser en 
sökandes profil. Witham tar även upp att många rekryterare även tycker det är viktigt med 
språket, hur den sökande skriver och formulerar sig. Detta lyftes också fram i intervjuerna och 
Bolt nämnde att de alltid kollade på formuleringar och lade stor tyngd vid detta. Att visa ett 
intresse för branschen går även stark in i flera av grundpelarna i Frykman och Sundins (2011) 
guide till att skapa ett starkt personligt varumärke. 

Vilka personliga attribut som är viktiga beror på företaget och vilken position som ska 
tillsättas. En stor del av dessa personliga attribut går att koppla direkt till yrkesrollen men 
intervjuerna och Witham (2014) säger också att den sökandes passform i företagskulturen är 
viktigt. Att den sökandes värderingar ska gå i linje med företaget är viktigt för att arbetet i 
framtiden ska gå bra. Både intervjuerna och Witham pekar på samma punkter som viktiga för 
att finna denna passform. Att dela olämpligt innehåll på sina sociala medier samt om den 
sökande tidigare skrivit illa om gamla arbetsplatser ses som väldigt negativt. En punkt som 
Witham inte nämnde som framkom under intervjuerna var att en överdriven delning av 
tävlingar, spel och liknande på sociala medier som Facebook kunde uppfattas som negativt. 
Bolt benämnde detta som ett tecken på låg integritet hos den sökande. Att skriva om 
fritidsintressen och visa upp delar av sitt privatliv såg rekryterare som positivt och i många 
fall även väldigt intressant. Att väcka en nyfikenhet om dig som person kan alltså ses som 
något positivt. Precis som att en passion för yrkeslivet vägde tungt tydde intervjuerna på ett 
stort engagemang för fritidsintressen också kunde visa på rätt personliga attribut. 

Under studien som genomfördes framgick att det kan vara viktigt att vara tydlig med vad 
inlägg och texter betyder. Person 1 hade i sitt flöde delat ett klipp som undersökte vilka 
värderingar medlemmarna i ett Svenskt invandringsfientligt parti egentligen hade. Under 
intervjun framgick det att Person 1 och den video som han delat gick i linje med rekryterarnas 
värderingar. Problemet var att Person 1 inte skrivit vad videon undersökte när han delade den 
och detta gjorde att en av rekryterarna vid första anblick såg videon som en motsättning mot 
företagets värderingar. Att förtydliga inlägg och delningars betydelse kan alltså minska 
missförstånd och förtydliga innehållet. 

Giddens och Sutton (2013) beskriver nätetiken som grunden för hur användare bör interagera 
med varandra på internet. Att detta bottnar i att interaktion på internet framkallar samma 
känslor som interaktion i den fysiska världen styrker tanken om uppfattning av personliga 
attribut på sociala medier också kan visa sig i den fysiska världen. Användaren bör alltså, som 
nämnts tidigare, skapa en bild av sig på sociala medier som ska gå i linje med hur användaren 
är i den fysiska världen. Närliggande till nätetiken beskriver också Giddens och Sutton (2013) 
e-förtroende. Under intervjuerna framgick att vissa av rekryterarna använde sociala medier 
för att få referenser kring den sökande. Detta kan kopplas till e-förtroende genom att 
rekryteraren ser på hur andra användare interagerar med den sökande och på så vis försöka 
stärka den uppfattning de redan har av den sökande. 

Från intervjuerna framgick även hur rekryterarna såg på öppna och dolda sociala medier. 
Flera av rekryterarna nämnde att det inte alls var negativt om den sökande hade valt att dölja 
en del av sina profiler. I vissa fall uppfattades detta även som positivt då det visade att 
användaren hade koll på hur sociala medier fungerar. Det kunde dock uppfattas som konstigt 
om den sökande inte alls gick att hitta på sociala medier. 
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5.2.3. Lägg upp rätt bilder 

När det kommer till att välja rätt bilder att ladda upp så framgår det att den viktigaste bilden 
att tänka på är profilbilden. Att 50 procent av de tillfrågade i intervjun tyckte att profilbilden 
var väldigt viktigt och att resterande 50 procent tyckte att den var någorlunda viktig pekar på 
att profilbild överlag väger tungt. Intervjuerna talade för att det var viktigt att kunna känna 
igen personen på profilbilden. Detta går att tolka som att profilbilden ska vara en bild där 
användarens ansikte är tydligt och i fokus. På sociala medier som Linkedin framgick även att 
en profilbild som utstrålade en hög grad av professionalitet var viktigt.  

