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Social rekrytering ur arbetssökandes perspektiv – en 
känslomässig upplevelse. 

 
Ur ett arbetsgivarperspektiv visar tidigare forskning en alltigenom 
positiv bild av rekrytering via sociala medier, vilket kan förklara 
dess ökade popularitet. För en arbetssökande däremot kan social 
rekrytering upplevas som ett hot mot integriteten, eftersom 
personlig information exponeras för arbetsgivaren. Syftet med 
denna enkätstudie var därför att öka kunskapen om arbetssökandes 
inställning till och emotionella upplevelse av social rekrytering 
utifrån demografiska aspekter. Resultatet från de icke-parametriska 
testerna visade på en något ambivalent inställning, men med 
positiva förtecken. Ett samband framkom mellan upplevd nytta och 
den generella inställningen, men även ålder hade en inverkan på 
attityden. Den mest framträdande känslan var intresse, men även 
misstänksamhet framkom. Kvinnor tenderade att uppleva mindre 
positiva emotioner inför fenomenet, där vana, val av socialt media, 
samt känslan av kontroll skulle kunna utgöra orsaksfaktorer.  

 
Nyckelord: Arbetssökande, attityder, emotioner, social rekrytering, 
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The emotional experience of social recruitment from job 
seekers’ perspective. 

 

Previous research shows from an employer´s perspective a 
thoroughly positive image of recruitment through social media, 
which may explain its increased popularity. For job seekers 
however, social recruitment might be experienced as a threat to 
privacy since personal information is exposed to the employer. The 
purpose of this survey study was to increase knowledge of job 
applicant attitudes and emotional experience of social recruitment 
based on demographic aspects. The result from the non-parametric 
tests revealed a somewhat ambivalent attitude, but with a positive 
overtone. A correlation was found between perceived benefit and 
the general attitude, as well as a relation between age and attitude. 
The most prominent feeling among the participants was interest, but 
also suspicion was found. Women tended to experience less 
positive emotions from the phenomenon, where the habit, choice of 
social media, and the feeling of control could all be causal factors. 

 
Keywords: Attitudes, emotions, job seeking, social recruitment 
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Social rekrytering är ett fenomen som ökar allt mer i betydelse även om det än så länge är 
en relativt ny företeelse i Sverige. Utvecklingen har gjort att de sociala medierna har 
omvandlats från att enbart vara en social privat arena till att användas professionellt för 
nätverksskapande i den digitala åldern, i synnerhet för företag som söker attrahera den 
virtuella generationens arbetsstyrka (Doherty, 2010). Enligt Arbetsförmedlingen (2010) har 
sökande efter potentiell arbetskraft via sociala kontakter alltid varit ett viktigt inslag när det 
gäller rekrytering, men idag har sociala medier, till följd av den explosionsartade tillväxten, 
blivit vanligare i rekryteringsprocessen än det traditionella tillvägagångssättet med 
personliga rekommendationer av vänner och bekanta för en jobbvakans. För arbetsgivaren 
innebär rekrytering via sociala medier ett snabbare, enklare och mer kostnadseffektivt 
rekryteringsförfarande i ett nischat sammanhang än traditionell rekrytering. Antalet 
ansökningar blir färre, men erbjuder samtidigt bättre kvalificerade sökanden med rätt profil 
för den aktuella positionen, vilket resulterat i ett stigande intresse för fenomenet bland 
rekryterare (Arbetsförmedlingen, 2010).  

För en aktivt arbetssökande person kan de sociala medierna innebära en värdefull kanal i 
sökandet efter ett nytt arbete, medan en passiv arbetssökande med en tillfredsställande 
anställning kan välja att exponera sina uppgifter på utvalda sociala medier i syfte att 
marknadsföra sig för intresserade presumtiva arbetsgivare, utan att själv vara aktiv online 
(Doherty, 2010; Joos, 2008). Det ömsesidiga interagerandet på en informell plattform som 
social rekrytering erbjuder såväl arbetsgivare som arbetssökande, är anledningen till den 
ökade populariteten, då båda parter kan känna varandra på pulsen genom informationen 
som finns tillgänglig på de sociala sidorna online, en screening åt båda hållen 
(Arbetsförmedlingen, 2010; Doherty, 2010). Samtidigt innebär den alltmer utsuddade 
gränsen mellan privat- och arbetsliv på nätet att en arbetsgivare, som kontrollerar en 
kandidats uppgifter på de sociala sidorna före anställning, kan få del av privat information 
som i värsta fall sänker kandidatens karriär (Billner, 2011). En persons digitala fotspår i 
olika sociala medier kan således ha en ogynnsam inverkan ur ett professionellt hänseende. 
Tidigare forskning har visat hur professionella rekryterare kunnat göra korrekta 
personlighetsbedömningar av kandidater baserat på uppgifter från sociala nätverkssidor 
(Budden, Elkersh, Vicknair, & Yancey, 2010). Vetskapen om att personlig information på 
sociala Internetsajter kan innebära en black om foten gör att en arbetssökandes inställning 
till social rekrytering riskerar att få en mer negativ karaktär. Med andra ord kan 
misstänksamhet uppstå till följd av oro för att informationen missbrukas av en presumptiv 
arbetsgivare (Kluemper & Rosen, 2009). 

Eftersom användandet av sociala medier ständigt ökar och användningsområdena därtill 
ändras till att även inkludera rekrytering blir forskning på området allt viktigare, både ur ett 
arbetsgivar- och ur ett arbetssökarperspektiv. Hittills har forskning inom social rekrytering i 
första hand utgått från ekonomiska aspekter, där människan fått en undanskymd plats i 
rekryteringsprocessens periferi. Utgångspunkten för föreliggande undersökning var därför 
en förmodad diskrepans mellan arbetsgivares positiva syn på social rekrytering till följd av 
ekonomisk vinning, såsom tidigare forskning visar (Kluemper & Rosen, 2009), och hur 
arbetssökande på ett känslomässigt plan upplever och värderar tanken på att närma sig en 
ny anställning via de socialt inriktade Internetsidorna. Avsikten var således att belysa hur 
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arbetssökande personer ställer sig till att utnyttja de sociala medierna i sitt arbetssökande, 
vilka känslor detta väcker hos dem, samt vilken inställning de har till fenomenet. Som 
bakgrund till undersökningen valde vi därför att utgå från upplevelsen i form av emotioner 
och attityder, med andra ord den känslomässiga erfarenheten och den generella 
inställningen. 

 
Teoretisk bakgrund 

Beroende på förutsättningarna kan social rekrytering upplevas både som en positiv 
möjlighet och ett påtvingat hot, vilket ger upphov till skilda känslor och inställningar 
gentemot fenomenet. En påverkande faktor i sammanhanget kan utgöras av hur trygg en 
person är i sitt användande av sociala medier i vardagen, eftersom vana generellt sett ger en 
mer positiv upplevelse. Dylika tankegångar återfinns i den följande teorigenomgången, som 
inleds med en genomgång av vad social rekrytering innebär, för att därefter övergå till att 
beskriva affektteorier.  

 
Social rekrytering = sociala medier + rekrytering 

Själva termen social rekrytering kan definieras som att utnyttja den nya Web 2.0 tekniken i 
kombination med sociala medier för att kommunicera, engagera, informera och rekrytera 
framtida talanger (Budden et al., 2010). I klartext innebär det att använda sociala medier för 
att få till en matchning mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. När det gäller sociala 
medier är de flesta bekanta med termen, men vad som egentligen åsyftas är inte alltid helt 
klart. En definition av sociala medier är enligt Wikipedia (2011) följande: 

”Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och 
användargenererat innehåll. Det kan ta sig uttryck i Internetforum, communities, bloggar, 
wikier, gruppvara, poddradio och artikelkommentarer”  

Förenklat uttryckt erbjuder sociala medier oss att vara sociala på Internet och det bygger på 
att människan till sin natur är en social varelse. Det finns ett antal olika 
användningsområden inom sociala medier, men för föreliggande undersökning inkluderas 
endast de mest frekvent använda sociala plattformarna inom sociala nätverk och 
mikrobloggar, då dessa forum har mest relevans för studiens syfte. Sociala nätverk är 
mötesplatser online där användarna kan vara sociala och hålla kontakten med varandra, 
antingen privat via exempelvis Facebook, eller på ett mer professionellt plan via LinkedIn 
(Carlsson, 2010). Mikrobloggar innebär att skribenter delar med sig av olika innehåll, 
exempelvis text, bilder och filmklipp. Andra skribenter kan kommentera eller delta i 
konversationen och den största tjänsten för mikrobloggande är Twitter (Carlsson, 2010).  

Nationellt sett är det populäraste sociala mediet Facebook med cirka 4 miljoner användare i 
Sverige, följt av LinkedIn, som har mer än 700 000 svenska användare 
(Arbetsförmedlingen, 2010). Enligt Statistiska Centralbyrån (2011) deltar mer än 90 % av 
Sveriges yngre befolkning (16-24 år) på diverse sociala medier, och män är generellt sett 
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mer aktiva än kvinnor. Andelen som deltar minskar successivt med stigande ålder till att 
inte inkludera mer än cirka 10 % i åldern 65-74 år. Intressant nog visar statistiken att 
kvinnor i högre ålder är mer aktiva än männen i samma åldersgrupp, men männen föredrar 
professionella nätverkssajter såsom LinkedIn. De olika forumen kan liknas vid varierande 
mötesformer, där LinkedIn är som ett professionellt frukostmöte, medan Twitter är ett 
lunchmöte där du både kan vara personlig och professionell, och Facebook slutligen är ett 
middagsmöte som erbjuder en mer personlig kontakt (Arbetsförmedlingen, 2010).  
 

