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This is a topic in-depth thesis within the field of marketing written at the Economic 

institution on the Linnaeus University in Växjö, spring 2010. 

Authors: Tedh Andersson, Marie Jinnemo and Andreas Nyberg 

Fellow advisor: Katja Lindqvist 

Title: Facebook users’ attitudes towards companies’ active presence on Facebook 

Purpose: Originally companies were active on the social media Facebook through 

advertising, this was further developed to company profiles. Further development has 

taken place by background checks on Facebook, in a recruiting process. The purpose in 

this thesis is to identify what students think about the result of this development of 

companies’ active presence on Facebook. This will give an understanding for the 

interaction between the Facebook users’ attitudes and the companies’ active presence. 

Research question: What do students think about companies’ active presence on 

Facebook? 

Method: The theoretical material consists of literature, scientific articles and a survey 

done by Stockholms Handelskammare. The empirical investigation was implemented 

through a poll, with one hundred students responding from the Linnaeus University in 

Växjö, and two focus groups with students from the same university.  

Conclusion: Students have a positive attitude towards Facebook. This attitude has a 

utilitarian function since the users of Facebook longing for an extended network and, by 

that, avoiding loneliness. The attitude loyalty that has been reached is a middle point of 

attitude loyalty. The attitude towards companies’ on Facebook is positive as long as the 

companies’ do not get a too dominant position. The function of this attitude is ego-

defensive, thus the personal integrity has to be protected against external threats. The 

loyalty towards this attitude is low. It is important for companies on Facebook to use 

credible information in order to create an overall positive impression. Background 

checks, via Facebook, are considered to be acceptable. Students consider Facebook to 

be private and therefore they have created an opinion that applying for a job is not an 

option on the website.   
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Titel: Facebookanvändares attityder gentemot företag aktiva på Facebook 

Syfte: Företag var till en början aktiva på det sociala mediet Facebook genom 

annonsering vilket kom att utvecklas till företagsprofiler. Vidare utveckling har skett 

genom att företag utför bakgrundskontroller på Facebook i en rekryteringsprocess. 

Syftet är att redogöra för hur studenter förhåller sig gentemot resultatet av denna 

förändring av företags aktiva närvaro. Detta för att ge en förståelse för interaktionen 

mellan Facebookanvändares attityder och företags aktiva närvaro. !

Frågeställning: Hur förhåller sig studenter gentemot företags aktiva närvaro på 

Facebook?  

Metod: Det teoretiska materialet består av litteratur, vetenskapliga artiklar samt en 

undersökning gjord av Stockholms Handelskammare. Den empiriska undersökningen 

genomfördes med en enkätundersökning till etthundra studenter vid Linnéuniversitetet i 

Växjö samt två fokusgrupper med studenter vid samma universitet som deltagare. 

Slutsats: Studenter har en positiv attityd gentemot Facebook. Denna attityd har en 

utilitarian function då användaren har ett motiv att utöka sitt sociala nätverk samt att 

undvika ensamhet genom användandet av Facebook. Studenternas attityd har uppnått en 

mellangrad av attitydlojalitet. Attityden gentemot företag på Facebook är positiv såvida 

företag inte blir dominanta. Funktionen av denna attityd är ego-defensive, då den 

personliga integriteten vill skyddas från yttre hot. Attitydlojaliteten till denna attityd 

gentemot företagen är låg. På Facebook är det viktigt att företagen använder sig av 

trovärdig information för att skapa en positiv helhetsbild. Bakgrundskontroller via 

Facebook anses av studenter vara acceptabelt. Att söka jobb genom Facebook ses i 

dagsläget inte som något alternativ för studenter då hemsidan anses vara för privat bruk. 

Nyckelord: Attityd, Bakgrundskontroll, Online Social Network, Source credibility. 



4 
 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ....................................................................................................................................6 

1.1 Bakgrund ..............................................................................................................................6 

1.2 Problemdiskussion ...............................................................................................................7 

1.3 Syfte .....................................................................................................................................9 

1.4 Frågeställning.......................................................................................................................9 

2. Metod .......................................................................................................................................10 

2.1 Enkäter ...............................................................................................................................11 

2.2 Fokusgrupper......................................................................................................................12 

2.3 Kombinationsdiskussion ....................................................................................................14 

3. Teori .........................................................................................................................................15 

3.1 Sociala medier ....................................................................................................................15 

3.1.1 Marknadsföring genom sociala medier .......................................................................16 

3.1.2 Online Social Networking...........................................................................................16 

3.1.3 För- och nackdelar med sociala medier för marknadsföring ......................................17 

3.2 Source credibility ...............................................................................................................18 

3.3 Rekrytering.........................................................................................................................18 

3.3.1 Rekrytering via Internet ..............................................................................................19 

3.3.2 Bakgrund- och referenskontroller ...............................................................................19 

3.3.3 Företag på sociala medier............................................................................................20 

3.4 Attityder .............................................................................................................................21 

3.4.1 Attitydlojalitet .............................................................................................................22 

3.6 Teoretisk koppling till den empiriska undersökningen......................................................23 

4. Empiri.......................................................................................................................................24 

4.1 Sammanställning av enkätundersökningen ........................................................................24 

4.2 Sammanställning av fokusgrupper .....................................................................................29 

4.2.1 Användning av Internet och Facebook .......................................................................29 

4.2.2 Företag på Facebook ...................................................................................................31 

4.2.3 Bakgrundskontroller på Facebook ..............................................................................32 

4.2.4 Rekrytering..................................................................................................................33 

4.2.5 Chef/blivande chef på Facebook.................................................................................34 

5. Analys och diskussion..............................................................................................................36 

5.1 Användning av Facebook...................................................................................................36 



5 
 

5.2 Attityder gentemot Facebook.............................................................................................36 

5.3 Företag aktiva på Facebook ...............................................................................................38 

5.4 Attityder gentemot företag på Facebook............................................................................40 

5.5 Interaktionen mellan privata användare och företag på Facebook.....................................43 

6.  Slutsats ....................................................................................................................................45 

7. Reflektion.................................................................................................................................47 

8. Förslag till vidare forskning .....................................................................................................49 

9. Förslag till företag ....................................................................................................................50 

Referenslista .................................................................................................................................51 

Litteratur...................................................................................................................................51 

Elektroniska källor ...................................................................................................................52 

Bilaga 1 – Enkät 

Bilaga 2 – Kodningsmall 

Bilaga 3 – PASW-analys 

Bilaga 4 – Frågeguide 

 
Figurförteckning 
Figur 1 – Använder du Facebook? ...............................................................................................24!

Figur 2 – Hur ofta använder du Facebook?..................................................................................25!

Figur 3 – Varför använder du Facebook? ....................................................................................25!

Figur 4 – Har du märkt att företag finns som företagsprofiler på Facebook?..............................26!

Figur 5 – Har du någon gång sökt information om ett företag genom Facebook? ......................26!

Figur 6 – Tycker du att det är bra eller dåligt att företag finns på Facebook? .............................27!

Figur 7 – Vilka kanaler använder du dig av för att söka jobb? ....................................................28!

 



6 
 

!

1 .  Inledning 
Facebook är ett socialt verktyg på Internet som används för att människor runt om i 

världen lättare skall kunna kommunicera med varandra (Facebook ”Pressrum – Om 

Facebook”). Detta sociala verktyg har i dagsläget runt 400 miljoner aktiva användare 

som till en början bestod av privatpersoner (Facebook ”Pressrum – Statistik”). Företag 

har etablerat sig på Facebook då företag vill befinna sig där konsumenter finns.  

1 . 1  Bakgrund 
Sociala medier på Internet är något som unga individer har anammat som en vital del i 

sitt liv. Enligt en undersökning gjord av Alloy Media & Marketing är 96 procent av 

ungdomarna i USA delaktiga i något socialt nätverk minst en gång i veckan. 

(Constantinides och Fountain, 2008) Det mest populära sociala nätverksforumet är 

Facebook som grundades den fjärde februari 2004 (Altes, 2009). Alla som vill kan 

gratis gå med för att ta kontakt med vänner, familj och kollegor (Facebook ”Pressrum – 

Om Facebook”). Facebook uppmanar till kommunikation och socialisering genom att 

tillhandahålla möjligheter till sociala kontakter genom Internet. Syftet är att användarna 

skall översätta sin ’verkliga värld’ till att bli en virtuell värld där tillgången finns genom 

Internet. På så sätt skall användarna kunna presentera sin verkliga identitet genom en 

säker nätverksmiljö. (Keenan och Shiri, 2009) Enligt Solomon et al. (2006) har 

individer attityder mot produkter och tjänster, som varar över tid. Dessa kan dock 

påverkas i olika grader beroende på attitydlojaliteten individen har. Facebook är en 

tjänst och därmed kan en individ ha en attityd gentemot denna hemsida.  