Detta går i linje med vad Kawaski (2014) beskriver i sin guide till sociala medier. Kawaski 
skriver att profilbilden utstrålar användarens personlighet och att det är viktigt att ha en 
tydlig bild på ansiktet så att andra användare ser vem de har att göra med. Kawaski 
rekommenderar också att använda samma profilbild på flera olika sociala medier så att det 
enklare går att koppla profilerna till en och samma person. Detta är något som endast ett fåtal 
av de intervjuade tog upp, de övriga rekryterarna tyckte att det var okej för en användare att 
visa olika profilbilder på olika sociala medier. 

En uppfattning som allmänt kan finnas är att festbilder på sociala medier så som Facebook 
och Instagram kan vara negativt vid arbetssökande. I intervjuerna framgick det att detta inte 
behöver vara fallet. Så länge innehållet i bilderna inte kan anses som olämpligt så ser 
rekryterarna inte detta som något negativt. Som benämnts tidigare så upplevde rekryterare en 
blandning av innehåll som de mest tilltalande och därför kan det vara positivt att till vis mån 
visa upp bilder på sig själv i olika sociala sammanhang, även om dessa skulle involvera fest. 

5.2.4. Sammanfatta din historia 

Ett av råden Galvensjö (2006) ger till rekryterare är att använda information kring 
utbildningar, tidigare arbeten och annat som den arbetssökande ger för att skapa sig en tydlig 
överblick av personen. Att som arbetssökande inte ge denna information till rekryterare 
innebär då att rekryteraren enligt Galvensjö bör undersöka denna information på egenhand. 
Att istället ge en tydlig överblick av tidigare val och framtida mål hjälper rekryteraren att bilda 
sig en uppfattning. Under intervjuerna framgick att två av sex rekryterare gärna ville se en 
tydlig och givande sammanfattning av den arbetssökande på sociala medier. 
Sammanfattningen förväntades innehålla vem personen är, vad personen gjort tidigare och 
vad den har för mål. Kawasaki (2014) menar också att det är positivt för användare på sociala 
medier att berätta sin egen historia. Kawasaki (2014) tar upp att detta går att göra genom 
olika bilder så som omslagsbilder.  

Under studien fram gick även att en tydlig strategi över hur bilder och innehåll gav en 
förbättrad bild av den sökande. Person 3 hade på sin Instagram använt ett tydligt mönster för 
hur motiv och färger användes i hennes foton. Detta uppskattade rekryterarna och tyckte att 
det utstrålade en tanke bakom de alster hon hade laddat upp. Ytterligare hade Person 2 
paketerat sina grafiska alster på sina sociala medier vilket även här gjorde att det utstrålade 
en strategisk förmåga. 

5.2.5. Slutsats 

För att som arbetssökande kunna använda sociala medier för att öka sina chanser till 
anställning finns en hel del saker som går att göra. Först och främst är det viktigt att veta att 
sociala medier inte är det viktigaste, det finns en hel del steg som rekryterare anser mer 
betydelsefulla. Det som en arbetssökande måste veta är dock att endast de bäst lämpade för 
jobbet får det, därför är det ofta viktigt att använda alla verktyg som kan vara till fördel. Den 
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sökandes sociala medie-profiler som enkelt går att hitta via Google är de som har störst chans 
att undersökas av rekryterare. Dessa är därför viktigast att ordna.  

Att ha en helt öppen profil på social medier kan enligt de intervjuade utstråla en känsla av att 
användaren inte vet hur sociala medier fungerar då de anser att vissa saker kan behöva döljas. 
Därför bör profilen begränsas så att besökare inte kan se all information, men det mest 
uppskattade är att tillgodose tillräckligt med information för att mätta den besökandes 
nyfikenhet. Att använda en tydlig profilbild där ansiktet framgår är viktigt för att rekryteraren 
ska veta att de är på rätt profil och för att de ska få ett ansikte att utgå ifrån. Att använda 
samma profilbild på flera sociala medier kan vara till en fördel då det är enklare att koppla 
profilerna till samma person. 