Affekt 

För att förstå en persons reaktion behöver man enligt socialpsykologin se till affektiva 
tillstånd såsom emotioner, sinnesstämningar och känsloyttringar eftersom dessa påverkar 
reaktionerna. Dock beskriver Forgas (2000/2002) att det inom psykologiska sammanhang 
saknas en allmänt vedertagen definition av begreppen affekt, känsla, emotion och 
stämningslägen, eftersom olika psykologiska inriktningar har egna definitioner. Parrot 
(2001) menar på att alla vet vad exempelvis en emotion är, tills man ber dem definiera 
begreppet. Samtidigt finns en gemensam utgångspunkt, som grundar sig på att någon har en 
upplevelse av någonting eller en attityd till någonting, till följd av en affektiv inverkan. 
Därför har affekt blivit ett ofta använt samlingsnamn, som hänvisar till ett känslomässigt 
stadium med en värdering eller bindning av positiv eller negativ karaktär (Passer & Smith, 
2001). Eftersom denna studie grundar sig på respondenternas känslomässiga upplevelser 
och inställningar kommer utgångspunkten kring affektbegreppen att tydliggöras utifrån 
emotion och attityd, då dessa utgör grunden för tolkningen av undersökningens framkomna 
resultat. 

Emotion  
 
En definition av Frijda, Manstead och Bem (2000/2002) beskriver emotion som tillstånd, 
vilka innehåller såväl känslor som fysiologiska förändringar, expressivt beteende och en 
handlingsberedskap. Detta innebär med andra ord att emotioner är en reaktion på individens 
föreställning om världen kring den, vilket har sin grund i personens känslor. Att uppleva 
känslor är således en signal på att det finns ett personligt intresse av en situation utifrån 
egna mål, och känslans intensitet är ett mått på hur viktigt intresset är för individen (Frijda 
et al., 2000/2002). Personens bedömning av situationen är därför det väsentliga och inte 
situationen som sådan, en utgångspunkt som är högst relevant för undersökningen kring 
arbetssökandes känslomässiga inställning till social rekrytering. Känslorna är dock relativa 
beroende både på situationen och tidigare erfarenheter, vilket gör att en känsla klingar av då 
situationen genom upprepning förvandlas från obekant till bekant (Frijda, 2001). Utifrån 
denna studies syfte är dessa tankegångar mycket intressanta genom att de pekar på att vana 
av exempelvis sociala medier kan medföra mindre osäkerhet och en starkare känsla av 
kontroll, vilket möjligen resulterar i en mer positiv inställning till att använda sig av dylika 
medier i sitt arbetssökande. Hur öppen en individ är för att utforska ny information beror på 
graden av intresse. Samtidigt kan misstro vara en viktig hjälp för att bortförklara 
information som misstämmer med de egna övertygelserna (Frijda & Mesquita, 2000/2002).  
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När det gäller emotioners struktur finns det ett stort antal olika teorier samlade under tre 
fraktioner utifrån biologiska, kognitiva, samt socio-kulturella perspektiv. Medan biologiskt 
inriktade emotionspsykologer söker ett bestämt antal grundemotioner menar vissa kognitiva 
emotionspsykologer att det i stället finns ett helt spektrum av olika emotioner, och utifrån 
ett sociokulturellt perspektiv talas det ofta om olika familjestrukturer av emotioner (Reeve, 
2009). Trots olika synsätt utgår dock de flesta teorier från de så kallade grundemotionerna 
rädsla, ilska, misstänksamhet, ledsamhet, glädje och intresse. Ortony och Turner (1990), 
som kritiserat tanken på existensen av ett antal grundemotioner, menar på att behag och 
obehag är mer relevanta kandidater för emotioners affektiva kärna än grundläggande 
emotioner, inte minst mot bakgrund av att definitionerna av de utvalda emotionerna skiljer 
sig åt beroende på både språkliga och kulturella skillnader. Därtill kan samma emotion 
uppvisa olika aspekter genom att upplevas antingen som en positiv eller negativ känsla, 
vilket gör att grundemotionerna egentligen inte borde vara mer än två till antalet och 
utgöras av positiv respektive negativ emotion (Parrot, 2001). Baserat på denna tanke utgår 
föreliggande studie från två grundläggande aspekter av emotioner, positiv respektive 
negativ emotion. Ytterligare en utgångspunkt är att emotionerna upplevs genom definierade 
känslor, utifrån modifierade former av de tidigare nämnda grundemotionerna, och de 
utvalda känslorna i denna undersökning beskrivs närmare i avsnittet om databearbetning.  

I linje med diskussionerna kring positiv och negativ emotion går den så kallade 
appraisalteorin, där man skiljer mellan positiv affekt, med känslor som karekteriseras av 
entusiasm, tillgivenhet och glädje, och negativ affekt, vilken utgörs av känslor såsom hat, 
avoghet, skuldkänslor och avsmak. Enligt teorin gör människan kognitiva bedömningar i 
olika steg, där det första är att bedöma en situations mening i relation till personligt intresse 
eller mål utifrån en tolkning som antingen positiv, neutral eller negativ. Därefter följer 
personens val att handskas med situationen mot bakgrund av tillgängliga resurser och 
eventuell anpassning (Eysenck, 2000/2002; Parrot, 2001). Detta gör att motivation och 
emotion går hand i hand, eftersom vi agerar emotionellt då våra motiv och mål uppfylls, 
alternativt upplever stress om vi känner att vi inte har kontroll över situationen, om vi hotas 
eller när vi är frustrerade (Passer & Smith, 2011). Relaterat till föreliggande undersökning 
blir det första steget i appraisalteorin betydande, eftersom respondenterna gör en 
bedömning av sin ståndpunkt utifrån de emotioner de förknippar med att använda sig av de 
sociala medierna som kanal för sökandet efter en ny potentiell arbetsposition.  

Attityd 
 
I likhet med affekt är attityd värderande och precis som med emotioner sker värderingen 
gentemot ett specifikt objekt, men attityders evaluerande tendenser är mer långlivade än 
emotioners. I båda fallen är värdebedömningen i kroppslig form, en fysiskt upplevd känsla 
(Clore & Schnall, 2005). Attityder kan säjas bestå av tre olika delar där den första är affekt, 
det vill säja positiva eller negativa känslor, det andra är attribution i form av föreställningar 
eller övertygelser, och slutligen även agerande eller reaktion (Fabrigar, MacDonald & 
Wegener, 2005). Föreliggande studie tar fasta på attitydens första känslomässiga del. På 
grund av attitydernas kognitiva natur kan de variera när det gäller bedömning av ett objekt 
eller en händelse och det är därför till och med möjligt att ha mer än en attityd till samma 
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objekt eller handling. Detta gör även att individer kan ha ambivalenta känslor till ett objekt 
då deras implicita och explicita attityder kan skilja sig åt (Kruglanski & Stroebe, 2005). 
Med andra ord är attityder i högsta grad instabila.  

Enligt Kruglanski och Stroebe (2005) formas attityder gentemot ett objekt utifrån förväntat 
uppfyllelse av ett mål, vilket motiverar ett agerande, som mycket väl kan vara affektiv till 
sin natur. Målet är således personens föreställning om en önskvärd angelägenhet eller 
händelse och den affektiva aspekten involverar en mental representation av en specifik 
känsla, alternativt en tidigare emotionell erfarenhet. När det gäller föreliggande 
undersökning är dessa tankegångar av intresse då positiva föreställningar kring 
användandet av det sociala nätverket för att få en ny anställning torde resultera i en positiv 
inställning.  

Ajzens och Fishbeins (2005) teori kring planerat beteende blir i detta sammanhang högst 
relevant. Teorin beskriver hur människans intention är att engagera sig som mest då vi har 
en positiv attityd till ett visst beteende, som är under den egna kontrollen och med 
subjektiva normer som stöder attityderna. Att ha kontroll över en situation anser vi vara 
likvärdigt med att känna förtroende, samt att ha tillit, och en av intentionerna med denna 
studie är att undersöka om respondenterna upplever att de är trygga med att söka ny 
anställning genom sociala medier. Ajzen och Fishbein (2005) gör dock en distinktion 
mellan attityder gentemot fysiska objekt och attityder gentemot ett beteende, såsom 
arbetssökning via sociala medier. Utgångspunkten för teorin är att människors beteende är 
en följd av ett resonerande kring de egna personliga övertygelserna, attityderna och 
intentionerna, vilket gör beteendet kausalt. Enligt teorin om planerat beteende innebär den 
egna undersökningen en studie av respondenternas attityder gentemot ett enda beteende, 
som utgörs av arbetssökning via sociala medier, vilket således innebär ett agerande i en 
given kontext vid en specifik tidpunkt mot ett definierat mål.  

Att intention är en mycket god indikation på förutsägbart beteende, såsom användandet av 
sociala medier för att söka ny anställning, framkommer enligt teorin genom starka 
influenser som ligger till grund för beslutet att engagera sig i ett specifikt beteende i syfte 
att nå ett mål, utifrån en känsla av upplevd nytta (Ajzen & Fishbein, 2005). 
Utgångspunkten är en förväntad positiv eller negativ konsekvens av beteendet i fråga, men 
även förhållanden som kan förenkla eller förhindra utförandet av beteendet spelar stor roll 
(Ajzen & Fishbein, 2005). Detta är en högst relevant infallsvinkel för denna undersökning 
då det torde innebära att attityden till social rekrytering i hög grad formas av respondentens 
kunskap om vilken effekt användandet av sociala nätverk för arbetssökning kan ha, samt en 
subjektiv värdering av den förväntade effekten. Kunskap kan således vara en viktig faktor 
som kan få positiva attityder att övergå i ett positivt beteende (Ajzen & Fishbein, 2005).  

 
Tidigare forskning 

Vad det gäller forskning som hittills bedrivits inom social rekrytering har fokus främst legat 
på arbetsgivarnas perspektiv utifrån diverse besparingsincitament, samt en önskvärd 
effektivisering av rekryteringsprocessen med hjälp av den digitala tekniken. Då det hittills i 
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det närmaste saknas forskning inom det egna valda problemområdet redogörs på följande 
sidor för vetenskaplig forskning, som angränsar forskningsområdet, dock utan att på ett 
direkt sätt redogöra för hur arbetssökande upplever social rekrytering utifrån emotioner och 
attityder.   