Facebook ägs av ett privat bolag i USA (Facebook ”Pressrum – Om Facebook”) och har 

i dagsläget över 400 miljoner aktiva medlemmar. En medlem räknas som aktiv om 

användaren återbesökt hemsidan inom trettio dagar. (Facebook ”Pressrum – Faktablad 

om Facebook”) Författarna har erfarit att studenter på en eftergymnasialutbildning, är 

en grupp individer som är flitiga användare av Facebook. Företag vill finnas aktiva på 

Facebook då det är ett socialt medium med många användare som ständigt ökar i 

omfattning. På bara ett par månader i slutet av 2009 ökade antalet registrerade 

användare med 50 miljoner. Reklam från företag i form av annonsering, introducerades 

på Facebook under 2006. (Facebook ”Pressrum – Facebooks historia”) I september 
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2008 startade Facebook en funktion som möjliggör för företag att skapa en offentlig 

profil för att visa upp företaget och dess produkter, denna funktion kallas för 

Facebooksidor. För att göra detta enkelt för företagen har Facebook skapat en guide 

som företagen lätt kan följa och på så sätt skapa en sida. Denna Facebooksida är 

motsvarigheten till den användarprofil en användare på hemsidan har. (Facebook 

”Facebooksidor – Produktguide”) Genom Facebooksidor kan bland annat företag 

kommunicera och interagera med övriga Facebookanvändare. När en användare valt att 

’gilla’1 en företagssida kan denna användare välja att dela med sig av företagets 

information på sin egen profil. (Facebook ”Pressrum – Produktöversikt”). Genom 

starten av Facebooksidor, ökade antalet företag på Facebook (Altes, 2009).  

Facebooksidor är inte det enda sättet som gör företag aktiva på Facebook utan enligt 

Stockholms Handelskammare (2010) görs många bakgrundskontroller på sociala 

medier. Detta för att företagen skall veta att de anställer rätt person av de arbetssökande 

till en tjänst. En rekryteringsprocess innefattar samtliga aktiviteter företag använder sig 

av när de skall anställa en ny medarbetare och en del av denna process är 

bakgrundskontroller (Parry och Wilson, 2009).  

1 .2 Problemdiskussion 
Facebook har enligt Altes (2009) funnits sedan 2004 och enligt Facebooks hemsida 

(Facebook ”Pressrum – Facebooks historia”) har företag funnits på Facebook med syfte 

att marknadsföra sina produkter och/eller tjänster sedan 2006 då de började med 

annonsering. Detta vidareutvecklades och 2008 gjorde Facebook det även tillgängligt 

för företag att skapa företagsprofiler på sidan (Facebook ”Facebooksidor – 

Produktguide”). Denna utveckling har användarna inte kunnat påverka i speciellt stor 

utsträckning. Enligt vad författarna erfarit genom sökningar på diverse 

forskningsdatabaser, är marknadsföring via Facebook ett fenomen som funnits längre än 

företagsprofilerna. Därmed har forskning skett på området marknadsföring via 

Facebook tidigare. Dock har inte fenomenet företagsprofiler på Facebook behandlats i 

samma utsträckning då det är ett relativt nytt fenomen. I dagsläget är det enligt en 

undersökning gjord av Stockholms Handelskammare 2010, allt mer vanligt med 

bakgrundskontroller på sociala medier såsom Facebook. Detta har skapat 

intresseområdet till detta ämnesfördjupande arbete, som betonar vad studenter anser om 

                                                 
1 Att gilla en företagsprofil innebär att en användare blir medlem i en företagsgrupp på Facebook 



8 
 

förändringen från en privat sida till en företagsinriktad sida som kan användas till 

bakgrundskontroller och för att ta kontakt med andra användare.  

Det är troligt att användarna på Facebook har skapat attityder och med det även 

attitydlojalitet mot företagen som finns aktivt på detta sociala medium. Dessa attityder 

är viktiga att veta för företag som vill etablera sig på Facebook. Detta för att kunna 

hantera användarnas attityder och finnas på Facebook på ett sätt som generar positiva 

åsikter från användarna. En attityd kan vara svår att ändra, beroende på hur väl 

integrerad attitydlojaliteten är (Solomon et al., 2006). Då attityder enligt Solomon et al. 

(2006) varar över tid kan dessa vara bra att identifiera för att kunna framföra företags 

produkter och/eller tjänster på ett bra sätt. Vid en identifiering av individens attityder 

kan detta ge företaget ledning kring hur de skall agera för att skapa en relation med 

potentiella arbetstagare. Detta anser författarna kunna gälla även i en 

rekryteringsprocess då det även där handlar mycket om individers attityder mot aktiva 

företag på Facebook. Problemet ligger i att kunna identifiera individers attityder mot 

aktiva företag på sociala medier då detta inte genomförts tidigare i och med dess 

aktualitet.  

En rekryteringsprocess innefattar de aktiviteter som företag använder sig av för att 

identifiera och attrahera potentiella arbetstagare. Denna process är en viktig del i human 

resource management då företag skall anställa individer som skall bli viktiga 

medlemmar i organisationen. (Parry och Wilson, 2009) I en rekryteringsprocess är det 

viktigt med personlig kontakt (Arthur, 2006). Det kan vara svårt att skapa en personlig 

kontakt via Internet och det kan dessutom vara svårt att veta vem på företaget kontakten 

via Internet är ämnade åt. Detta kan leda till att en relation byggs upp med någon som 

kan uppfattas som antingen seriös eller oseriös på grund av att källtrovärdigheten via 

Internet kan vara svår att identifiera. Beroende på trovärdigheten av källan kan en 

attitydlojalitet förändras positivt eller negativt. En positiv förändring av attityder kan 

leda till en enklare rekryteringsprocess för företag, medan negativa attityder kan leda till 

problem vid rekrytering, då det gör det svårt för företag att påbörja en 

rekryteringsprocess. Hur kan då en rekryteringsprocess påverkas när den sker över 

Internet? Till största del sker inte hela processen över Internet utan bara ett par steg i 

den. Dessa steg skulle kunna vara det första och/eller sista steget i processen. Det första 

steget handlar om att ta kontakt med företaget respektive studenten. Enligt en 

undersökning av Stockholms Handelskammare 2010, kan det sista steget handla om 
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bakgrundskontroll på den arbetssökande. Dock är det svårt att veta exakt hur företag går 

tillväga i sin specifika process eftersom den oftast klassas som hemlig eftersom 

konkurrenter inte bör veta hur den är upplagd.  

Att ha sin potentiella arbetsgivare på en Internetsida där det läggs ut personliga bilder 

och texter samt att företag allt mer etablerar sig i de sociala medier som finns, är något 

som de arbetssökande kanske inte uppskattar. Skapandet av Facebooksidor för företag 

är något som gör att företagen kommer närmre individers privatliv och deras agerande i 

sociala medier. Enligt en artikel från Keenan and Shiri (2009) är mängden information 

som delas på de sociala medierna upp till individen som har en Facebookprofil. Enligt 

en undersökning gjord av Stockholms Handelskammare 2010 använder tio procent av 

företagen sig av Facebook och andra sociala medier för att göra bakgrundskontroller på 

de som söker jobb. Frågan är hur mycket integriteten kan skyddas och om den kan 

skyddas så mycket som individen vill, även om individen bara delat med sig av en viss 

del av sin information. Till en viss gräns går det att skydda sig själv men det krävs 

mycket arbete för individen att göra sig ’osynlig’ för de personer som kan tänkas göra 

en bakgrundskontroll. Genom endast några få knapptryck har det nu blivit enklare för 

företag att komma nära in på en individs privatliv. Detta kan ha konsekvenser för så väl 

individer som företag. Konsekvenser detta kan leda till är bland annat individers 

förtroende för företag förändras vilket i sin tur påverkar individens attityder och 

attitydlojalitet.  

1 .3 Syfte 
Företag var till en början aktiva på det sociala mediet Facebook genom annonsering 

vilket kom att utvecklas till företagsprofiler. Vidare utveckling har skett genom att 

företag utför bakgrundskontroller på Facebook i en rekryteringsprocess. Syftet är att 

redogöra för hur studenter förhåller sig gentemot resultatet av denna förändring av 

företags aktiva närvaro. Detta för att ge en förståelse för interaktionen mellan 

Facebookanvändares attityder och företags aktiva närvaro.  

1 .4 Frågeställning 
Hur förhåller sig studenter gentemot företags aktiva närvaro på Facebook? 
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2. Metod 
Den teoretiska delen är baserad på litteratur och vetenskapliga artiklar då detta är 

relevant för att generera material till analysen. Det finns även ett avsnitt som behandlar 

hur företag använder sig av sociala medier som är författad genom en undersökning 

gjord av Stockholms Handelskammare 2010. Detta avsnitt kan anses vara en empirisk 

del då det framställer hur det ser ut i verkligheten, dock anser författarna att det 

behandlas som en teoretisk del i detta arbete. Avsnittet är sekundärdata som författarna 

själva inte varit med och införskaffat (Bryman och Bell, 2005) vilket är en av 

anledningarna till att det placerats under den teoretiska delen. En annan anledning till 

placeringen är att denna del kopplas till primärdata i den empiriska delen senare i detta 

ämnesfördjupande arbete.  