Att knyta kontakter med människor i branschen ökar delvis chanser till anställning vid deras 
respektive företag men utstrålar också utåt att användaren har ett stort nätverk som kan leda 
till ökad chans för anställning hos tredjepartsföretag. Det innehåll som bör finnas på sociala 
medierna för att skapa ett gott intryck hos rekryteraren är en blandning av personligt och 
professionellt innehåll. Detta för att visa på sociala kompetenser, fritidsintressen och en 
passion för yrket. Sociala medier som Linkedin har ett större fokus på det professionella och 
bör hållas enbart vid detta. Facebook och Instagram har större utrymme för att visa upp 
privatliv och fritidsintressen. Att formulera sig otydligt och slarvigt ger ett negativt intryck hos 
rekryterare. Vid delning av inlägg bör ett förtydligande av innehållet vara med för att inte 
skapa förvirring eller misstolkning. Rekryterare uppfattar ofta att människor som är aktiva i 
marknadsföringsbranschen ofta är mer selektiva med vad för typ av tävlingar och 
specialerbjudanden de delar på sociala medier. Att som sökande dela mycket av denna typ av 
inlägg kan därför uppfattas som att den sökande inte har erfarenhet av 
marknadsföringsbranschen. Att dela extremåsikter som inte ligger i linje med företagets 
värderingar uppfattas som väldigt negativt. 

Ett sista tips att göra för att genom sociala medier öka chansen till en anställning är att skriva 
en sammanfattning på profilernas informationssida. Sammanfattningen kan variera beroende 
på sociala medium men det är positivt om sammanfattningen innehåller vem användaren är, 
vad hen har gjort tidigare och vad målen är för framtiden. 
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6. Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1. Resultat 

Rapportens resultat är baserat på de intervjuer och den studie av sociala medie-profiler som 
utfördes. Detta är även förankrat i olika teorier om beteende på internet och teorier kring 
rekrytering. Resultatet säger att företag inom marknadsföringsbranschen främst använder 
sociala medier på två vis när det kommer till rekrytering. Det första är att förmedla 
information om öppna positioner inom företaget på de egna sociala medierna. Det andra 
sättet är att styrka den bilden som rekryterare skapar sig av den arbetssökande i samband 
med intervjun. Att sociala medier används för att styrka en uppfattning av den sökande visar 
också på, tillsammans med det som framgick under intervjuerna, att välstrukturerade sociala 
medier inte är det viktigaste för en anställning. Personligt brev, CV, kompetens och personliga 
attribut vägde tyngre. Sociala medier kunde dock få en allt viktigare roll i fall 
toppkandidaterna för positionen besatt liknande kompetenser. 

Resultatet av intervjun visade att det var Facebook, Instagram och Linkedin som rekryterare 
helst undersökte när det kom till sociala medier. Att vara aktiv på dessa sociala medier var 
positivt ur detta perspektiv. I studien av sociala medie-profiler framgick det att rekryterare 
som undersökte den sökandes sociala medier oftast kollade igenom väldigt flyktigt och endast 
läste och kollade extra på de delar som verkligen fångade deras intresse. Att ha detta i åtanke 
och uppdatera sociala medier på ett sätt som skapar en god uppfattning vid första anblick 
ökar chanserna för att skapa en positiv bild hos rekryteraren.  

Det innehåll som skapade en bra uppfattning av den sökande var en blandning mellan 
yrkesrelaterade uppdateringar och information kring intressen och privatliv. Detta skiljde sig 
tillviss del mellan de sociala medierna. På Linkedin var uppfattning att innehållet skulle hållas 
strikt professionellt medan det uppskattades att blanda på medier så som Facebook och 
Instagram. Det som var det mest positiva med blandningen mellan privat och professionellt 
material var att rekryteraren fick möjligheten att se dels en passion för yrket och vilka sociala 
färdigheter och ambitioner den sökande besatt. Grunden i vilket innehåll och texter som var 
positiva respektive negativa grundades väldigt mycket i tanken om att tänka efter innan 
publicering. Att skriva välformulerade och rättstavade texter upplevades till exempel som 
positivt och att dela innehåll med sexuellt eller extrem-politiska åsikter upplevs som negativt. 
Att tänka efter innan publicering av inlägg och se över formuleringar kan alltså gå en lång väg 
när det kommer till hur innehållet uppfattas av rekryterare i marknadsföringsbranschen.  