En undersökning av Kluemper och Rosen (2009) beskriver hur erfarna rekryterare kunde 
göra korrekta bedömningar av arbetssökandes personligheter enbart baserat på 
informationen som fanns tillgänglig på Facebook. Trots det framgångsrika resultatet 
utfärdas en varning för att endast använda sig av dylik information för att forma sig en 
uppfattning om en kandidat. Detta gäller i synnerhet med tanke på att demografiska 
skillnader kan spela in, exempelvis beroende på om personen i fråga har en mer extrovert 
eller introvert preferens, samt hur frekvent personen använder sig av sociala nätverk online, 
vilket även står i relation till personens ålder. Undersökningen belyser vidare det etiska 
dilemmat gällande lagligheten bakom elektronisk screening då användandet av sociala 
medier har blivit en allt viktigare del för personer som har mänskliga resurser som 
profession, men informationen på sociala nätverkssidor innehåller ofta uppgifter som vid en 
personlig intervju skulle klassificeras som olagliga spörsmål (Kluemper & Rosen, 2009). 
Vetskapen om arbetsgivarnas förfarande kan dock enligt vårt antagande medföra en 
generell misstänksamhet och en känsla av osäkerhet inför att använda sig av sociala medier 
för att söka ny anställning. Avsikten med föreliggande undersökning var därför att 
undersöka om valet av socialt medium har en inverkan på attityden utifrån en känsla av 
misstänksamhet och oro för att informationen på de sociala nätverkssidorna kan 
missbrukas, såsom belyses av Kluemper och Rosen (2009). Därutöver söktes svar på om 
demografiska skillnader kan urskiljas, men utifrån arbetssökandes inställning till och 
emotionella upplevelse av social rekrytering.  

Det etiska dilemmat åskådliggörs även av Budden et al. (2010), som i sin undersökning 
sökte svar hur medvetna yngre studenter var om att arbetsgivare i allt högre grad 
kontrollerar potentiell arbetskraft via de sociala medierna. Studien visade på att studenter 
var väl medvetna om att arbetsgivare idag gärna tar hjälp av sociala medier för att få en mer 
utförlig och personlig bild av den sökande, men generellt såg de inte detta som någonting 
oroande. Dock framkom att mer än hälften av studenterna tagit bort information från sina 
sociala nätverk, då de inte ville offentliggöra all information. Studenterna uppgav även att 
de inte stod helt främmande för tanken att på begäran uppge sitt lösenord för att en 
potentiell arbetsgivare skulle få ta del av informationen på de egna sociala nätverkssidorna. 
Mot bakgrund av detta förespråkar Budden et al. (2010) arbetsgivare en än mer utbredd 
användning av social rekrytering, eftersom arbetssökande utifrån undersökningens resultat 
är positivt inställda till förfarandet. Frågan vi ställde oss var om denna positiva attityd går 
att urskilja även hos andra åldersgrupper, eller om det går att skönja en skillnad i 
upplevelsen baserad på andra faktorer än ålder, exempelvis ur ett mer känslorelaterat 
perspektiv där osäkerhet och misstänksamhet kan ge en mer negativ attityd till att utnyttja 
de sociala medierna för sitt arbetssökande. 

Att nätverka för att söka nytt jobb rekommenderas generellt eftersom det anses vara en 
mycket effektiv arbetssökningsmetod. Hur effektivt nätverkande är som jobbsökarbeteende 
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har undersökts av van Hooft, van Hoye och Lievens (2009). Genom den longitudinella 
studien påvisades att aktivare nätverkande med sociala kontakter resulterade i fler 
jobberbjudanden, oberoende av tiden som spenderades på andra arbetssökande aktiviteter. 
Implikationen av resultatet gör implicit gällande att personer med ett omfattande socialt 
nätverk har större chanser att få erbjudanden om nya arbeten eftersom de redan har en 
positiv inställning till att utnyttja sina sociala kontakter för eget syfte. I relation till 
föreliggande studie kan detta möjligen innebära att ett mer frekvent användande av sociala 
nätverkssidor medför en mer positiv attityd, samt upplevandet av mer positiva emotioner i 
relation till social rekrytering. Samtidigt gör van Hoofts et al. (2009) studie gällande att 
framgången i synnerhet gäller för personer med en högre utbildning och större och starkare 
socialt nätverk, då dessa fick information om arbeten som ej utannonserats eller positioner 
de själva inte hade haft i åtanke. Med andra ord torde utbildningsnivå kunna ha en inverkan 
på personens inställning till arbetssökning via sociala medier, att antagande som tagits fasta 
på i föreliggande undersökning, där svar söktes på huruvida det finns ett samband mellan 
en högre utbildning och en mer positiv inställning till social rekrytering.  

En studie av Lin (2010) utgår från att arbetssökande personers intention att använda sig av 
jobbsökarsajter till stor del bestäms av individens attityd gentemot användandet av 
webbsidor för sitt jobbsök. Mot bakgrund av teorin om planerat beteende bestäms 
intentionen i termer av bland annat attityd, vilket definieras som en positiv eller negativ 
känsla till ett beteende. Intentionen kan enligt teorin förespås av en allmän tillfredsställelse, 
vilket gör att attityden påverkas av den upplevda nyttan. Utgångspunkten har en likhet med 
föreliggande studie, då en av avsikterna var att se om det fanns ett samband mellan den 
upplevda nyttan och inställningen till att söka ny anställning med hjälp av sociala medier. 
Resultatet från Lins (2010) undersökning gör gällande att respondenternas attityd och 
upplevda kontroll hade en klar inverkan på deras vilja att söka jobb online, med andra ord 
påverkade den upplevda nyttan deras inställning, i enlighet med teorin om planerat 
beteende. 

En vilja att förstå hur webbaserade rekryteringssystem uppfattas av arbetssökande personer, 
samt dessas attityder till att söka nytt jobb via Internet, gjorde att Mol och Sylva (2009) 
genomförde sin undersökning kring arbetssökandes perceptioner av det webbaserade 
tillvägagångssättet vid rekrytering, eftersom tidigare forskning inte kunnat uppvisa något 
allmängiltigt resultat, utan snarare gett upphov till divergerande och tvetydiga 
uppfattningar. I likhet med föreliggande undersökning ville de se om det fanns en skillnad i 
upplevelsen mellan olika grupper av sökande utifrån exempelvis kön, ålder, datorvana och 
Internetaktivitet. Mols och Sylvas (2009) resultat visade dock inte några signifikanta 
skillnader när det gäller kön och ålder, men däremot framkom skillnader gällande vana av 
Internet. Respondenter som hade Internetvana uppgav en positiv perception och en högre 
tillfredsställelse än ovana användare. Därför är det av största vikt för företag att säkerställa 
att den önskvärda målgruppen vid en rekrytering via sociala medier de facto är aktiva 
online, för att inte gå miste om värdefulla kandidater. Detta för tankarna till den egna 
undersökningen där utgångspunkten var en förmodan att den personliga attityden till social 
rekrytering påverkar hur respondenterna upplever fenomenet.  
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Av ovanstående forskningsresultat framgår att forskning kring nätverkande via sociala 
medier i relation till arbetssökning hittills är ytterst bristfällig, trots att intresset för 
fenomenet ständigt ökar i popularitet hos framför allt rekryterare. Samtidigt blir det 
uppenbart att social rekrytering kan upplevas som ett hot mot den egna integriteten då 
individens personliga information exponeras för allmänheten. Att nätverka har dessutom 
blivit en naturlig del av arbetssökarprocessen, men hur ställer sig arbetssökande personer 
till att utnyttja det sociala nätverket online i sitt jobbsökande? Vilken roll spelar attityden 
för individens användande av sociala medier i samband med en rekryteringsprocess? 
Dylika frågor torde organisationer och företag ha ett professionellt intresse för vid valet av 
tillvägagångssätt inför en planerad nyrekrytering, eftersom en felaktig förmodad kunskap 
kring arbetssökandes beteende kan resultera i att arbetsgivarna går miste om kvalitativ 
personal.  

Mot bakgrund av ovanstående var syftet med föreliggande studie att undersöka hur 
inställningen till social rekrytering ser ut bland arbetssökande personer, samt söka belysa 
hur arbetssökande på ett emotionellt plan upplever rekrytering via sociala medier. Med 
utgångspunkt från antaganden om skillnader och samband faktorer emellan framkom 
följande frågeställningar för att uppfylla syftet:  

� Vilka känslor upplever arbetssökande inför social rekrytering? 
� Vilken inverkan har demografiska aspekter på den emotionella upplevelsen av och 

attityden till social rekrytering?  
� Vad finns det för samband mellan emotioner, attityder och demografiska aspekter i 

relation till hur social rekrytering upplevs? 
 

Metod 

Undersökningsdeltagare 
 
Utifrån ett slumpmässigt urval, enligt Borgs och Westerlunds (2009) definition, har 
sammanlagt 174 personer (n = 174) deltagit i undersökningen genom att besvara den för 
ändamålet framtagna enkäten.  Urvalsgruppen bestod av arbetssökande i olika åldersklasser 
och med olika utbildningsnivåer, där 30% uppgav att de idag har en anställning, medan 
70% saknade anställning. Sammanlagt deltog 43% män och 57% kvinnor i undersökningen, 
i ålderskategorierna 20-65 år. Mer utförlig demografisk information om respondenterna 
finns sammanställt i Tabell 1.  
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Förbindelse med respondenterna fick vi dels genom kontakt med ett av Trygghetsrådets 
(TRR) lokalkontor, dels via ett av fackföreningen Unionens lokalkontor, och dels med hjälp 
av programansvariga personer på Blekinge Tekniska Högskola. Av respekt för 
samarbetsparternas anonymitet redogörs ej för deras geografiska placeringar i landet, med 
undantag för högskolan. Vid kontakten med undersökningsdeltagarna fick dessa en 
kortfattad redogörelse i skriftlig form om studiens syfte, tillsammans med information om 
att deltagandet var frivilligt och att de kunde känna sig fria att avbryta deltagandet när, och 
om, de så önskade. Vidare informerades de om att vi garanterade deras anonymitet genom 
att inte efterfråga några personliga uppgifter, samt att resultatet endast skulle användas i 
utbildningssyfte och inte lämnas vidare till annan part. De erbjöds även att få ta del av den 
färdiga rapporten om intresse fanns. I enkätsvaren ingick inte heller några frågor som på 
något sätt kunde hota deltagarnas integritet och anonymitet. Mot bakgrund av ovanstående 
har informations- och samtyckeskraven uppfyllts i enlighet med de normer för 
samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet (2010) sammanställt.  