Den empiriska delen består av primärdata som har samlats in på två sätt; genom 

fokusgrupper samt genom enkäter, för att teorin skall bli applicerbar. Enligt Morgan 

(1996) är det bra att kombinera fokusgrupper med enkäter då det ger ett djup med 

fokusgrupper och en bredd med enkäter. En tvärsnittsdesign har antagits på både 

enkäterna och fokusgrupperna då data samlades in från olika fall men endast vid en 

tidpunkt. Urvalet för det ämnesfördjupande arbetet är studenter då de har en pågående 

eftergymnasialutbildning och många företag är intresserade av att komma i kontakt med 

detta urval. För att förtydliga Facebooksidor för deltagarna i enkäterna och 

fokusgrupperna har de kallats för företagsprofiler, vilket även används i den empiriska 

delen samt analysen. Detta för att inte ge en missvisande bild då Facebooksidor kan 

kopplas till enskilda användare eller till de företag som lägger ut annonser på Facebook.  

I detta ämnesfördjupande arbete finns det en del begrepp och citat på engelska vilka inte 

kommer att översättas. Detta för att författarna anser att läsarna är bekanta med språket 

samt att en översättning av begreppen skulle kunna ge en felaktig tolkning då det är 

ämnesbegrepp. I och med att detta ämnesfördjupande arbete behandlar en 

Internetbaserad sida där användarna blir medlemmar, kommer inte hänsyn tas till hur de 

lagliga restriktionerna påverkar Facebook och dess användare.  
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2.1  Enkäter 
Populationen för enkätstudien är studenter vid Linnéuniversitet i Växjö. Den 

kvantitativa anonyma enkätstudien innefattade ett stickprov på etthundra studenter, med 

ett bortfall på tio procent, som valdes ut baserat på ett bekvämlighetsurval. Fördelen 

med ett bekvämlighetsurval är enligt Bryman och Bell (2005) att svarsfrekvensen oftast 

blir hög. Antalet enkäter kan tyckas vara för få för att få hög tillförlitlighet i det 

empiriska materialet skulle uppnås. Ett större antal enkäter skulle troligtvis ge större 

tillförlitlighet i studien, dock ansåg författarna att etthundra enkäter var tillräckligt 

baserat på studiens omfattning. Kombinationen mellan bekvämlighetsurvalet samt 

stickprovets omfattning resulterade i att ingen omfattande generalisering kunde göras. 

Stabiliteten i studien är svår att avgöra då Facebook är ett medium som på relativt kort 

tid förändrats. Detta innebär att om studien skulle genomföras vid ett senare tillfälle är 

det inte säkert att det skulle bli ett liknande resultat.  

Enkäten (se Bilaga 1) bestod av enbart strukturerade slutna frågor. Nackdelen med 

slutna frågor är att det inte finns någon möjlighet att studera respondentens reaktioner 

samt att det inte finns någon möjlighet till uppföljningsfrågor. En annan nackdel kan 

vara att respondenten är ensam om att tolka frågorna på enkäten vilket då kan leda till 

att svar som ges inte blir korrekta då de har funderingar kring innebörden av en fråga. 

En fördel med enkäter är att replikerbarheten är hög då svaren på frågorna är exakta och 

ger därmed ingen variation i svarsalternativen. Därmed bör enkäten kunna användas på 

andra urval. Antalet frågor hölls på en relativt låg nivå eftersom att Bryman och Bell 

(2005) menar att för många frågor kan ge ett större bortfall. Urvalet för dessa enkäter 

var studenter med olika utbildningsområden på Linnéuniversitetet. Detta formade en 

relativt omfattande empirisk grund vilket analyserades efter fördjupande teoretiska 

studier. Innan enkäterna lämnades ut till respondenterna utfördes en pilotstudie med tio 

deltagare. Detta för att se om enkäten hade några oklarheter så att dessa kunde revideras 

innan enkäterna delades ut.  

Efter att enkäten delats ut och samlats in användes en kodningsmall (se Bilaga 2) för att 

svaren skulle kunna analyseras i dataprogrammet PASW Statistics 18 även kallat SPSS 

(Release 18.0.0 (Jul 30, 2009) Copyright 1993-2007 Polar engineering and consulting.).  

I PASW Statistics gjordes frekvenstabeller och deskriptiva tabeller som är univariata 

analyser. De olika tabellerna som framkom genom detta presenteras i den empiriska 

delen och finns även som Bilaga 3.  
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2.2 Fokusgrupper 
Enligt Bryman och Bell (2005) är en generell synpunkt på fokusgrupper att de under 

många år tillämpats i marknadsundersökningar för att få konsumenters åsikter om nya 

produkter och tjänster. Då Facebook är en relativt ny och snabbt utvecklande tjänst är 

fokusgrupper intressanta för denna studie. Dessa fokusgrupper genomfördes i form av 

djupa och semistrukturerade gruppintervjuer där en och samma frågeguide användes i 

båda fokusgrupperna. Denna frågeguide återfinns i Bilaga 4 för att ge framtida forskare, 

som är intresserade av att replikera undersökningen, en uppfattning om vilka frågor som 

ställdes. Att gruppintervjuerna är semistrukturerade innebär att frågorna var planerade i 

förväg men att det fanns utrymme att ställa extra frågor för att få mer utvecklade eller 

specificerade svar (Bryman och Bell, 2005). Frågeguiden användes som en guide där 

vissa frågor inte behövde ställas då svar redan framkommit samt att vissa 

kompletterande frågor lades till. Det som kan tala emot att en fullständig replikation kan 

genomföras är att möjligheten till följdfrågor finns, vilka inte tagits upp i frågeguiden.  

I en fokusgrupp kombineras enligt Kreuger och Casey (2000) olika typer av människor, 

med liknande livsstil, som diskuterar kring ett specifikt ämne, där ledarna för 

fokusgruppen lyssnar och samlar information. Det är ett bra sätt att förstå hur människor 

tänker och känner. Fokusgrupper bör bestå av likasinnade människor för att få ut så 

mycket som möjligt av diskussionen. Enligt Bryman och Bell (2005) är det bra att 

använda fokusgrupper för att det ger en förståelse för varför individer tycker som de gör 

samt ger utrymme till diskussion mellan medlemmar vilket kan ge utvecklade svar om 

erfarna företeelser. Individerna i fokusgrupperna kan påverka varandra genom att höra 

varandras åsikter vilket gör att åsikterna kan modifieras under fokusgruppen. Genom att 

deltagarna i fokusgruppen är med och leder diskussionen framåt, kommer åsikter som är 

viktiga för just dem att komma upp under gruppintervjun. Enligt Bryman och Bell 

(2005) kan deltagare i fokusgrupper agera lite annorlunda än vad de gör i sitt privata liv. 

Detta på grund av att de känner sig obekväma med att diskutera och redogöra för sina 

åsikter tillsammans med andra. Bryman och Bell (2005) anser även att det kan 

förekomma varians i resultaten från fokusgrupperna då en semistrukturerad metod 

används. Fokusgruppernas utförande kan upprepas vid annat tillfälle, dock kan det ske 

varians i svarsresultat men vid efterlikning av frågeguiden bör liknande resultat uppnås. 

Detta utan att ta hänsyn till tidpunkten och andra urvalsgrupper än studenter. En 
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tidsaspekt kan påverka resultatet då attityder ändras över tid och eftersom det sociala 

mediet Facebook utvecklas snabbt kan denna tidsaspekt vara relativt kort. 

Fokusgruppernas population bestod av studenter vid Linnéuniversitet i Växjö. Då 

likasinnade personer bör deltaga i fokusgrupper, användes ett snöbollsurval för att detta 

skulle uppnås. En fokusgrupp bör enligt Kreuger och Casey (2000) bestå av mellan fem 

och tio deltagare. Detta för att samtliga deltagare skall ha möjlighet att delta aktivt i 

diskussionen samt få fram sina olika åsikter. Fokusgrupperna vid denna studie bestod av 

sex respektive sju deltagare. 

Bryman och Bell (2005) anser att en moderator av en fokusgrupp bör undvika att vara 

styrande. Detta undviks på ett bra sätt genom att använda ett fåtal större frågeområden 

som redogörs av moderatorn för att leda in respondenterna på rätt spår. Moderatorn av 

fokusgruppintervjun bör undvika att avbryta en diskussion för att leda intervjun framåt, 

då det som diskuteras kan vara något som respondenterna känner är viktigt, som de har 

faktiska känslor för.  

De båda fokusgrupperna genomfördes den fjärde maj 2010 där moderatorn och 

strukturen var likartade. Detta för att ge samma förutsättningar för diskussion i båda 

fokusgrupperna. Gruppintervjuerna genomfördes i en lugn hemmamiljö för att få 

deltagarna att känna sig bekväma och för att underlätta för deltagarna att vara aktiva i 

diskussionerna. Fokusgrupperna började med en kort presentation av författarna och vad 

som skulle behandlas under gruppintervjuerna. Deltagarna erbjöds även fika. Därefter 

började gruppintervjuerna som spelades in via en mikrofon. Att gruppintervjuerna 

spelades in berodde på att författarna skulle kunna gå tillbaka och lyssna på intervjun 

för att komplettera informationen. Av integritetsskäl raderades ljudfilen kort efter att 

avlyssning och anteckningar fullbordats. Anteckningar av vad som sades under 

gruppintervjuerna gjordes av de två författarna som inte agerade moderator. Direkt efter 

fokusgrupperna gjordes en sammanställning av anteckningarna vilket resulterade i den 

empiriska delen. Att empirin författades kort efter beror på att författarna ville ha 

gruppintervjuerna färskt i minnet när den skrevs. När citat från olika deltagare används 

har författarna valt att koda deltagarnas namn för att skydda deras anonymitet. Citaten 

är märkta med en siffra som anger om det var fokusgrupp ett eller två, samt en siffra 

som visar vilken av deltagarna i respektive fokusgrupp det var som uttalade sig. 