6.2. Implikationer 

Resultatets användningsområden är främst kopplade till arbetssökande inom 
markandsföringsbranschen men kommer även att kunna användas av rekryterare, 
arbetssökande inom andra branscher och privatpersoner. Eftersom rapporten har syftat till 
att undersöka området ur en arbetssökande inom marknadsföringsbranschen perspektiv går 
det inte att med säkerhet säga att de andra parterna kommer att kunna använda resultatet 
med samma säkerhet, men det kan ändå gå att använda resultatet som en vägledning i dessa 
fall. För rapportens primära målgrupp kommer användningsområdet att vara en ökad 
förståelse för rekryteringsprocessen i branschen samt en ökad förståelse för hur sociala 
medier kan användas till den arbetssökandes fördel. 
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Rekryterare kommer kunna använda resultatet som en vägledning vid rekryteringsprocessen 
då de kan ta lärdom och inspiration av hur andra företag använder sig av sociala medier vid 
rekrytering i dagsläget. Gällande arbetssökande i andra branscher och privatpersoner kan 
även de använda rapporten som en vägledning till sociala medie-profiler som uppfattas på ett 
mer positivt vis. Som tidigare nämndes kan dessa grupper inte ta för givet att sociala medie-
profiler uppfattas på liknande sätt av andra grupper som inte är rekryterare i 
marknadsföringsbranschen. 

6.3. Begränsningar 

Den största begränsningen i detta arbete har främst varit bristen av kontakt med företag. Vi 
fick endast tag på sex företag inom rätt bransch som ställde upp på att delta i intervjun. Hade 
vi fått möjlighet att få tag på fler företag i Jönköping hade vi kunnat dra mer generella 
slutsatser än de som gjorts. Att kunna utöka arbetet till att innefatta andra städer skulle även 
det vara intressant. 

En annan begränsning är den snäva tiden för arbetet. Hade mer tid funnits hade vi kunnat 
utföra en jämförande studie för hur arbetssökande själva tror att deras sociala medier ska vara 
utformade för att rekryterare ska uppskatta dem. Detta skulle tydligt visat upp skillnader 
mellan vad arbetssökande tror och vad som faktiskt stämmer då vi tror att många tror 
annorlunda än vad det verkligen är. 

6.4. Slutsatser och rekommendationer 

Det som vi anser har varit vår största brist är att vi hade önskat att ha fler företag att 
intervjua. Resultatet hade blivit mer generaliserbart och det hade varit mer intressant att se 
om det fanns större skillnader. Därför rekommenderar vi att ta kontakt med företag i ett tidigt 
skede så fler har tid för att ställa upp på intervjun.  

Vi anser även att vi har stor hjälp av vår handledare som gett bra synpunkter och nya 
synvinklar till vårt arbete. Därför rekommenderar vi även att ha kontinuerlig kontakt med 
handledaren då det har gett oss väldigt bra synpunkter som lett till bättre resultat.   

6.5. Vidare forskning 

Arbetet hade kunnat utvecklas med jämförelser mellan olika sorters byråer. Vi tror att det 
hade varit intressant att ta reda på om det finns skillnader i hur rekryterare använder sociala 
medier på till exempel digitala byråer mot mer analoga.  

En annan vinkel vi anser hade varit intressant är att applicera samma tanke på byråer i större 
städer för att se om de ser det på ett annat sätt då nätverkande inte riktigt fungerar på samma 
sätt i en liten stad som i en stor.  

Flera av företagen som intervjuades nämnde att Linkedin som en framtida plats att rekrytera 
på och vissa använde det sociala mediet till det redan idag. Att fokusera på enbart Linkedin 
och hur det används/kan användas vore ett intressant område att forska vidare i. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Frågor och riktlinjer till studie 

 

Intervju och studie med företag inom 
reklambranschen 

	
•	 Vilka	 sociala	medier	 skulle	 ni	 besöka	 om	 ni	 skulle	 söka	 på	 en	 person	 som	 ansökt	 om	

jobb?		