När det gäller bakgrundsinformationen om deltagarna anser vi att denna har relevans för 
studiens syfte att öka kunskapen om respondenternas inställning till social rekrytering, samt 
för att kunna urskilja skillnader i den emotionella upplevelsen av rekrytering via sociala 
medier. Dock gjordes ett medvetet val att inte inkludera frågor gällande etnisk bakgrund 
eller boplats, eftersom det inte fanns någon avsikt att undersöka eventuella etniska eller 
geografiska skillnader i upplevelsen. 

Material 

Då avsikten med studien var att söka svar på arbetssökandes inställning till social 
rekrytering, liksom hur de upplever fenomenet på ett känslomässigt plan föll sig valet 
naturligt på att använda en enkät i undersökningen. Med enkäter är möjligheten att nå ut till 
fler respondenter betydligt större och det bidrar även till en förenkling av att göra ett 
slumpmässigt urval av deltagare (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Någon djuplodning 
kring upplevelsen som sådan var inte aktuell och därför valdes intervjuer bort på ett tidigt 
stadium. Enkäten som använts för studien är egenhändigt framtagen och skapades med 
hjälp av Google Docs utifrån de rekommendationer som Trost (2007) ger gällande 
utformning av frågor, samt enkäters upplägg. Inspiration till skapandet av enkäten kom dels 
från teorier och aspekter ur tidigare attityd- (Kruglanski & Stroebe, 2005) och 
emotionsforskning (Frijda et al., 2000/2002). Dessa antyder att det finns skillnader i 
människans inställning till en situation eller ett objekt beroende på varierande faktorer, 
samt att emotioner ligger till grund för inställningar till och upplevelser av ett specifikt 
fenomen.   

Webbenkäten bestod av sammanlagt 21 frågor, varav 19 frågor utgjordes av 
flervalsalternativ, där respondenterna enbart kunde välja det svar som passade bäst in på 
deras förståelse och tolkning av frågans innehåll. Enkäten bestod även av två öppna frågor, 
varav den ena syftade till att i ord få respondentens egen beskrivning av hur denne upplever 
det att använda sig av sociala medier i en rekryteringsprocess, och i den andra bad vi 
respondenten beskriva sin känsla för ett jobberbjudande via ett socialt medium. Exempel på 
en emotionellt riktad fråga är att respondenterna fick ta ställning till om de kände sig 
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entusiastiska över möjligheten att söka nytt jobb med hjälp av sociala medier, med en 
skalning från stämmer inte alls = 1, till stämmer helt och hållet = 4. Inkluderat i enkäten 
fanns även en emotionellt riktad fråga där vi bad respondenterna uppge hur de upplevde nio 
av oss utvalda känslor gentemot social rekrytering, baserat på fem svarsalternativ med 
varierande styrka utifrån stämmer inte alls = 1, stämmer inte = 2, neutral = 3, stämmer 
ganska bra = 4 och slutligen stämmer mycket väl = 5. Vid framtagandet av känslorna i 
frågan valde vi, såsom redogjorts för tidigare i teoridelen, att utgå från de så kallade 
grundemotionerna i en modifierad form. Således valde vi att inkludera rädsla, ilska, 
misstänksamhet, glädje och intresse, men uteslöt ledsamhet, för att istället lägga till tillit, 
trygghet, säkerhet och osäkerhet. Exempel på en attitydrelaterad fråga formulerades så att 
deltagarna fick svara på hur de ser på sin generella inställning till rekrytering via sociala 
medier på en skala från negativ = 1 till positiv = 4, alternativt utifrån att ta ställning till om 
det är positivt att arbetsgivare börjar använda sig av social rekrytering, med svarsalternativ 
som löper från stämmer inte alls = 1 till stämmer helt och hållet = 4. Enkäten i sin helhet 
återfinns som bilaga till detta dokument (Bilaga 1). 

Procedur 

Syftet med den här undersökningen var att ta reda på hur inställningen till och upplevelsen 
av rekrytering via sociala medier ser ut hos personer baserat på urvalets livssituation vid 
tidpunkten för undersökningen. För att undersöka detta fenomen ansåg vi, såsom tidigare 
beskrivits, att en enkät lämpade sig bäst för insamlingen av data. Eftersom TRR arbetar för 
att bistå personer som blivit uppsagda i deras sökande efter en ny anställning såg vi TRR 
som en lämplig samarbetspart. Då kontakt tagits och samtycke till samarbete givits sändes 
ett mail med länk till webbenkäten över till kontaktpersonen, som därefter med hjälp av 
sina kollegor distribuerade ut den till TRRs klienter. Med anledning av att TRRs 
klientgrupp har relativt hög medelålder valde vi att även använda oss av andra källor för 
datainsamlingen. Därför kontaktades ett lokalkontor på Unionen och med hjälp av en 
kontaktperson delades enkäten ut i pappersformat till arbetssökande 
fackföreningsmedlemmar, som deltog i en kurs i hur man söker ny anställning, där social 
rekrytering lämpligt nog ingick som ett delmoment. De ifyllda enkäterna skickades per post 
tillbaka till oss. För att ytterligare bredda urvalet, samt för att få en jämnare 
åldersfördelning tog vi även hjälp av programansvariga på Blekinge Tekniska Högskola, 
som distribuerade webbenkäten till ett antal sistaårsstudenter, då dessa inom en snar framtid 
kommer att söka sig ut på arbetsmarkanden. Likaså ombads slumpmässigt valda kontakter 
på Facebook att ta del av undersökningen för att få ett bredare urval, samt få kontakt med 
passiva arbetssökande med en anställning. Svaren från webbenkäterna samlades i ett 
formulär per automatik och kunde därefter matas in i statistikbehandlingsprogrammet SPSS 
för bearbetning. Någon direktkontakt med respondenterna förekom därför inte vid något 
tillfälle.  

I syfte att hålla undersökningen på en vetenskaplig nivå vid den inledande 
informationssökningen användes databaser inom psykologisk vetenskap. Sökningen 
begränsades till material, som var peer-reviewed och från tidsperioden 2000-2011, samt 
med en relevans för undersökningen. Utifrån upplevelsen att en artikelsökning i enbart 
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psykologiska databaser gav ett mycket påvert resultat, samt försvårade sökandet efter 
lämplig och relevant forskning, togs även Google Scholar till hjälp. Valda artiklar från 
främst HR-området letades därefter upp via BTHs databaser för att säkerställa den 
vetenskapliga kvaliteten, alternativt granskades ursprunget kritiskt och artiklar som 
bedömdes som ovetenskapliga sållades bort för att endast inkludera peer-reviewed artiklar i 
studien. Sökorden som användes var bland annat social media, emotion, attitude, jobsearch, 
affect, samt social recruiting/recruitment, web recruiting, och e-recruting i olika format.  

Databearbetning 

Sammanställningen av enkätdatan gjordes med hjälp av statistikprogrammet SPSS och 
samtliga tester baserades på en 5% alfanivå (Borg & Westerlund, 2009). Inför de statistiska 
testerna valde vi att klumpa ihop de frågor, som var av liknande karaktär. Dock bibehöll de 
demografiska beroendevariablerna sin status och benämns i texten ålder, kön, 
utbildningsnivå, anställningsstatus, användarfrekvens, samt sociala medier. Likaså kodades 
endast de två öppna frågorna enligt respondenternas beskrivna känslor (fråga 5=K), samt 
upplevelse (fråga 21=U). För att få fram arbetssökarstatus utifrån aktiva respektive passiva 
arbetssökande grupperades svaren från fråga fyra i två kategorier (b, c, d=aktiv; e=passiv). 
De emotionsrelaterade enkätfrågorna samlades ihop under två variabler baserat på negativa 
respektive positiva emotioner (fråga 13, 14=NE och fråga 7, 9, 10, 11, 15, 16=PE). Även de 
attitydrelaterade frågorna förenades och samlades under en attitydvariabel (fråga 6, 8, 
12=A). Den attitydrelaterade frågan om respondenternas inställning utgör dock en separat 
variabel och benämns i texten GI (fråga 17), eftersom respondenterna i den frågan har gjort 
en medveten bedömning kring deras generella inställning till social rekrytering. 
Skattningsfrågan kring nio utskrivna känslor behöll vi i original för att göra en grafisk 
presentation med hjälp av Excel av respondenternas svar (fråga 20, se Figur 1). Dock 
grupperades känslorna i två variabler, positiva (tillit, trygghet, glädje, säkerhet, intresse) 
respektive negativa (misstänksamhet, rädsla, osäkerhet, ilska) känslor, för ytterligare en 
grafisk presentation (se Figur 2). Frågornas indelningar ansåg vi utgjorde en bra grund för 
de valda korrelationstesterna, samt hypotesprövningar, då de frågor som hade samma 
utgångspunkt samlades under en och samma variabel.  

För att få en första bild av resultatet, men även underlätta valet av statistiska tester relevanta 
för studien, inleddes arbetet med att ta fram frekvensdata, medelvärden och 
normalfördelningskurvor, såsom Borg och Westerlund (2009) rekommenderar.  Utifrån 
frekvensdatan och undersökningens frågeställningar plockades variabler ut och hypoteser 
skapades, som ansågs kunna ge fördelaktig information genom att belysa olika eventuella 
samband med hjälp av korrelationstester, samt eventuella skillnader med hjälp av 
hypotesprövningar. Mot grundval av frågeställningarna utgick hypotesprövningen från 
följande hypotetiska antaganden: 

� Emotionerna i upplevelsen av social rekrytering varierar beroende på 
könstillhörighet och ålder. 