Fokusgrupperna genomfördes utan större problem.  
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2.3 Kombinationsdiskussion 
Anledningen till att en kombination av kvantitativa enkäter och kvalitativa fokusgrupper 

valdes, var för att få svar på enklare frågor genom enkäter och djupare frågor genom 

fokusgrupper. Enkäter är ett snabbt sätt att få svar på slutna frågor samt att de ger bra 

kvot-/intervallvariabler och ordinalvariabler som behövs som statistiskt underlag för 

diagram i arbetet. Dessutom blir det inga intervjuareffekter av enkäter. Fokusgrupper 

däremot ger bredare förståelse för det mänskliga beteendet vilket är svårt att få fram 

genom en enkät. Då detta ämnesfördjupande arbete kräver både en bred förståelse samt 

kvantifierbara svar, för att se hur användandet av sociala medier ser ut i dagsläget, har 

författarna valt att använda sig av dessa båda metoder. Det var olika individer som 

deltog vid insamlingen av det empiriska materialet, det vill säga att de som genomförde 

enkäten inte var de samma som deltog i gruppintervjuerna. Detta gjordes för att få 

variation i det empiriska materialet.  
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3.  Teori 
Denna del börjar med att förklara vad sociala medier är för att ge en teoretisk bakgrund 

som ger en inblick i hur företag och sociala medier kan kopplas ihop. Online Social 

Networking (OSN) presenterar hur användarna på de sociala medierna agerar genom 

personliga bilder och åsikter. Fördelar och nackdelar med att företag marknadsför sig 

själva på sociala medier kommer att presenteras. Därefter ges en insikt om vad source 

credibility är och hur företag bör använda det, för att ge en trovärdig bild av sitt företag. 

För att skapa en förståelse för hur rekrytering och rekrytering via Internet går till samt 

hur en rekryteringsprocess bör utformas, har en teoretisk del om detta utformats. För att 

åskådliggöra hur företag använder sig av sociala medier, kommer en undersökning 

gjord av Stockholms Handelskammare 2010 att presenteras. I teoridelen behandlas även 

attityder för att ge en förståelse för hur personers attityder samt attitydlojalitet är och 

hur de förändras vid yttre påverkan. Lojalitet finns i olika grader vilket förklarar hur 

pass lojal en individ är till sin grundläggande attityd gentemot något. Som ett avslut på 

den teoretiska delen görs det en koppling till den empiriska delen. 

3.1  Sociala medier 
Enligt Zarrella (2009) pågår det marknadsföring i sociala medier och den definieras bäst 

genom kontexten när traditionell marknadsföring beskrivs. Traditionell marknadsföring 

kan vara till exempel TV, radio, kvällstidningar och tidsskrifter vilka klassas som 

statiska. Statiska medier använder text för att förmedla information och bilder för att 

representera information. Exempelvis kan ett företag betala en tidsskrift för att få en 

annonsplats med koppling till det egna företaget eller sina produkter/tjänster. Detta är en 

kostnad för företagen och når ut till en begränsad population som består av läsare. Safko 

och Brake (2009) hävdar att ett socialt medium är något som refererar till aktiviteter, 

vanor och beteenden i den gemenskap som finns på Internet. Dessa finns för att 

individer skall kunna dela information, kunskap samt åsikter genom att använda sig av 

olika samtalsforum. Samtalsforum är internetbaserade webbplatser som gör det möjligt 

att skapa och förmedla information i form av ord, ljud, bild samt film.  
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3.1. 1  Marknadsföring genom sociala medier 
De nya teknikerna i form av bloggar, Twitter och andra sociala medier som till exempel 

Facebook gör det möjligt för en individ att skapa en profil där det egna innehållet 

distribueras. Detta möjliggör att uppdatering kan ske när det är lämpligt för individen. 

Företag kan också använda sig av detta och undviker därmed att betala distributörer för 

publicering. Budskapet kan utformas utan att hänsyn tas till den målgrupp som befinner 

sig inom det specifika sociala mediet. (Zarrella, 2009) Istället för att skicka ut reklam 

eller annan direkt marknadsföring så kan ett val av användning av sociala medier leda 

till att företaget får lägre kontaktkostnad samt att de kan nå fler potentiella objekt. 

Sociala medier som till exempel Facebook sätter gränsen till antal användare till flera 

hundra miljoner, som kan nås med ganska enkla och förhållandevis billiga medel. 

(Lyngbø, 2009) 

Safko och Brake (2009) presenterar tre regler för sociala medier för företag:  

• Social media handlar om att möjliggöra konversationer. 

• Konversationer kan inte kontrolleras, men de kan bli influerade. 

• Influenser är grunden där alla ekonomiskt hållbara relationer byggs upp.   

Ett mål för företag är att förstå potentiella kunders behov och viljor för att sedan bistå 

med en produkt eller tjänst som kan tillgodose dessa behov. Detta skapar en relation 

mellan kund och företag. För att nå dessa kunder, som ligger inom ramen för 

målgruppen, måste företaget ibland tänka kreativt. Många företag har idag registrerat 

sig på Facebook och skapat en attraktiv sida för att på så sätt komma närmre sin 

målgrupp. (Safko och Brake, 2009)  

3.1.2 Online Social Networking 
Kasavana et al. (2010) menar att en OSN-sida är en plattform som används för att 

bygga gemenskap där individer runt om i världen kan kontakta varandra. Preece och 

Maloney-Kirchmar (2005) definierar en OSN-sida som (baserat på Preece, 2000; de 

Souxa och Preece, 2004 samt Maloney-Krichmar och Preece, 2005) ”People who come 

together for a particular purpose, and who are guided by policies (including norms and 

rules) and supported by software” (Preece och Maloney-Kirchmar 2005, html- version, 

stycke tre i Introduktionen). Kasavana et al. (2010) påstår att den generella åsikten är att 

en OSN-sida är en virtuell gemenskap där folk kan registrera sin profil för att kontakta 

och kommunicera med andra som har liknande intressen.  
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En OSN-sida är en plats där människor träffas på olika sätt. Det kan vara människor 

som individen interagerar med, både på Internet och i det fysiska livet. Dessa OSN-

sidor är ett aktuellt ämne i dagens marknadsföring för många företag. (Zarrella, 2009) 

Safko och Brake (2009) menar att Social Networking definieras på ungefär samma sätt 

som OSN, där definitionen är ”A trusted network is a group of likeminded people who 

have come together in a common place to share thoughts, ideas, and information about 

themselves.”(Safko och Brake, 2009, s. 43)  

Enligt Kasavana et al. (2010) finns det fem kategoriska syften för en OSN-sida: 

• Generella: Här träffas människor för att socialisera med sina vänner, dela 

innehåll, såsom bilder och liknande, samt dela sina intressen med någon 

likasinnad.  

• Praktiserande: Professionella och amatörer utövar sin kunskap. Här ingår bland 

annat musik och datakodning. 

• Intressen: Nätverk som byggs kring gemensamma intressen till exempel sport, 

politik, hälsa, aktiehandel etc.  

• Samhörighet: Nätverk där människor kan känna igen sig själva med sina åsikter 

och värderingar. Ofta indelad i demografiska aspekter.  

• Sponsrade: Communities som är skapade av kommersiella, regerings eller icke 

vinstdrivande organisationer för diverse olika ändamål.  

3.1.3 För- och nackdelar med sociala medier för marknadsföring 
En fördel med marknadsföring genom sociala medier kan vara att företag, på ett enkelt 

och billigt sätt, kan nå sin målgrupp genom till exempel en Facebooksida (Kaplan och 

Haenlein, 2010). Enligt Palmer och Koenig-Lewis (2009) kan närvaro på en OSN-sida 

skapa både positiva och negativa rykten. För företagen gäller det att försöka kontrollera 

så att närvaron blir mer positiv än negativ bland användarna. 

Enligt Palmer och Koenig-Lewis (2009) har OSN-sidor en relativt kort livscykel vilket 

kan uppfattas som en nackdel. Sidorna har en snabb uppgång och mognad. Sedan 

stagnerar sidorna något på grund av att företag börjar utnyttja sidan i kommersiellt 

syfte. Palmer och Koenig-Lewis (2009) menar att marknadsföring på en OSN-sida kan 

leda till att individerna i målgruppen blir förvirrade då privat publicerat material blandas 

med material och information i kommersiellt syfte. 
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3.2 Source credibil ity 
Enligt Solomon et al. (2006) innebär source credibility hur en källa uppfattas som 

trovärdig, objektiv eller sakkunnig. Source credibility karaktäriseras av hur 

konsumenten har byggt uppfattningar om kommunikatören, det vill säga dess 

kompetens att förmedla relevant information. Att ha en trovärdig källa är viktigt när det 

handlar om nya eller för konsumenten okända produkter/tjänster. När konsumenten inte 

bildat någon uppfattning är det extra viktigt för företagen att ha en, för konsumenten, 

trovärdig källa. En trovärdig källa kan medföra höga kostnader för företagen då det kan 

innebära att en expert på området eller en känd person används i förmedlingen av en 

produkt/tjänst. Det kan dock vara värt att lägga lite extra pengar då ett tillkännagivande 

av ett kontrakt med någon trovärdig källa kan ge företaget mer uppmärksamhet genom 

att det ger företaget större potential vilket leder till bättre resultat av marknadsföringen. 