 
Vi skulle vilja börja med en liten observation, vi har ett scenario du ska få höra och sedan 
vill vi göra observera när det du gör på datorn.    
 
Följande personer har hört av sig till er för att ansöka om en tjänst hos er. Eftersom du är 
nyfiken på vilka dessa personer är och vill veta mer så har du sökt efter personen på Google 
och tagit dig vidare till tre av personernas sociala medie-profiler. Kolla runt på profilerna 
och skapa dig en uppfattning av personerna. 
 
Ställ dessa frågor efter varje profil:   
 

• Känner	du	att	du	bildat	någon	uppfattning	av	personen?		
• Tycker	du	att	personen	har	en	sammanhängande	bild	på	de	olika		
• Såg	du	något	du	tyckte	var	positivt?		
• Såg	du	något	du	tyckte	var	negativt?	
• Var	det	något	ni	saknade	och	hade	velat	få	fram	av	de	sociala	medierna?	
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

Intervju 
 
Rekrytering:  

• På	vilka	vis	rekryterar	ni	anställda?	(Beskriv	processen) 
 

• Skulle	ni	kunna	tänka	er	att	använda	sociala	medier	för	rekryteringsprocessen	så	som	ni	
gjorde	i	scenariot	tidigare?		

1. 	
2. OM	NEJ:	
o Varför	inte?	
o Tror	ni	att	ni	använder	det	på	ett	annat	sätt	än	de	som	rekryterar	inom	andra	

branscher	som	inte	arbetar	med	sociala	medier	på	samma	sätt?		
3. 	
4. OM	JA:		
o Varför?	
o Besöker	ni	alltid	personers	sociala	medier	vid	rekrytering?	Snarare	regel	än	ett	

undantag.		
§ Varför?		
§ Hur	stor	andel	av	de	sökande	gör	ni	det	med?			

o Vilka	plattformar	har	ni	använt	er	av	då?	varför?	
o Kan	detta	vara	olika	beroende	på	vilken	tjänst	det	gäller?	
o Tror	ni	att	ni	använder	det	på	ett	annat	sätt	än	de	som	rekryterar	inom	andra	

branscher	som	inte	arbetar	med	sociala	medier	på	samma	sätt?		
 

• Får	ni	mycket	ansökningar	via	sociala	medier?	
§ På	vilket	vis	får	ni	dem?	(PM,	öppet,	inlägg….)	
§ Vilket	socialt	medium	kommer	det	mest	förfrågningar?	
§ Vad	anser	ni	om	detta?		

 
• Har	ni	någon	gång	själva	sökt	upp	personer	ni	vill	anställa	(som	inte	har	sökt	själva)?		

o Hur	går	det	till?		
o Vilka	sociala	medier	skulle	ni	då	göra	det	på?		

 
Profilen 
 

• Hur	påverkar	det	ni	hittar	på	sociala	medier	ansökan?	
• Hur	ser	den	optimala	profilen	ut	enligt	er?		

o Vilka	saker	anser	ni	är	negativa	att	hitta	på	sociala	medier?	
o Vad	för	information	som	ni	kan	hitta	på	sociala	medier	skulle	kunna	få	er	att	inte	

vilja	anställa	en	sökande?		
o Vad	anser	ni	om	en	person	endast	har	låsta	konton	där	det	inte	går	att	se	någon	

information?		
o Vad	anser	ni	om	en	person	inte	finns	på	något	socialt	medium?	 	
o Är	profilbilden	viktig?	På	vilket	sätt?		

 
• Vad	anser	ni	kring	inlägg	&	delningar	som	innehåller	mycket	personliga	åsikter?		

o Till	vilken	grad	kan	detta	ändra	er	uppfattning	om	en	sökande?	
 

• Vilka	sorters	bilder	anser	ni	olämpliga	att	finna	på	en	sökandes	profil?		
 

• Vad	anser	ni	om	den	sökande	finns	på	flera	medier	men	utstrålar	olika	personligheter	på	
de	olika	medierna?	(En	personlighet	på	Linkedin	vs	en	annan	på	Instagram?)	