� Ålder respektive kön påverkar vilken attityd en arbetssökande har till att använda 
sociala medier i sitt arbetssökande. 
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Då histogrammen visade på ej normalfördelad data föll valet av test på icke-parametriska 
tester, Spearmans Rangkorrelationskoefficient (r) för korrelationstesterna för att söka 
samband och Chi-två för hypotesprövningarna. De starkt snedfördelade variablerna 
(utbildningsnivå, anställningsstatus, användarfrekvens, socialt medium) valde vi att endast 
använda i korrelationstester. När det gäller tolkningen av korrelationernas styrka har vi 
utgått från Borgs och Westerlunds (2009) riktlinjer och utgår därför från att en korrelation 
där r = 0.50 eller mer är ett starkt samband, då bedömningen är att undersökningens 
stickprov är tillräckligt stort för ett dylikt agerande.  

Samtliga valda testvariabler tog avstamp i syftet att undersöka vad inställningen är 
gentemot rekrytering via sociala medier, samt utkristalliseringen av eventuella skillnader i 
deltagarnas känslomässiga upplevelse kring fenomenet. Chi-två och Spearmans r ansåg vi 
vara lämpligast eftersom vi inte var ute efter att göra generaliseringar av hela populationen 
och det heller inte fanns någon bivariat normalfördelningen i urvalet (Borg & Westerlund, 
2009).  

 
Resultat 

Inledningsvis utfördes ett enkelt chi-två test på variablerna ålder, kön och utbildningsnivå i 
syfte att undersöka om samplets skillnader var inom den statistiska felmarginalen eller om 
fördelningen skiljer sig åt från den förväntade frekvensen. Resultatet visade att det inte 
fanns någon signifikans vad det gäller könsfördelningen, och skillnaden mellan män och 
kvinnor i samplet var därför inom den statistiska felmarginalen (X2 (1) = 3.31, p = .072). 
Däremot uppvisade åldersvariabeln på en statistisk signifikans, vilket indikerar en ojämn 
fördelning mellan de olika åldersgrupperna (X2 (2) = 8.41, p = .015). Likaså framkom en 
signifikans gällande respondenternas utbildningsnivå (X2(2) = 81.76, p = .001).  

Utifrån antagandet att det finns en skillnad i upplevelsen av social rekrytering ur ett 
emotionellt perspektiv, beroende på könstillhörighet och åldersnivå, genomfördes chi-två 
tester mellan kön respektive ålder och variablerna positiva (PE) respektive negativa (NE) 
emotioner. Ur ett åldersperspektiv framkom varken ett signifikant resultat mellan 
åldersvariabeln och PE (X2(6) = 6.16, p = .410), eller NE (X2(6) = 3.88, p = .693). Däremot 
framkom signifikanta resultat både mellan kön och PE (X2(3) = 9.22, p = .027), samt i 
relationen kön och NE (X2(3) =14.63, p = .002), vilket bekräftar hypotesen. Förhållandet 
mellan könens emotionella upplevelser baserat på de inkomna svaren från enkäten (fråga 
13, 14=NE och fråga 7, 9, 10, 11, 15, 16=PE) presenteras nedan i Tabell 2. 
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Enligt frekvensdatan från skattningsfrågan med de nio utskrivna känslorna (fråga 20) 
upplever män mer positiva emotioner när det gäller rekrytering via sociala medier än 
kvinnor (se Figur 1). I ett helhetsperspektiv upplevs en högre grad av positiva emotioner, 
och de känslor som är mest frekventa är intresse och glädje, vilka följs av misstänksamhet 
(se Figur 2). Då intresse framkom som den mest frekvent upplevda känslan genomfördes ett 
korrelationstest för att utforska om det finns ett samband mellan variablerna intresse och 
attityd (A) i upplevelsen av rekrytering via sociala medier. Korrelationen uppvisade ett 
relativt starkt positivt samband och var även signifikant (r = 0.64, p = .000). 

 

 
Figur 1: Sammanställning över positiva och negativa emotioner utifrån könstillhörighet (Positiva emotioner, 
M=2,67; Negativa emotioner, M=2,23) 
 
 

 

 

Figur 2: Sammanställning över upplevda känslor utifrån könstillhörighet  
(Tillit, M=2,67; Trygghet, M=2,59; Glädje, M=2,92; Säkerhet, M=2,45; Misstänksamhet, M=2,82; Rädsla, 
M=2,26; Osäkerhet, M=2,57; Ilska, M=1,63; Intresse, M=3,17) 
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För att se om ett samband kunde urskiljas mellan de upplevda emotionerna och 
respondenternas inställning till fenomenet social rekrytering genomfördes korrelationstester 
mellan den generella inställningen (GI), attityden (A) i relation till NE och PE. Av 
resultatet framkom ett starkt positivt samband mellan A och PE (r = 0.78, p = .000) liksom 
i förhållandet GI och PE (r = 0.75, p = .000). Signifikanta negativa samband framkom även 
i relationen A och NE (r = -0.45, p = .000), samt GI och NE (r = -0.51, p = .000). Vidare 
korrelationstestades förhållandet arbetssökarstatus och upplevda emotioner. Resultatet 
visade inga signifikanser vare sig mellan aktiv arbetssökande i relation till PE  
(r = -0.05, p = .507), respektive NE (r = 0.13, p = .093), eller passiv arbetssökande mot PE 
(r = 0.02, p = .851), respektive NE (r = - 0.67, p = .393).  
 
Resultatet från chi-två testerna, som genomfördes mot bakgrund av antagandet att en 
arbetssökandes inställning till rekrytering via sociala medier påverkas av könstillhörighet 
respektive ålder, uppvisade en signifikans i förhållandet A och ålder  
(X2(6) = 13.25, p = .039), medan GI i relation till ålder endast gav en tendens till signifikans 
(X2(6) = 11.80, p = .067). När det gäller kön framkom inga signifikanta resultat vare sig i 
relationen A och kön (X2(3) = 2.48, p = .480), eller GI och kön (X2(3) = 2.77, p = .428). 
Förhållandet mellan åldersgrupperna och attitydvariabeln (A) till rekrytering via sociala 
medier finns sammanställt nedan (se Tabell 3). 
 
 

 
 
 
För att få ytterligare djup i respondenternas svar konsulterades den beskrivande statistiken. 
Frekvensdata från enskilda enkätfrågor gör gällande att 57% av respondenterna uppger sig 
vara positivt inställda till att företag använder sig av sociala medier vid rekrytering. 
Samtidigt uppger 62% av respondenterna att de inte har förtroende för att informationen 
som finns tillgänglig på sociala medier hanteras respektfullt av en presumtiv arbetsgivare 
(se Bilaga 1, frågorna 8 & 9). 
 
I syfte att belysa om inställningen till social rekrytering är beroende av om den 
arbetssökande har en anställning eller inte gjordes ett korrelationstest mellan 
anställningsvariabeln och GI. Resultatet visade ingen signifikans (r = -0.11, p = .171). 
Vidare korrelationstestades förhållandet utbildningsnivå och A (r = 0.04, p = .600), samt 
utbildningsnivå och GI (r = 0.03, p = .738), båda utan signifikans.  
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Huruvida den generella inställningen (GI) till social rekrytering har ett samband med 
användarfrekvens av att använda sociala medier korrelationstestades och resultatet visade 
ett medelstarkt signifikant samband (r = - 0.38, p = .000). I relationen mellan GI och socialt 
medium framkom däremot inget signifikant samband (r = 0.77, p = .340). I förhållande till 
kön visade korrelationsprövningen med användarfrekvens inga signifikanta samband  
(r = - 0.01 , p = .880), medan det däremot fanns ett svagt signifikant negativt samband 
mellan kön och socialt medium (r = - 0.25, p = .002). Även mellan upplevd otrygghet 
gentemot social rekrytering i förhållande till socialt medium uppvisades ett svagt negativt 
signifikant samband (r = -0.17, p = .033). Utifrån frekvensdata över preferensen för 
respektive socialt medium könen emellan framkom att 52% av männen föredrog Facebook 
(52%) och LinkedIn (47%), men endast ett fåtal använde Twitter (1%). Bland kvinnorna 
hade Facebook högst frekvens (75%), följt av LinkedIn (23%) och Twitter (2%).  De olika 
åldersgruppernas val av socialt medium visade att 20-34-åringarna föredrog Facebook 
(95%), och Twitter (5%), medan 35-49-åringarna valde Facebook (61%) och LinkedIn 
(39%). 50-64-åringarna använde Facebook (48%), Twitter (2%) och LinkedIn (50%). 

När det gäller den upplevda nyttan med arbetssökning via sociala medier framkom en 
signifikant och relativt stark positiv korrelation med GI (r = 0.65, p = .000). I förhållande 
till arbetssökarstatus visade resultatet inget samband mellan upplevd nytta och aktiv 
arbetssökande (r = 0.04, p = .615), men däremot fanns en svag signifikant negativ 
korrelation mellan passiv arbetssökande och upplevd nytta (r = -0.16, p = .040).   

De två öppna frågorna användes inte inom några statistiska tester, men frekvensdata togs 
fram på de kodade svaren från respektive fråga. Frekvensdatan från frågan där 
respondenterna ombads beskriva sin känsla inför att använda sociala medier för att söka ny 
anställning (K) visade att 33% av respondenterna kände intresse, 21% kände glädje, medan 
16% kände misstänksamhet till att söka jobb via sociala medier, 20% var neutrala och 10% 
upplevde osäkerhet. Den andra öppna frågan (U) berörde hur respondenterna upplever 
rekrytering via sociala medier, varav 39% uppgav en negativ upplevelse, 17% sa sig vara 
neutrala och resterande 44% upplevde fenomenet positivt (se bilaga 1, fråga 5, n = 141; 
fråga 21, n = 117). 