Generellt ger positiva källor en positiv attitydförändring hos en individ och vice versa. 

När en individ ’glömmer bort’ en negativ attityd till en produkt/tjänst, på grund av att 

individen har positiva attityder från tidigare, kallas det för the sleeper effect. Detta är 

bra för en produkt/tjänst, då det har kommit fram ett positivt budskap tidigare som har 

lyckats hålla sig kvar i konsumentens minne. Trovärdighet kan uppstå genom att källans 

kvalifikationer är uppfyllda och på något sätt relevant till produkten/tjänsten som 

marknadsförs. Om till exempel en känd person deltar i en marknadsföringskampanj är 

det bra om denna person har någon anknytning till produkten/tjänsten för att 

konsumenten skall se detta som trovärdig information.  

Det finns även source attractiveness vilket kan översättas som källdragningskraft. 

Källdragningskraft kan förklaras med en källas uppfattade sociala värde, där det sociala 

värdet kan vara en individs fysiska utseende, personlighet, sociala status eller likheten 

med mottagaren av budskapet. (Solomon et al., 2006) 

3.3 Rekrytering 
Många företag är idag, enligt Arthur (2001), för trångsynta när det kommer till att välja 

medium där individer söks som kan vara intressanta. Det kan bli diskriminerande för de 

som finns inom ett medium där företaget inte letar efter personer att tillsätta. Ett företag 

kan använda sig av några frågor som bör ställas i inledningsfasen till en 

rekryteringsprocess. Arthur (2001) presenterar följande fyra punkter: 
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• Vilken budget har företaget? Budgeten till rekryteringen i företaget kan vara 

avgränsande till vilken källa eller medium som bör användas till att söka 

individer till arbetstillfället. 

• Hur snabbt måste den lediga platsen tillsättas? Även om det händer att det finns 

ett starkt behov av att fylla en plats snabbt så bör företaget koncentrera sig på 

rekryteringsprocessen och inte förhasta sig.  

• Om en bredare population måste finnas? Om positioner lite högre upp i 

hierarkin på ett företag skall fyllas eller om specialistkunskap erfordras bör ett 

bredare urval samt intervjuer med så många personer som möjligt, göras.  

• Exempel givna av en rekryteringsfirma? De exempel som en rekryteringsfirma 

ger är inte alltid det bästa när till exempel en specialposition skall tillsättas. 

Företaget måste våga testa även de källor där det inte ges några exempel, som 

bland annat ansökningsfirmor, högskolor/universitet, e-mail, rekrytering etc.  

3.3.1  Rekrytering via Internet 
Parry och Wilson (2009) menar att Internet som rekryteringsverktyg började användas i 

mitten på 1990-talet och har stadigt ökat under de senaste tio åren, detta kallas för 

recruiting revolution. Statistik visar att under de senaste åren har runt 50 procent av alla 

nyanställningar haft någon kontakt genom Internet som sedan gjort anställningen 

möjlig. Parry och Wilson (2009) menar att eftersom detta är en relativt ny metod att 

använda för att rekrytera individer så kan företag titta närmare på personer, deras 

beteenden och attityder. Individer har vissa attityder och tankar om sina beteenden och 

tenderar att behålla dessa attityder och tankar när beteendena utförs. Detta gäller 

oberoende om det är negativa eller positiva attityder och tankar. Parry och Wilson 

(2009) menar vidare att attityder kan komma att ändras om individen som har negativa 

åsikter om något, upptäcker att en grupp av människor som individen vill vara delaktig 

i, har motsatta åsikter. Individen i fråga kan komma att få ändrad åsikt och börja 

använda sig av det som han eller hon tidigare varit emot. Detta kan i sin tur leda till att 

en positiv upplevelse ändrar grundåsikten hos individen i fråga.  

3.3.2 Bakgrund- och referenskontroller  
Enligt Arthur (2006) har bakgrundskontroller av olika slag ökat från drygt 50 procent 

1993 till 96 procent år 2005. Det är viktigt för företagen att tänka på de lagliga 

restriktioner som finns gällande bakgrundskontroller. Ett kostnadseffektivt sätt för 

företagen är att använda sig av Internet för kontroller. Referenser är enligt Arthur 
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(2006) bra för att få reda på tidigare arbetsgivare, utbildning och eventuella personliga 

rekommendationer. Genom detta kan den blivande arbetsgivaren få reda på om det hänt 

något på tidigare arbetsplatser och hur individen kan tänkas agera på arbetsplatsen. En 

Internetbaserad idé för att arbetsgivarna lätt skall kunna gå in och kontrollera 

information skulle minska kostnaderna. Ett stort problem är dock identitetsstöld. Därför 

är det i dagsläget fortfarande mer intressant för arbetsgivare att göra referenskontroller 

via telefon eller skriftligt.  

Något som dock är Internetrelaterat och som kan ge en arbetsgivare användbar 

information är genom att göra en sökning via sökmotorerna Google eller Yahoo!. Där 

kan en arbetsgivare söka efter olika pressreleaser eller tidningsartiklar från eller om den 

arbetssökande. Detta kan leda till att arbetsgivaren får reda på saker om den 

arbetssökande som inte var inkluderat i individens CV. Ett exempel på detta kan vara att 

den arbetssökande har utelämnat information om företag individen arbetat på av den 

anledningen att företagen gått i konkurs. Var den arbetssökande inblandad i konkursen 

kan detta påverka individen negativt om den söker en tjänst i företaget som liknar den 

tidigare tjänsten. (Arthur, 2006) 

3.3.3 Företag på sociala medier 
Mellan den 26 januari och 12 februari 2010 genomförde Stockholms Handelskammare 

en enkätundersökning i samarbete med informationsföretaget InfoTorg. 

Undersökningen behandlade rekrytering och bakgrundskontroller bland 1404 större 

företag i Sverige. 5080 företag tillfrågades varav 31 procent svarade. En liknande 

undersökning gjordes 2008 vilket gör att en del paralleller mellan undersökningarna kan 

dras. Totalt sett har bakgrundskontroller blivit allt vanligare och 80 procent av företagen 

har någon typ av policy vad gäller bakgrundskontroller vid rekrytering. Av företagen 

anger 69 procent att bakgrundskontroller görs för alla befattningar. Trots 

lågkonjunkturen som råder har företag börjat anställa igen och de har då betydligt fler 

sökande till de lediga arbetstillfällen som erbjuds jämfört med 2008. Detta gör att 

företagen har ökad handlingsfrihet samt ökat förhandlingsutrymme. Det är inte alla 

arbetssökande som det genomförs en bakgrundskontroll på utan det skiljer sig från olika 

företag. En fjärdedel av företagen anger att bakgrundskontroller görs på fem eller fler 

arbetssökande som är kvar i slutet på rekryteringsprocessen, medan hela 43 procent 

väntar med bakgrundskontroller till dess att det endast är en eller två arbetssökande kvar 

i rekryteringsprocessen. (Stockholms Handelskammare, 2010) 
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Sedan undersökningen 2008 har 40 procent av företagen uppgett att deras 

bakgrundskontroller har ökat medan en procent har uppgett att bakgrundskontrollerna 

har minskat. Johan Treschow som är analysansvarig vid Stockholms Handelskammare 

menar att detta kan bero på att det finns mer tid att lägga på rekryteringsprocesser när 

lågkonjunkturer råder. Han menar även att det kan bero på att det har blivit viktigare för 

företag att rekrytera rätt personal. Det är både tidskrävande och kan ge företaget höga 

kostnader att rekrytera fel personer. Undersökningen visade att nästan 50 procent av 

företagen någon gång har blivit lurade av den arbetssökande då den lämnat felaktiga 

uppgifter eller undanhållit viktig information för företaget. (Stockholms 

Handelskammare, 2010) 

Företagen gör olika typer av bakgrundskontroller men det som är vanligast är kontroller 

av referenser vilket 99 procent uppger att de använder sig av. 25 procent av företagen 

genomför sökningar via Internet, såsom via Google. Tio procent av företagen använder 

sig av sociala medier som till exempel bloggar, Twitter och Facebook för att göra 

bakgrundskontroller. Detta är en tydlig ökning då undersökningen 2008 visade att åtta 

procent använde sig av olika Internetsökningar, där sociala medier då var inkluderat, vid 

bakgrundskontroller på arbetssökande. Undersökningen 2010 visade dessutom att 

ytterligare elva procent skulle vilja göra sökningar via sökmotorer, som till exempel 

Google, och att ytterligare 14 procent skulle vilja göra sökningar i sociala medier. Detta 

innebär enligt Johan Treschow att Internetsökningar och sökningar via sociala medier 

blir mer och mer vanligt. (Stockholms Handelskammare, 2010) 

Genom undersökningen framkom det att 91 procent av företagen inte anser att 

bakgrundskontroller är integritetskränkande. Många av företagen lämnar nämligen 

uppgifter till de arbetssökande om vilka bakgrundskontroller som görs. Ett företag 

berättar, till exempel, att de tycker att det är viktigt att bakgrundskontroller inte görs, 

om det inte görs på ett rättmätigt sätt och att det enbart är relevanta kontroller som görs. 