 
• Hur	uppfattas	det	att	vara	väldigt	professionell	på	alla	sina	profiler,	att	en	person	

medvetet	arbetar	med	personligt	varumärkesbyggnad?	
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• Linkedin	brukar	benämnas	som	det	professionella	sociala	mediet,	vilka	delar	tycker	

du/ni	är	viktiga	för	en	Linkedin-profil?		
o Bryr	ni	er	om	hur	många	och	vilka	som	har	intygat	personens	kompetens?	
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Bilaga 3 Beskrivning av urvalets sociala medier 

Person 1  

Man, 21 år, bosatt i Helsingborg, har studerat Grafisk design & webbutveckling. De sociala 
medier som Person 1 går att hitta på är Facebook, Instagram, Twitter och Linkedin.  

Facebook - På sin startsida på Facebook har Person 1 en profilbild där hans ansikte tydligt 
syns, han har även 17 övriga profilbilder. Person 1 har en omslagsbild på ett uppklätt 
kompisgäng, han har även tio övriga omslagsbilder. Under den korta informationen om 
honom står det med ett citat ”en reko kille”, att han arbetar som cheif marketing officer på en 
bar och grundare av en välgörenhetsorganisation, vad han har studerat och att han både bor 
och kommer ifrån Helsingborg. Person 1 har drygt 2000 vänner på Facebook.  

Den senaste statusuppdateringen var 1 mars 2016 där Person 1 skrev om att han sökte 
anställda till sin bar som ligger utomlands. Under 2015 har han uppdaterat sin sida 28 gånger, 
detta med en blandning av statusuppdateringar, bilder och delningar. Under fliken ”Om” 
finns information om vad han har jobbat, studerat, bott, syskonrelationer och sidor han gillar.  

På bilder går det endast att se den senaste profilbilden och omslagsbilden.  

Instagram - Person 1 har ett öppet Instagram-konto med 126 bilder upplagda. Han har 792 
följare och följer 608 konton. Bilderna som finns på kontot är vardagliga bilder från Person 1s 
liv. Det är många bilder på vänner och flera bilder från fester med alkohol, hans flöde 
innehåller inga bilder på arbeten han har gjort men det finns några bilder på att han arbetar 
eller studerar.  

Linkedin - På person 1s Linkedin-profil finns det information om var han bor och inom 
vilket yrke han arbetar, hans nuvarande sysselsättning, tidigare sysselsättning och utbildning.  
Under yrken har han fem olika arbetsplatser uppskrivna där han endast har förklarat en av 
dessa i ord. Person 1 har uppgett flera kompetenser inom grafisk design och marknadsföring 
och har fått flera intyg av personer.  

Han har två utbildningar uppskrivna men ingen förklaring under. I övrigt har han skrivit in 
intressen, språk, volontärarbete och frågor som intresserar honom. Person 1 har 279 
kontakter.  

Sammanfattning av Person 1 

Person 1 har valt att fokusera på sitt privatliv på de sociala medierna Facebook och Instagram 
men valt att vara mer professionell på Linkedin. Person 1 använder sig av samma profilbild på 
alla sociala medier men olika beskrivningar om sig själv. Han är mest aktiv på Instagram, men 
har under senaste året uppdaterat Facebook kontinuerligt och har en uppdaterad Linkedin.  

Person 2 

Man, 28 år, bosatt i Göteborg, studerar Interactive art director. Person 2 finns på Facebook, 
Linkedin, Twitter och Behance. 

Facebook - På sin startsida på Facebook har Person 2 en profilbild där hans ansikte tydligt 
syns men ett grafiskt element i hörnet, han har även tre övriga profilbilder. Person 2 har en 
omslagsbild föreställande ett berg med fyra personer som vandrar, han har även fem övriga 
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omslagsbilder. Under den korta informationen om honom står det att han arbetar som 
Creative intern på en reklambyrå, som orginalare/formgivare på en kommunikationsbyrå och 
som orginalare/formgivare på en av Sveriges största reklambyråer. Det står även att han har 
studerat i Tokyo. och att han både bor och kommer ifrån Göteborg. Person 1 har drygt 620 
vänner på Facebook.  