 
Diskussion 

Intentionen med denna studie var att undersöka vilken inställning arbetssökande personer 
har gentemot att söka ny anställning via sociala medier, samt hur de på ett känslomässigt 
plan upplever social rekrytering. Resultatet visar på att positiva emotioner generellt sett 
överväger negativa, vilket bekräftas av de kodade kommentarerna från den öppna frågan i 
enkäten, där respondenterna i ord fick beskriva den egna känslan inför social rekrytering. 
De känslor som var mest framträdande var intresse följt av glädje, men även ett uns av 
misstänksamhet fanns representerat. Eftersom attityder delvis utgörs av emotioner i form av 
känslor är det därför föga förvånande att inställningen hade en mer positiv karaktär. 
Resultatet gav också belägg för att det finns ett starkt samband mellan emotioner och 
attityder, i enlighet både med tidigare forskning och socialpsykologiska teorier på området. 
Detta går även i linje med det signifikanta och relativt starka samband som framkom mellan 
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nyttan respondenterna såg för egen del att använda sig av sociala medier i sitt 
arbetssökande och en positiv attityd till social rekrytering. När det gäller demografiska 
skillnader i upplevelsen visade det sig att kvinnor generellt sett upplever mindre positiva 
emotioner i relation till social rekrytering än männen, men någon skillnad utifrån 
åldersgrupp framkom däremot inte. Emellertid visade resultatet att attityden påverkades av 
ålder, medan könstillhörighet däremot inte inverkade på inställningen till social rekrytering. 
Ej heller utbildningsnivå, eller aktiv respektive passiv arbetssökande, gav något signifikant 
resultat. Såsom förmodats visade sig vana ha en avgörande betydelse, då frekvent 
användande av sociala medier gav upphov till en mer positiv inställning, utan relation till 
vilket socialt medium som prefererades. Det framkomna resultatet bidrar till kunskapen i ett 
område som hittills är i det närmaste outforskat, varför studien bibringar värdefull 
information inför framtida användande av sociala medier i rekryteringsprocessen. 
Därigenom anser vi att syftet med studien har blivit uppfyllt.  

I relation till forskning som hittills bedrivits på liknande tema bekräftar den empiriska 
undersökningen det som tidigare framkommit, men pekar samtidigt mot resultat som 
divergerar något från andra forskares slutsatser. Föreliggande studie har direkta 
beröringspunkter med Lins (2010) studie av arbetssökandes attityd till webbaserade 
jobbsökarsidor, samt Mols och Sylvas (2009) studie av arbetssökandes attityder till att söka 
ny anställning via Internet. Vad det gäller övriga inkluderade forskningar erbjuder de 
studier kring faktorer som angränsar till vår forskning. Merparten av forskningarna baseras 
på statistisk bearbetning av material från enkäter med arbetssökande och studenter i likhet 
med föreliggande undersökning (Budden et al., 2010; van Hooft et al., 2009; Lin, 2010; 
Mol & Sylva, 2009), men även på personlighetstester i jämförelse med personliga 
bedömningar (Kluemper & Rosen, 2009). Utifrån demografiska skillnader gör vår 
undersökning gällande att det finns en differens mellan hur män och kvinnor upplever 
social rekrytering på ett känslomässigt plan, till skillnad från Mols och Sylvas (2009) studie 
där endast Internetvana visade på en skillnad. Även föreliggande undersöknings resultat 
uppvisade dock ett samband mellan hur aktivt sociala medier används av individen och 
inställningen till att söka ny anställning via de sociala medierna. Att kvinnor utifrån 
studiens resultat uppger sig uppleva mindre positiva emotioner än männen kan möjligen 
förklaras av att de känner sig mer otrygga till följd av att de främst använder Facebook, 
vars privata information kan användas för att kontrollera presumtiva arbetstagare, såsom 
beskrivs av Kluemper och Rosen (2009), samt Budden et al. (2010). Antagandet stärks 
genom den signifikanta negativa korrelation, om än svag, som framkom mellan val av 
socialt medium och en känsla av otrygghet inför att använda sig av sociala medier i sitt 
jobbsökande, vilket vi förmodar grundar sig på en ovilja hos Facebookanvändare att 
exponera sina uppgifter för allmänheten. Detta kan möjligen även förklara skillnaden som 
framkom vid analysen av frekvensdatan från förhållandet mellan attityden till social 
rekrytering och ålder, där de två äldre åldersgrupperna uppvisar en mer positiv inställning 
än den yngre ålderskategorin undersökningsdeltagare. De yngre respondenterna föredrar 
Facebook framför andra sociala medier och upplever därför troligen osäkerhet inför tanken 
att låta en arbetsgivare ta del av deras privata sociala nätverkssidor. En parallell kan 
härifrån dras till de yngre studenterna i undersökningen av Budden et al. (2010), vilka 
uppgav sig vara relativt bekväma med vetskapen om att arbetsgivare kontrollerar uppgifter 
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via Facebook, men att de ändå kunde tänka sig att städa bort alltför privat information. 
Denna medvetenhet framkom även i föreliggande studie där en respondent uppgav 
följande: 

”Skulle jag söka jobb via Facebook skulle jag ändra min profil så att den blev mer 
begränsad. Förmodligen skulle jag börja "posta" om jobbrelaterade saker och nyheter och 
inte skriva om lika mycket personliga saker.” 

Att människan i allmänhet är inställd på personlig vinning framkommer både i Lins (2010) 
och vår undersökning, då respondenterna i båda fallen uppger sig uppleva positiva 
emotioner och därtill en positiv attityd till fenomen med en upplevd nytta, såsom 
arbetssökning med hjälp av sociala medier. Resultatet visar att detta inte tycks påverkas av 
vare sig utbildningsnivå eller om personen i fråga har en anställning eller inte, till skillnad 
från Van Hooft et al. (2009) där utbildningsnivån visade sig ha en positiv inverkan på 
attityden till socialt nätverkande bland arbetssökande. Möjligen hade resultatet blivit ett 
annat om utbildningsnivån bland respondenterna varit mer normalt fördelad. Även vana att 
använda sig av sociala medier i sin vardag kan ses som en nyttoaspekt, eftersom personer 
som känner sig bekväma med sociala medier utifrån ett frekvent användande enligt 
resultatet uppger en positiv attityd till social rekrytering. Vår tolkning av resultatet är att 
vana användare upplever en känsla av kontroll, vilket har en positiv inverkan på såväl 
attityder som emotioner. Även Lin (2010) konstaterar att attityden och upplevelsen av 
kontroll inverkar på en individs vilja att söka jobb via webben. Detsamma framkom i Mols 
och Sylvas (2009) studie där frekvent användande av Internet resulterade i en mer positiv 
perception och en högre tillfredsställelse, oberoende av ålder och kön. Resultatet från 
föreliggande studie visar däremot att åldern har en inverkan på attityden till social 
rekrytering, men trots att respondenterna ser det som positivt att arbetsgivare allt mer börjar 
använda sig av sociala medier för nyrekryteringar, uppvisar resultatet samtidigt att det 
saknas förtroende för att informationen på sociala medier hanteras på ett respektfullt sätt av 
arbetsgivare. Detta kan möjligen vara en förklaring till att det i förhållandet mellan passiva 
arbetssökande och upplevd nytta framkom ett svagt negativt signifikant samband. Med 
andra ord är det måhända så att personer, som har en anställning inte ser någon egen 
vinning med att använda de sociala medierna på ett professionellt plan, på grund av att de 
inte identifierar sig som arbetssökande, utan snarare upplever ett intresse än en personlig 
nytta. Enligt vår tolkning pekar detta på detta att det finns motstridiga känslor i förhållande 
till social rekrytering.  

Ambivalenta känslor gentemot ett beteende är anledningen till att en person kan ha olika 
attityder till ett objekt eller en händelse (Kruglanski & Stroebe, 2005) och detta är troligen 
vad som visar sig i studiens resultat. Kvinnor uppvisar konsekvent mindre positiva 
emotioner än män, men i de öppna svaren ger de en helt annan bild, där de i högre grad 
beskriver känslor av glädje och intresse än vad männen gör. Att män upplever mer positiva 
emotioner än kvinnor kan möjligen förklaras av att de är mer aktiva användare av sociala 
medier än kvinnor, samt att de främst använder sig av LinkedIn, vilket framkom av såvål 
vår undersökning som tidigare sammanställd statistik (Statistiska Centralbyrån, 2011). När 
det gäller attityden gentemot social rekrytering däremot framkom ingen skillnad könen 
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emellan i denna studies resultat. Såsom tidigare beskrivits kan det finnas ett samband med 
att kvinnor i de högre åldersklasserna till större del använder sig privata sociala nätverk än 
män, vilket synliggörs av statistiken kring svenskars användande av sociala medier som 
Statistiska Centralbyrån (2011) sammanställt. Enligt resultatet ger dock inte ålder upphov 
till emotionella skillnader i upplevelsen av rekrytering via sociala nätverk, medan attityden 
däremot påverkas av personens ålder. Detta konstaterande är intressant mot bakgrund av att 
attityder enligt Clore och Schnall (2005) är en känslomässig värdering, med andra ord utgår 
en attityd från affekt i form av positiva eller negativa emotioner (Fabrigar et al., 2005). 
Resultatet styrker mycket riktigt att det finns ett samband mellan attityden till social 
rekrytering och upplevelsen av positiva, respektive negativa emotioner, vilket även 
framkom i Lins (2010) undersökning. Vi anser att det motstridiga resultatet kan sättas i 
samband med nyttoaspekten, eftersom attityder enligt Kruglanski och Stroebe (2005) 
formas av en förväntan om att ett mål ska uppfyllas, medan emotioner däremot innebär att 
individens tolkning av världen ger en affektiv kortvarig reaktion till skillnad från 
attitydernas mer långvariga verkan (Clore & Schnall, 2005; Frijda et al., 2000/2002; Reeve, 
2009).  