Många företag uppger att integritetsfrågan är viktig och att den måste tas på allvar. 

(Stockholms Handelskammare, 2010) 

3.4 Attityder 
Enligt Solomon et al. (2006) är attityder något som varar över tid och anses vara allmän 

då den bestäms av mer än en händelse. Attityder existerar, enligt den pragmatiska läran, 

för att den har en funktion för individen då funktionen bestäms av individens motiv. 
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Personer är mer benägna att forma en attityd om de tror att de kommer att behöva 

hantera samma information i ett senare skede. Två eller flera personer kan av olika 

anledningar ha samma attityd mot någonting.  

För att kunna förstå kunders beteendemönster och deras behov så är det enligt Shavitt 

(1989) viktigt att förstå attityders funktioner. Enligt Solomon et al. (2006) finns det fyra 

olika funktioner av attityder vilka är; Utilitarian function, Value-expressive function, 

Ego-defensive function samt Knowledge function.  

• Utilitarian function: Grunderna i denna funktion är straff och belöning. Det 

innebär att personer kommer att utveckla ett förhållningssätt som grundar sig på 

tidigare erfarenheter.  

• Value-expressive function: Ett värdeuttryck framhäver centrala värderingar som 

konsumenten besitter. Attityden formas inte av produktens nytta utan av vad 

produkten säger om personens personlighet.  

• Ego-defensive function: Utvecklas då en individ vill skydda sig mot antingen 

yttre hot eller interna känslor.  

• Knowledge function: Ordning, struktur och betydelse är faktorer som kan 

påverka och forma en attityd.   

Vidare menar Solomon et al. (2006) att det oftast är en funktion som är dominant, men 

en attityd kan även ha en kombination av funktioner. Om en marknadsförare kan 

identifiera vilken dominant funktion som en individ identifierar sig med, så kan denna 

använda det i marknadsföringssyfte för att framföra fördelar med produkten och tjänsten 

för individen. 

3.4.1  Attitydlojal itet 
Det finns enligt Solomon et al. (2006) olika grader av lojalitet till en attityd. Den lägsta 

graden av lojalitet är compliance. Denna lojalitet är formad för att det hjälper en individ 

att få fördelar och/eller undvika straff från andra. Identification är mellangraden av 

lojalitet till attityder. Denna lojalitet formas för att individer skall likna varandra eller en 

grupp av andra individer. Internalization är den högsta graden av lojalitet. Attityden är 

så pass rotad i individens personlighet att den har blivit en del av individens 

värdesystem, denna sortens lojalitet är viktig för individen och är mycket svår att 

förändra.  
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Individer värdesätter, enligt Solomon et al. (2006) , harmoni mellan sina tankar, känslor 

och beteende. Detta kallas för principle of cognitive consistency. Individer är benägna 

att ändra på sina tankar, känslor eller beteende för att de skall passa in med tidigare 

erfarenheter.  

3.6 Teoretisk koppling ti l l  den empiriska undersökningen 
I den teoretiska delen ovan framgår det att sociala medier allt mer används i ett företags 

rekryteringsprocess. Teoridelen saknar, enligt författarna, en del om integritet som anses 

som en vital del för att ge en rättvis bild. Dock saknar den teori som författarna hittat 

om integritet, objektivitet och kan därmed inte användas i detta ämnesfördjupande 

arbete, anser författarna. Författarna har funnit att det saknas forskning om attityder 

gentemot företagens aktiva närvaro i de sociala medierna. Det innefattar både hur 

attityderna är gentemot företagsprofiler samt attityderna gentemot att företag utför 

bakgrundskontroller. Därför fokuserar den empiriska undersökningen, i form av enkäter 

och fokusgrupper, på just dessa områden för att utforska ett relativt nytt område. Den 

empiriska undersökningens grundliga tillvägagångssätt redogörs i metoddelen tidigare i 

arbetet. 
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4. Empiri  
I den empiriska delen presenteras resultat från enkätundersökningen i form av texter, 

diagram och tabeller från analyser som återfinns i Bilaga 3, utförda i datorprogrammet 

PASW Statistics. Fokusgrupperna kommer att presenteras i form av en sammanfattning 

av de båda fokusgrupperna tillsammans. Att detaljerna inte presenteras beror på att det 

skulle ge mycket text som inte är relevant för syftet i detta ämnesfördjupande arbete. 

4.1 Sammanställning av enkätundersökningen 
Enkäten, kodningsmall samt materialet från PASW Statistics finns som bilagor till 

arbetet (se Bilaga 1, 2 och 3). Detta för att förtydliga var siffror och texten i 

sammanställningen kommer ifrån.  

 

Figur 1 – Använder du Facebook? 

Av respondenterna så var det 95,6 procent som angav att de använde sig av det sociala 

mediet Facebook vid undersökningstillfället. Detta visas i Figur 1 på sidan 24. 

(Frekvenstabell R4, Bilaga 3)  

Ja 

95,6% 

Nej 

4,4% 

Använder!"#!$%&'())*+!

Källa: Frekvenstabell R4, Bilaga 3 
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Figur 2 – Hur ofta använder du Facebook? 

Enligt Frekvenstabell R5 så anger 77,8 procent att de använder sig av Facebook 

dagligen. 16,7 procent säger att de använder Facebook 2-3 gånger i veckan medan 

endast 1,1 procent anger att de inte besöker Facebook mer än 2-3 gånger i månaden. 4,4 

procent använder inte Facebook alls. Detta åskådliggörs i Figur 2 på sidan 25.  

 

Figur 3 – Varför använder du Facebook? 

Varför använder respondenterna Facebook? Svaret presenteras i Figur 3 på sidan 25. 

Ingen av respondenterna svarade att de använder Facebook till att söka information om 

Dagligen; 77,8% 
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veckan; 16,7% 
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Källa: Frekvenstabell R5, Bilaga 3 
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Källa: Frekvenstabell R6 A-G, Bilaga 3 
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olika företag. De flesta använder Facebook till att hålla kontakten med sina 

vänner/familj samt att kolla på andras bilder. (Frekvenstabell R6 A-G, Bilaga 3) 

 

 

Figur 4 – Har du märkt att företag finns som företagsprofiler på Facebook? 

 

64,7 procent av respondenterna anger att de har lagt märke till att företag har skapat 

företagsprofiler på Facebook (Frekvenstabell R7, Bilaga 3). Enligt samma tabell så 

anger 35,3 procent att de inte har lagt märke till eller inte vet om de har lagt märke till 

att företag har registrerat företagsprofiler. Detta presenteras i Figur 4 på sidan 26. 

 

 

Figur 5 – Har du någon gång sökt information om ett företag genom Facebook? 

Ja; 64,7% 

Nej; 

24,7% 

Vet ej; 10,6% 

Har du märkt att företag finns som företagsprofiler 
på Facebook? 

Källa: Frekvenstabell R7, Bilaga 3 

Ja 

14% 

Nej 

86% 

Har du någon gång sökt information om ett företag 
genom Facebook? 

Källa: Frekvenstabell R8, Bilaga 3 
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På fråga 8 (se Bilaga 1) om respondenterna någon gång har sökt information om ett 

företag på Facebook svarade endast 14 procent att de någon gång har sökt sådan 

information. De resterande respondenterna, det vill säga 86 procent, hade inte sökt 

någon information. Detta illustreras i Figur 5 på sidan 26. (Frekvenstabell R8, Bilaga 3) 

 

Figur 6 – Tycker du att det är bra eller dåligt att företag finns på Facebook? 

 

Vidare visar Figur 6 på sidan 27 respondenternas åsikt angående företags närvaro på 

Facebook. 51,2 procent av respondenterna, anser att det är bra att företag finns 

tillgängliga på Facebook. 8,1 procent säger att det är dåligt att företag finns på 

Facebook medan hela 40,7 procent inte har någon åsikt i frågan. (Frekvenstabell R10, 

Bilaga 3)  

Enligt enkätundersökningen är den övergripande åsikten att det är svårt att veta om den 

information som företag presenterar på en företagsprofil är sann, vilket åskådliggörs i 

Frekvenstabell R11 (se Bilaga 3). Enkäterna visar även att respondenterna anser att det 

är svårt att veta eller oväsentligt vem som står bakom företagets profil. (Frekvenstabell 

R11, Bilaga 3) 

På fråga 13 i enkäten (se Bilaga 1), om respondenterna skulle kunna tänka sig att söka 

ett jobb genom det sociala mediet Facebook, svarar endast 2,2 procent att de någon 

gång har tänkt tanken att göra det (Frekvenstabell R13, Bilaga 3). Fråga 14 i enkäten (se 

Bilaga 1) berörde om de tillfrågade skulle uppskatta om det fanns en möjlighet till att 

söka jobb via Facebook. Här svarade 53,3 procent av respondenterna att de skulle 

Bra 

51% 

Dåligt 

8% 

Ingen åsikt 

41% 

Tycker du att det är bra eller dåligt att företag finns 
på Facebook? 