Den senaste statusuppdateringen var 31 augusti 2015 där Person 2 uppdaterat sin 
omslagsbild. Under 2015 har han uppdaterat sin sida åtta gånger, detta endast genom 
uppdaterad information, delningar och uppdaterade profilbilder och omslagsbilder.  

Under fliken ”Om” finns information om vad han har jobbat, studerat, bott och länk till hans 
webbplats.  

På bilder går det endast att se Person 2s profilbilder, men under album finns det bilder från 
bland annat Japan.  

Linkedin - På person 2s Linkedin-profil finns det information om var han bor och inom 
vilket yrke han arbetar, hans nuvarande sysselsättning, tidigare sysselsättning och utbildning. 
På fliken ”Bakgrund” har han en sammanfattning om honom och vad han gör som är skriven 
på engelska. Sedan har han skrivit upp sina erfarenheter där han har förklarat varje jobb och 
praktik med vad han har gjort. Han har angett flera olika kompetenser och fått många intyg 
på nästan alla av dessa. Under projekt har han angett olika projekt han har varit delaktig i och 
skrivit upp vad det är som har gjort och hans roll. Han har även uppgett hans utbildningar och 
skrivit förklarande text till varje utbildning. Han har även skrivit med publikationer, språk, 
övrig information och tre rekommendationer av personer i branschen. Person 2 har 327 
kontakter på Linkedin.  

Behance - På Behance har Person 2 lagt upp tio projekt från sin portfolio. Han har en kort 
beskrivning av sig själv och länkar till sin portfolio och till andra sociala medier som han finns 
på.  

Sammanfattning av Person 2 

Person 2 har valt att fokusera på sin professionella sida på de sociala medierna på alla sociala 
medier som har hittats. Person 2 använder sig av samma profilbild på alla sociala medier men 
olika beskrivningar om sig själv. Person 2 är inte speciellt aktiv på något medium men har en 
väl uppdaterad Linkedin med förklaringar till hans erfarenheter. 

Person 3 

Kvinna, 23 år, bosatt i Kalmar, studerar Reklam, grafisk design och visuell kommunikation. 
Person 3 hittas endast på Facebook och Instagram via Googles sökfunktion.  

Facebook - På sin startsida på Facebook har Person 1 en profilbild på henne själv med två 
personer i bakgrunden varav en är en känd artist, hon har utöver det fem övriga profilbilder. 
Person 3 har en omslagsbild på en växt med en skylt som det står vad växten heter på latin, 
hon har även två övriga omslagsbilder. Under den korta informationen om henne står det 
endast vilket universitet hon studerar på, var hon kommer ifrån och var hon bor. Person 3 har 
430 vänner på Facebook.  
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Den senaste statusuppdateringen var 6 september 2015 där Person 3 uppdaterade sin 
omslagsbild. Under 2015 har hon endast uppdaterat sin sida 1 gång, vilket var då hon 
uppdaterade sin omslagsbild.  

Under fliken ”Om” finns endast information om vilken skola hon studerar på och var hon bor. 
På bilder kan man bara se de album hon själv lagt ut, vilket förutom profilbilder och 
omslagsbilder är bilder från utlandet och egentagna foton av henne.  

Instagram - Person 3 har ett öppet Instagram-konto med 57 bilder upplagda. Hon har 146 
följare och följer 245 konton. De senaste bilderna som finns på hennes Instagram är snarare 
konstnärliga än från hennes vardagsliv men längre ner i flödet är det fler bilder från hennes 
privatliv. Det finns inga bilder som visar upp något jobb hon har utfört utan endast foton på 
vad hon gör i sitt privatliv och objekt hon ser i sin vardag.  

Sammanfattning av Person 3 

Person 3 har valt att fokusera på sitt privatliv på sina sociala medier. Person 2 har valt att inte 
finnas på Linkedin vilket betyder att det inte finns något professionellt medium för henne. 
Hon använder sig inte av samma profilbild på alla sociala medier och har inga beskrivningar 
om sig själv. Hon är mest aktiv på Instagram då hennes Facebook antingen knappt 
uppdateras eller är väldigt låst för allmänheten.  

 