Hur åtråvärt målet är uppvisas likväl av den emotionella upplevelsen, då ett personligt 
intresse för någonting, med andra ord uppfattningen att någonting de facto har en 
nyttoaspekt, signaleras genom positiva känslor utifrån en subjektiv bedömning av 
händelsen (Frijda et al., 2000/2002). Enligt tolkningen av resultatet är det därför möjligt att 
ha en positiv attityd till social rekrytering, då det förhoppningsvis kan resultera i en ny 
attraktiv anställning, samtidigt som emotionerna är mer negativa, sannolikt på grund av att 
kontroll över situationen saknas, vilket kan medföra en viss misstänksamhet. Paradoxalt 
nog uppvisade resultatet inget signifikant samband mellan att vara aktiv arbetssökande och 
att se en nytta med social rekrytering, trots att det framkom ett relativt starkt positivt 
samband mellan den generella inställningen till att söka nytt arbete via sociala medier och 
upplevd nytta. En möjlig förklaring till resultatet kan återfinnas i teorierna om planerat 
beteende. Enligt Ajzen och Fishbein (2005) är engagemanget som störst i de fall en person 
har en positiv inställning till någonting, som upplevs vara under den egna kontrollen. I 
fallet arbetssökning via sociala medier kan känslan av kontroll bli bristfällig, vilket kan 
bero på tidigare negativa erfarenheter, eller att situationen är obekant (Frijda, 2001). 
Maktlöshet till följd av bristande kontroll ger dessutom ofta upphov till negativa emotioner 
(Reeve, 2009). Enligt vår åsikt kan en förklaring till paradoxen därför vara en känsla hos 
aktiva arbetssökande att de inte riktigt har kontroll över det som sker vid en rekrytering via 
sociala medier.  I sammanhanget menar vi även på att olika sociala medier kan ge upphov 
till varierande känslor, vilket påvisades genom en respondents kommentar: 

”LinkedIn väcker positiva känslor och jag söker gärna jobb via LinkedIn. Däremot 
Facebook känner jag mig tveksam till att söka jobb via. Twitter befinner sig någonstans 
mitt emellan.” 

Den emotion som nämndes mest frekvent bland undersökningens öppna svar var intresse 
följt av glädje och misstänksamhet. Att intresse är en i högsta grad relevant emotion i 
sammanhanget visade sig även genom det relativt starka, signifikanta samband som 
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framkom mellan känslan av intresse och attityden till social rekrytering. Med andra ord 
innebär intresse en emotion av positiv karaktär med en behaglig underton, vilken påverkar 
attityden i en positiv riktning (Fabrigar, et al., 2005; Ortony & Turner, 1990; Parrot, 2001). 
I relation till paradoxen kring aktiva arbetssökandes oförmåga att se en nytta med social 
rekrytering, trots en uppvisad positiv attityd till fenomenet, kan intresse i kombination med 
glädje enligt vår mening utgöra grund för den positiva attityden.  

Enligt Frijda och Mesquita (2000/2002) är intresse en indikation på hur villig en individ är 
att utforska ett nytt område, medan misstro däremot är ett sätt att skjuta ifrån sig 
information, som inte är i linje med de egna övertygelserna. En parallell kan dras härifrån 
till appraisalteorin, som gör gällande att en känsla av intresse inför ett fenomen såsom 
social rekrytering betyder att situationen bedömts som positiv på grundval av individens 
personliga intresse. Med andra ord upplever en arbetssökande att det finns en nytta med att 
använda de sociala medierna i sitt jobbsökande, i enlighet med det positiva samband som 
framkom mellan upplevd nytta och generell inställning (Eysenck, 2000/2002; Parrot, 2001). 
Misstänksamheten däremot indikerar enligt vår tolkning en frustration över att inte ha full 
kontroll, som även mycket väl kan grunda sig på bristande kunskap. I relation till teorin 
kring planerat beteende betyder en positiv attityd till följd av ett intresse, att individen trots 
allt har en vilja att engagera sig i de sociala mediernas värld för att söka ny anställning. 
Drivkraften för beteendet är en förväntan att ett önskvärt mål uppfylls, men attityden som 
ger upphov till drivkraften kräver både kunskap och en känsla av förtroende (Ajzen & 
Fishbein, 2005). Misstänksamheten blir här dess motsats och torde ge en mer negativ 
attityd eftersom den högst sannolikt baserar sig på emotioner av negativ karaktär. Att det 
finns en stark koppling mellan en individs emotioner och attityder visades tydligt i 
resultatet, där det framkom starka positiva samband mellan positiva emotioner och en 
positiv attityd, respektive relativt starka negativa samband mellan negativa emotioner och 
den generella inställningen. Så som vi ser det innebär detta att känslor av positiv karaktär 
såsom intresse, glädje och förtroende har en positiv inverkan på individens attityd gentemot 
att använda sig av de sociala medierna även i professionellt syfte, medan en misstro 
däremot gör att individen har en negativ inställning till rekrytering via sociala medier. Vi 
anser att det återigen är den upplevda nyttan som spelar in och påverkar såväl beteendet 
som inställningen utifrån de emotioner personen upplever i samband med social 
rekrytering, i likhet med resultaten från de tidigare undersökningarna kring attityder till 
arbetssökning via sociala nätverk, webbsajter och Internet (van Hooft et al., 2009; Lin, 
2010; Mol & Sylva, 2009). Att så är fallet speglas även av en kommentar från en 
respondent i föreliggande undersökning, som uttrycker samma slutsats gällande 
utnyttjandet av sociala nätverk i sitt arbetssökande, som framkom i studien av van Hooft et 
al. (2009):  

”Effektivt sätt att använda mitt nätverk och hitta jobb som inte kommer ut offline.” 

Konklusionen blir att genom kunskap om nyttan med arbetssökning via sociala medier, 
samt vana av de olika medierna, upplever arbetssökande i högre grad positiva emotioner, 
som ger upphov till positiva attityder till fenomenet social rekrytering. En mycket fri 
tolkning av dels det egna resultatet, men även av resultatet från Kluemper och Rosen 
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(2009), samt Lin (2010), gör gällande att en emotion, som präglas av personligt intresse, 
gör att användaren av sociala medier bemödar sig om att endast publicera personlig, men 
inte privat, information. Samtidigt ger mer vana av Internet och de sociala mediernas 
möjligheter ytterligare positiva emotioner, samt en mer positiv attityd, vilket blir till en 
spiralrörelse av positiva händelser.   

 
Metoddiskussion 

Utifrån formuleringen av frågorna som baseras på emotionella upplevelser av och 
inställning till rekrytering via sociala medier har undersökningen en relativt god inre 
validitet, då enkäten ger en bra bas för undersökningssyftet, samtidigt som valet av tester 
som utförts i SPSS minskar risken för felaktiga bedömningar i resultatet. Dock framkom i 
efterhand att fråga 4f på enkäten (se Bilaga 1), gällande om respondenten exponerat sina 
uppgifter på Internet, med största sannolikhet misstolkats av flertalet respondenter, 
eftersom svaren inte var i linje med övriga svar från respondenterna. Med andra ord var 
frågan felformulerad, då det inte framgick att vi åsyftade sociala medier specifikt och inte 
Internet som helhet. Detta gjorde att svaren hamnade utanför föreliggande 
forskningsområde och ett beslut togs därför att exkludera frågan vid den statistiska 
bearbetningen, utifrån en bedömning att det inte hade någon inverkan på resultatet som 
sådant. En omformulering av frågan skulle dock stärka undersökningens validitet (Cohen et 
al., 2007). Eftersom undersökningen utgår från människan och mänskliga beteenden är det 
även svårt att göra en allmängiltig generalisering av hela populationen utifrån 
undersökningens stickprov, vilket gör den yttre validiteten relativt låg (Cohen, et al. 2007).  

Vi bedömer undersökningens reliabilitet som förhållandevis god, men ytterligare 
begränsningar gällande valet av respondenter skulle stärka reliabiliteten för att kunna ge 
mer normalfördelade bakgrundsvariabler utifrån exempelvis ålder, kön och utbildning, då 
slumpen inte skulle ges samma möjlighet att förvränga resultatet (Borg & Westerlund, 
2009). Webbenkäten kan också lätt skickas på nytt till nya respondenter och bearbetning av 
ny data kan göras utifrån samma tester, som de nu genomförda i SPSS. Paradoxalt nog är 
det samma faktorer som stärker reliabiliteten som också sänker den, eftersom vi inte vet 
exakt vilka respondenterna är, vilket försvårar en replikering av studien. Ett nytt stickprov 
skulle kunna innebära respondenter från andra grupper, där kulturella och sociala skillnader 
kan ha en signifikant inverkan på deras upplevelse av rekrytering via sociala medier (Cohen 
at al., 2007). Då vi inte har någon uppgift på hur många personer som fått ta del av enkäten 
har vi heller inte möjlighet att uttala oss om eventuellt bortfall under 
datainsamlingsprocessen (Borg & Westerlund, 2009).  

När det gäller källkritik har en svårighet upplevts vid användandet av böcker översatta till 
svenska, då det finns en misstanke om att översättaren påverkats av sitt kulturella arv, vilket 
försvårat definitionen och förståelse av orden affekt, emotion, känsla etc. I de litterära 
texterna har framkommit en blandning av definitioner utan avskildringar gällande 
respektive affekttillstånds innebörd, vilket har gjort texten svårtolkad. Att inkludera 
forskning från andra vetenskapliga områden än psykologiska i en uppsats inom psykologi 
kan möjligen upplevas som ovetenskapligt utan konkret relevans för den genomförda 
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studien. Dock anser vi att den valda forskningen belyser upplevelsen av social rekrytering 
ur olika synvinklar och då det hittills sånär saknas forskning inom det valda området i den 
psykologiska vetenskapen blev det nödvändigt att avstå från alltför stora avgränsningar i 
sökningen. 

 
Avslutande diskussion och sammanfattning 

Genom undersökningen har vi insett att social rekrytering är ett högaktuellt ämne, som 
berör personer på ett känslomässigt plan. Detta visade sig inte minst genom den positiva 
respons som vi fick av personerna vi inledningsvis kom i kontakt med under sökandet efter 
lämpliga samarbetspartners. De spontana reaktionerna går i linje med de öppna svaren vi 
fått från respondenterna, där intresse, glädje, men även entusiasm inför fenomenet varit 
framträdande. Trots att vi inte har någon statistik gällande svarsfrekvensen kan vi 
konstatera att engagemanget bland respondenterna varit stort, då vi på två dagar fick in 
närmare 100 svar på webbenkäten, något som tyder på ett stort intresse. Utifrån tolkningen 
av den genomförda undersökningens resultat och mot bakgrund av de valda teoretiska 
perspektiven kring emotioner och attityder, samt resultat från tidigare forskning inom 
ämnesområdet, anser vi att vi har uppfyllt syftet att undersöka arbetssökandes inställning 
till social rekrytering, samt hur arbetssökande upplever fenomenet på ett emotionellt plan.  