Källa: Frekvenstabell R10, Bilaga 3 
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uppskatta om den möjligheten fanns tillgänglig. 20 procent är negativa till en sådan 

möjlighet och 26,7 procent är utan åsikt i frågan. (Frekvenstabell R14, Bilaga 3) 

 

 

Figur 7 – Vilka kanaler använder du dig av för att söka jobb? 

I den deskriptiva analysen (se Bilaga 3) av fråga 12 (se Bilaga 1) på hur de tillfrågade 

skulle gå tillväga för att söka ett jobb efter studierna kunde respondenterna rangordna 

sex olika alternativ, detta åskådliggörs i Figur 7 på sidan 28. Det förtydligas hur 

respondenterna har rangordnat de olika alternativen, det vill säga hur många som angett 

de olika alternativen i de olika rangordningsstegen. Siffran ett innebär att respondenten 

förmodligen skulle välja detta först. Om respondenten skrev siffran sex så innebär det 

att respondenten skulle välja detta alternativ sist. Den deskriptiva analysen visar att 

ingen av de tillfrågade skulle välja de sociala medierna inledande i sin 

arbetssökandeprocess. Sociala medier blir rangordnade, av respondenterna, mellan fyra 

och sex som sammanfattningsvis ger ett medeltal på 5,8. Den väg som respondenterna 

först skulle använda är genom sina kontakter där variablerna har ett medeltal på två. 

(Deskriptiv statistikfråga R12:A-F, Bilaga 3) 

1 2 3 4 5 6 

Annons i tidning 7 13 16 14 14 2 

Arbetsförmedlingen 13 16 11 11 12 3 
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På fråga 15 och 16 (se Bilaga 1) om respondenterna tycker det är lämpligt eller om de 

tycker att det är obekvämt att deras nuvarande chef skulle finnas på Facebook, visar 

statistiken att respondenterna tycker att det är olämpligt samt att det känns obekvämt att 

ha sin nuvarande chef representerad på Facebook. Kollegornas närvaro på Facebook är 

mer acceptabelt. Respondenterna anser olika om att ha blivande arbetsgivare på 

Facebook. Statistiken visar att ett genomsnitt av respondenterna delvis instämmer med 

både att det är lämpligt att deras blivande arbetsgivare finns representerade på Facebook 

samt att respondenterna instämmer delvis med att det känns obekvämt med densamme 

på Facebook. (Deskriptiv statistikfråga R15 och R16, Bilaga 3) 

4.2 Sammanställning av fokusgrupper 
Nedan presenteras en sammanställning av de båda fokusgrupperna tillsammans med 

citat av deltagarna. Att fokusgrupperna presenteras tillsammans beror på att de gav 

snarlika svar.   

4.2.1  Användning av Internet och Facebook 
Samtliga deltagare i fokusgrupperna var dagliga användare av Internet och de hävdade 

att det är vissa saker de gör på rutin. När individerna är hemma är oftast datorn igång 

och oftast även Internet, dock är det inte alltid aktiv närvaro som till exempel när musik 

spelas. Internet används främst till att: läsa nyheter, e-mail, betala räkningar, läsa 

bloggar, handla med aktier, spela spel, MSN Messenger, Spotify, Blocket samt 

Facebook. Facebook var något som användes av samtliga utom en deltagare. En 

anledning till varför Facebook används av så pass många beror på att det är ett billigt 

och bra sätt att hålla kontakten med vänner som bor på annan ort.  

”Bra sätt att hålla kontakt med vänner som inte alltid bor på samma ställe som en själv. 

Det var därför jag skaffade Facebook från början i alla fall.” (Deltagare 1:5) 

Det är också bra för att hålla koll på vad som händer och vad som sker i omgivningen, 

vilket visas genom olika statusuppdateringar och bilder. Just bilder är en stor del av 

deltagarnas dagliga aktivitet på Facebook. De kan där få tillgång till att titta på bilder 

som de kanske annars aldrig hade sett. Det kommer oftast upp bilder relativt snabbt 

vilket är bra då bilderna fortfarande är aktuella när de läggs upp på Facebook. Att 

många evenemang läggs ut på Facebook och ingen annanstans är även det en bra 

anledning att använda Facebook. Facebook är också ett smidigt hjälpmedel när en grupp 

individer vill bestämma ett möte eller en träff. Genom hemsidan kan alla 
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gruppmedlemmar vara med och diskutera när mötet eller träffen passar bäst. Deltagarna 

ser Facebook som ett substitut till andra kontaktmedel såsom telefonsamtal och SMS.  

”Är ett bra sätt att ta första steget med någon.” (Deltagare 2:4) 

Den enda av de 13 deltagande individerna som inte använder Facebook gör det av 

anledningen att de vänner individen vill hålla kontakt med finns på MSN Messenger 

och mobiltelefonen. Vill individen diskutera något kan personen använda specifika 

forum och behöver således inte använda Facebook. Reklam och annat som finns på 

Facebook är bara störande samt svårförstått.  

”De jag aktivt hänger med har jag på MSN eller i telefonen.” (Deltagare 2:1) 

Många i gruppen har skapat en profil på Facebook av den enkla anledningen att ’alla har 

det’ och att en individ kan känna sig ’utanför’ utan en profil. Grupptillhörighet och för 

att inte missa vad som händer är en stor anledning till att använda sig av Facebook. Om 

många vänner slutar använda Facebook, finns det risk för minskad aktivitet men även 

att deltagarna skulle välja att sluta använda detta sociala medium. Då är det ingen 

mening med att använda hemsidan eftersom de inte hade något mål att bygga nya 

kontakter utan snarare hålla kvar de kontakter de har. Om Facebook inte varit 

kostnadsfritt hade intresset för hemsidan varit obefintligt i fokusgrupperna.  

”Hade mina närmsta vänner slutat använda det, så hade jag nog också slutat använda 

det, för då finns det ingen poäng med det längre. Då kan jag inte hålla kontakt med de 

jag vill hålla kontakten med.”(Deltagare 1:1) 

Vad gäller säkerheten på Facebook kom grupperna genast in på vilka bilder som finns 

på sidan. Även om en individ kan välja vilka bilder som skall visas på sin profil, det vill 

säga de bilder individen är ’taggad2’ på, kan det publicerats andra bilder på individen. 

Detta gör att en individ inte kan styra vilka bilder som publicerats och därmed kan det 

finnas i princip vilka bilder som helst. Dock inflikar deltagare att även om en individ 

inte är medlem på Facebook kan den få fram bilder från hemsidan genom att använda 

Google. Där kan bilder sökas fram genom att googla en individs namn vilket innebär att 

säkerheten för en individs personliga bilder sjunker ännu mer. Integriteten kan skyddas 

genom profilinställningar, vem som får besöka profilen samt vad besökaren kan se på 

                                                 
2 Att vara taggad innebär att andra användare kan se vem det är på bilden. 
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profilen. Dessutom tycker deltagarna att det är säkert att gå in och kolla på olika 

profiler, det är ingen som vet att användaren varit på den sidan om inget avtryck ges. 

”Det är säkert på det sättet att man kan kolla på andra utan att någon vet att man varit 

där.” (Deltagare 2:4) 

Det är till största del bilder som är problemet gällande att surfa säkert på Facebook, att 

möta okänt folk är inget problem, då det inte sker någon fysisk kontakt, eftersom det är 

över Internet. Något som däremot kan bli ett problem i lägre åldrar är nätmobbing som 

genom Facebook kan ske med bilder och texter och därmed bli grövre än det annars 

skulle varit.  

”Man kan välja exakt vad man vill visa för andra användare.” (Deltagare 2:4) 

4.2.2 Företag på Facebook 
Företags närvaro på Facebook gör att en individ lättare kan känna igen företaget och en 

individ kan även lära sig en del om företaget om viljan finns. Att företag finns på 

Facebook vet individer men utan aktiva sökningar hittar de inte företagen. Oftast anses 

en företagsprofil vara en samlingspunkt för de anställda på detta företag. Och gillar en 

individ inte ett företag erbjuds ingen information utan att en individ söker fram 

företaget. I många fall ser en individ att företag finns genom att någon vän valt att gilla 

detta företag.  

”Jag kan tycka att det är ganska bra att man får gilla företag, för då kan man se att 

vänner med samma intresse gillar olika företag och då får man upp ögonen för att det 

företaget finns på Facebook.” (Deltagare 2:5) 

Enligt deltagarna får företag gärna finnas på Facebook såvida det inte blir dominant och 

att användarna måste ignorera företag hela tiden, utan att de finns där och användaren 

själv får välja hur involverad den vill vara.  