Sett i backspegeln kan vi dock se att vetgirigheten gjort forskningsområdet väldigt 
omfattande. Vi sökte en helhetsbild över hur arbetssökande personer upplever rekrytering 
via sociala medier och valde därför att inkludera såväl emotioner som attityder, eftersom 
dessa på ett intimt sätt går hand i hand, samt representerar både känslor och inställningen. 
Resultatet visar också att så är fallet, eftersom det utifrån svaren framkom en stark koppling 
mellan emotionernas positiva respektive negativa aspekter och attityden till social 
rekrytering som fenomen. Utifrån detta kan vi göra ett antagande om att det är av stor 
betydelse att en individ känner sig trygg med sättet de söker en ny anställning på för att 
utveckla en positiv inställning. Detta gäller i synnerhet med tanke på att en positiv attityd 
motiverar individens beteende, vilket i det här fallet innebär att använda sig av de sociala 
medierna i sitt jobbsökande. Slutsatsen blir att ju högre grad av positiva känslor du har 
inför rekrytering via sociala medier, desto mer positiv inställning får du. Samtidigt 
framkom av undersökningen att många känner sig otrygga och upplever social rekrytering 
som ett hot mot integriteten, troligen på grund av att informationen som läggs in på de 
sociala medierna skapas privat, men används i dessa fall även professionellt. Människor 
förändras ständigt och vill därför inte förföljas av det de gjorde i sin ungdom, vilket kan bli 
fallet då en rekryterare konsulterar de sociala mediernas sidor för att scanna av en 
presumtiv arbetstagare. Ur företagens perspektiv torde detta ha en stor relevans, vilket ger 
ett behov av vidare forskning på området kring exempelvis rekryterares inställning till att 
bedömma kandidater utifrån dessas privata profilsidor, där den legala aspekten inte är att 
förglömma.  

Att det finns en sorts ambivalens gentemot fenomenet social rekrytering framkom tydligt i 
undersökningen, då respondenterna överlag uppgav sig ha en positiv inställning till att 
använda sociala medier i samband med en rekrytering, men samtidigt uppvisade resultatet 
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att det finns en misstänksamhet inför tanken att exponera informationen på de sociala 
sidorna online för en möjlig arbetsgivare. Detta kan ha sin grund i den ökande 
medvetenheten kring att personlig information används i professionellt syfte och att detta 
kan kännas kränkande till följd av att kontrollen över hur den personliga informationen blir 
bristfällig, vilket inverkar på personens inställning. En viktig aspekt att sätta i relation till 
eventuell misstänksamhet är den upplevda nyttan, som visat sig ha stor betydelse, inte 
minst genom det intresse för social rekrytering som respondenterna uppgivit sin känna. 
Anmärkningsvärt är dock det paradoxala samband som framkom i resultatet, att aktiva 
arbetssökande inte tycks se någon nytta med att utnyttja de sociala medierna i sökandet 
efter en ny anställning, trots att det framkom en positiv inställning, samt en övergripande 
känsla av intresse inför fenomenet. Studiens syfte har dock inte varit att undersöka vad som 
ligger till grund för de upplevda emotionerna, utan snarare hur fenomenet upplevs, men 
upptäckten av den här intressanta paradoxen kan skapa underlag för en värdefull framtida 
forskning, för att öka kunskapen kring upplevelsen av och inställningen till arbetssökning 
via sociala medier. Hur kan det finnas ett stort intresse för fenomenet samtidigt som 
personer utan anställning uppenbarligen inte anser sig ha nytta av att använda sociala 
medier för att söka en ny anställning? Ytterligare en intressant aspekt för vidare forskning 
är att ur ett genusperspektiv söka svar på vad det egentligen är som ligger till grund för 
könsskillnaderna i upplevelsen. Kan det möjligen grunda sig på att män vid arbetssökning 
generellt sätt strävar efter ekonomisk vinning i högre grad än kvinnor och därför är mer 
benägna att exponera sina uppgifter i förhoppning om att bli headhuntade, medan kvinnor 
snarare söker anställning utifrån känslomässiga normer? Forskning utifrån dylika 
antaganden skulle bidra med en djupare förståelse för vilka faktorer som gör att just 
kvinnor har en mindre positiv inställning till social rekrytering.      

Utifrån den forskning som hittills bedrivits kring social rekrytering kan vi konstatera att 
ekonomiska faktorer ligger till grund för merparten av forskningen, trots att det är 
människor det gäller.  Därför anser vi att det är av största vikt att framledes även belysa den 
mänskliga aspekten i en rekryteringsprocess, företrädesvis genom tvärvetenskaplig 
forskning för att få en helhetsbild utifrån såväl arbetsgivar- som arbetstagarperspektivet.  
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Bilaga 1: Enkät 

______________________________________________________________________________ 

Sociala medier som verktyg för arbetssökning 

Denna enkät är en del av ett moment som ingår i en psykologikurs på kandidatnivå. Syftet med 
enkäten är att få en bild av den generella inställningen till, och upplevelsen av, att söka nytt 
arbete via sociala medier såsom Facebook, Twitter och LinkedIn. För att ta reda på detta skulle vi 
behöva din hjälp.  
 
Enkäten nedan tar endast ett par minuter att besvara och alla svar är värdefulla för oss, oavsett om 
du är en van användare av sociala medier eller inte. Svaren behandlas strikt konfidentiellt och du 
uppger inte några personliga uppgifter utan är helt anonym med dina svar. Självklart är det 
frivilligt att delta, men för oss betyder det mycket om du tar dig några minuter för att besvara 
frågorna i enkäten.  
 
Har du några funderingar, eller är nyfiken på den färdiga rapporten, är du välkommen att höra av 
dig till oss via mail: ewalisa.bth@gmail.com.  
 
Tack för din medverkan!  
 
Elisa Eklund & Ewa Hansson  
Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation  
Blekinge Tekniska Högskola 
 

 
 
 
1. Jag är  

� Man 
� Kvinna 

 
2. Vilken åldersgrupp tillhör du?  

� 20-34 
� 35-49 
� 50-64 

 
 
3. Vilken är din högsta pågående eller avslutade utbildning?  

� Grundskola 
� Gymnasieutbildning 
� Högskola - eller universitetsutbildning 
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4. Vilken beskrivning stämmer bäst in på dig?  

Stämmer Stämmer inte 

a) Jag har idag en anställning   

b) Jag letar platsannonser nästan 
dagligen     

c) Jag brukar kontakta företag för 
eventuell anställning     

d) Jag är väldigt aktiv i mitt sökande 
efter nytt arbete     

e) Jag letar inte jobb, men blir jag 
erbjuden en attraktiv tjänst byter jag     

f) Jag har lagt ut mina uppgifter på 
Internet     

 
 
5. Om någon tipsar dig om att det finns ett attraktivt jobb att söka via de sociala medierna 
Facebook, Twitter eller LinkedIn, vad väcker det för känslor hos dig? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. Jag känner att jag får en mer personlig kontakt med företag som är aktiva på sociala medier  

1 2 3 4 

Stämmer inte alls     Stämmer helt och hållet 

 
7. Jag har ett större förtroende för de företag som är aktiva på sociala medier än de som endast 
har egna hemsidor  

1 2 3 4 

Stämmer inte alls     Stämmer helt och hållet 
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8. Jag tycker att det är positivt att arbetsgivare börjar söka efter ny personal via sociala medier  

1 2 3 4 

Stämmer inte alls     Stämmer helt och hållet 

 
 
9. Jag har fullt förtroende för att den information som finns om mig på sociala medier behandlas 
med respekt av en möjlig framtida arbetsgivare  

1 2 3 4 

Stämmer inte alls     Stämmer helt och hållet 

 
 
10. Jag känner mig entusiastisk över möjligheten att söka nytt jobb med hjälp av sociala medier  

1 2 3 4 

Stämmer inte alls     Stämmer helt och hållet 

 
 
11. Jag tycker det är spännande att använda sociala medier för att skapa nya nätverk som kan 
hjälpa mig hitta ett nytt attraktivt arbete  

1 2 3 4 

Stämmer inte alls     Stämmer helt och hållet 

 
 
12. Jag har stor nytta av sociala medier när jag söker jobb  

1 2 3 4 

Stämmer inte alls     Stämmer helt och hållet 

 
 
13. Jag tycker att det känns otryggt att söka jobb via sociala medier eftersom personlig 
information blir tillgänglig för en möjlig framtida arbetsgivare  

1 2 3 4 

Stämmer inte alls     Stämmer helt och hållet 
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14. Jag upplever det som stressande att söka jobb via sociala medier  

1 2 3 4 

Stämmer inte alls     Stämmer helt och hållet 

 
 
15. Jag upplever större inspiration när jag söker jobb via sociala medier (YouTube, Facebook, 
Twitter, LinkedIn) än när jag söker anställning på annat sätt  

1 2 3 4 

Stämmer inte alls     Stämmer helt och hållet 

 
 
16. Jag känner det som att arbetssökning via sociala medier är en ny värld av möjligheter som har 
öppnat sig för mig  

1 2 3 4 

Stämmer inte alls     Stämmer helt och hållet 

 
 
17. Min generella inställning till rekrytering via sociala medier är  

1 2 3 4 

Negativ     Positiv 

 
 
18. Hur ofta använder du dig av sociala medier?  

� Dagligen 
� Ibland 
� Sällan 
� Aldrig 

 
19. Vilket socialt medium använder du dig mest av?  

� Facebook 
� Twitter 
� LinkedIn  
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20. Hur väl stämmer följande alternativ in på din känsla för rekrytering via sociala medier 
(Facebook, Twitter, LinkedIn)? Fyll i den siffra på skalan som bäst stämmer överens med din 
känsla: 5=Stämmer mycket väl / 1=Stämmer inte alls  

5 4 3 2 1 

Tillit      

Trygghet      

Glädje      

Säkerhet      

Misstänksamhet      

Rädsla      

Osäkerhet      

Ilska      

Intresse      
 
 

21. Beskriv med egna ord hur du upplever det att söka nytt arbete med hjälp av sociala medier: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 