”Jag vill inte ignorera företagsinbjudningar varje gång jag loggar in utan jag vill välja 

själv om jag vill gilla ett företag.” (Deltagare 2:2) 

Många företag marknadsför sin Facebooksida genom andra marknadsföringsaktiviteter, 

till exempel uppmuntrar radiokanaler sina lyssnare att gilla dem på Facebook. För 

företag är det billig marknadsföring om det görs på så kallat ’rätt sätt’. En profil ger ett 

intryck av marknadsföring, att skriva till profilen för att få ett jobb känns enligt 
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deltagarna oseriöst. Företag måste vara aktiva på sina profiler för att det skall ge något 

för användarna. Så som att ge rabatt vid köp är ett bra medel för att företagsprofilen 

skall vara givande eller när de skickar meddelande till gruppmedlemmarna om extra 

realisation etc. Det är betydelsefullt vilken typ av företag det är och vilken målgrupp 

företaget har. Med en målgrupp som är just de som använder Facebook så kan en profil 

där vara bra för företaget men ett företag som har en målgrupp i äldre individer kan det 

vara svårt att använda Facebook som en kanal. Deltagarna menar att det passar bättre 

för företag som anses som ’oseriösa’ [med oseriösa företag menas företag som har en 

lättsammare karaktär], som till exempel en klädaffär, än de som är ’seriösa’ [med 

seriösa företag menas företag som har en tyngre och allvarligare karaktär] vilket en 

bank till exempel kan anses vara. Företag som grundades på Internet passar bättre in på 

Facebook än de företag som till en början inte var baserade på Internet.  

”[Ett internetbaserat klädföretag] kanske inte behöver vara så seriösa, men om [en 

svensk storbank] skulle börja göra reklam när de har äldre målgrupper, så skulle det 

inte bli så seriöst helt plötsligt tycker jag.” (Deltagare 1:3) 

4.2.3 Bakgrundskontroller på Facebook 
Tio procent av företagen i undersökningen av Stockholms Handelskammare, genomför 

bakgrundskontroller genom sociala medier och detta anser deltagarna vara helt okej. De 

hade själva agerat likadant om de skulle anställa någon. Det är precis lika aktuellt som 

att kontrollera personen i brottsregistret. Kontroll i sociala medier kan jämföras med 

kontrollen att prata med olika människor om personen, som företagsledningen gjorde 

före det att Internet inträdde i rekryteringsprocessen. De anser att individer skall ta till 

sig det och marknadsföra sig själva på sin Facebookprofil. Att ljuga i sitt CV anser 

samtliga bara leder till problem för dem själva i slutändan och är därför inget bra 

alternativ.  

”Man lyfter ju fram den optimala personen i ett CV, man skriver vem man är när man 

är som bäst.” (Deltagare 2:1) 

Frågan många av deltagarna ställde sig var: vad kan de egentligen kontrollera från ett 

CV genom Facebook?  
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4.2.4 Rekrytering 
När det kommer till att söka jobb är det aktuellt för samtliga deltagare att använda sig 

av kontakter, det är mest så jobb förmedlas i dagsläget. Personlig kontakt med företaget 

är nästa steg i arbetssökandet. Deltagarna tror att det är svårt att posta ett CV och 

därefter bli kallad till intervju, någon typ av personlig kontakt behövs.  

”Jag tror på muntlig eller personlig kontakt vid arbetssökning.” (Deltagare 1:3) 

Internet används som insamlingskälla av information för att få veta mer om företaget 

där jobbet söks. Självklart skickas CV in via Internet till de företag som vill ha det på 

detta sätt. Facebook är inget alternativ för att direkt söka jobb då det ses som ett oseriöst 

alternativ, det ger inte tillräckligt mycket värde för individen. Hemsidan är dock bra vad 

gäller informationssökning samt till att få en bild av företaget och de som arbetar där. 

Det kan dock vara svårt att veta om det är sanningsenligt. Det som saknas genom 

Facebook är den personliga kontakten som deltagarna efterfrågar. Å andra sidan menar 

deltagarna på att den personliga kontakten kan vara överskattad. Förr sökte individer 

jobb i hemtrakten och där kunde arbetsgivaren prata med individer på orten för att få en 

bredare bild av den arbetssökande. I dagsläget söks jobb på längre avstånd och då kan 

Facebook vara ett bra verktyg för att få tag i dessa. Annonser är ett annat alternativ för 

att söka jobb som anses aktuellt av deltagarna. På så sätt är det tydligt vilka jobb som är 

lediga men det kan även vara bra att leta upp företag som intresserar individen och 

kontakta dem direkt.  

”Om jag är intresserad av att börja jobba på ett specifikt företag så är det inte så att 

jag går med i gruppen för det företaget bara för det och börjar skriva ’hej jag vill gärna 

ha jobb här’, det känns så otroligt oseriöst.” (Deltagare 1:1) 

Facebook anses av deltagarna vara en privat sida vilken inte bör blandas med 

jobbrelaterade ändamål. Genom Facebook når företagen väldigt många människor 

vilket kan leda till många ansökningar. För att minska ner på detta och öka 

sannolikheten för att synas bland dessa borde eventuella jobberbjudande riktas på något 

sätt. Ett förslag är att lägga dessa erbjudanden på en universitetsgrupp som finns på 

Facebook för att göra att det känns mer seriöst att söka jobbet. Facebook kanske är mer 

aktuellt vad gäller internrekrytering om alla anställda finns samlade i en företagsgrupp. 

Att söka jobb genom Facebook är mer att söka jobb genom sitt nätverk av kontakter. 
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Genom Facebook kan personen bakom en profil framträda på ett annat sätt än vad som 

egentligen speglar personen.  

”För mig är Facebook en privat sida.” (Deltagare 1:1) 

Om Facebook skulle ha en sida just för rekrytering och att söka jobb genom anser 

deltagarna att det bara skulle användas om individen väldigt gärna vill ha just det 

jobbet. Krävs det att sökning måste ske genom Facebook skulle de då gärna använda det 

för jobbets skull annars ger arbetssökningar genom Facebook ett oseriöst intryck. 

Deltagarna har attityden att det är en oseriös sida som används för att det är roligt. Blir 

Facebook någon gång seriöst kan de nog tappa användare.  

”Jag skulle inte ha något emot det om det inte tog över, men det skulle vara jobbigt att 

behöva gå genom Facebook för att söka ett jobb.” (Deltagare 1:2) 

4.2.5 Chef/blivande chef på Facebook 
När en individ har ett fast arbete på ett företag och dess chef skulle vilja bli vän med 

individen på Facebook, är deltagarna eniga om att det är svårt för dem att veta hur de 

bör agera. Om individen tackar nej kan chefen undra vad det är som döljs, såvida 

individen inte på ett sakligt sätt kan förklara att Facebook tillhör privatlivet.  

”Man måste ändå skilja på arbete och privatliv.” (Deltagare 1:6) 

Agerandet beror dessutom på hur relationen till chefen är och hur stort företag det är. I 

ett företag med få anställda är det svårare att tacka nej än i ett stort företag. Det är 

viktigt att tänka på att en individ vet vad den har på sin Facebooksida och det är viktigt 

att kunna stå för det, oavsett vem som vill bli vän med individen. 

”Det finns inte mycket på Facebook som jag inte kan stå för, jag vet ju vad där finns på 

min sida.” (Deltagare 2:6) 

Handlar det istället om att en blivande chef/arbetsgivare vill bli vän med en individ på 

Facebook är läget annorlunda. Då anser en fokusgrupp att företaget har ett intresse i 

individen och då tror de att chanserna för jobbet förstörs om svaret på vänförfrågan blir 

ett nej. Det de flesta deltagarna tycker då är att användarens Facebooksida troligtvis 

revideras en del innan användaren accepterar vänförfrågan eller finns det inget att dölja 

på profilen och förfrågan kan då accepteras utan problem. Utan att tacka ja anser en 

fokusgrupp att individen har något att dölja eller inte visar någon välvilja.  
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”Det känns som att det är kört om man inte tackar ja.”(Deltagare 1:4) 

Den andra fokusgruppen å andra sidan anser att det är bättre att varken svara ja eller nej 

på förfrågan utan bara låta det ligga. De anser att det är märkligt att bli vän med någon 

på Facebook som det bara har skett ett möte med. Genom att en blivande chef vill bli 

vän på Facebook innebär det troligen att chefen vill ha reda på något. 

”Det känns ju taskigt att tacka nej om han skulle fråga.”(Deltagare 1:6) 
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5.  Analys och diskussion 
Analysen bygger på en diskussion kring det teoretiska och empiriska materialet i detta 

ämnesfördjupande arbete. Utgångspunkten är studenters attityder gentemot Facebook 

som fenomen. Vidare presenteras hur studenters attityder är gentemot företag aktiva på 

Facebook genom företagsprofiler. Analysen avslutas med en interaktionsdiskussion 

mellan privata användare och företag aktiva på Facebook.   

5.1  Användning av Facebook 
Facebook är ett socialt medium som används i syfte att kommunicera samt socialisera, 

till exempel genom att titta på andra användares bilder, över Internet. Detta bevisar att 

Facebook är en generell OSN-sida. Genom det empiriska materialet, i form av 

enkätundersökningen, var det drygt 95 procent som angav att de använder sig av 

Facebook och även fokusgrupperna visade på ett stort antal användare. Knappt 80 

procent av respondenterna angav att Facebook används dagligen, vilket tillsammans 

med informationen ovan, tyder på ett djupt och brett användande av sidan.  

5.2 Attityder gentemot Facebook 
Facebook är ett gruppåverkat fenomen då många individer har skapat en profil med 

anledningen att alla andra använder tjänsten. Individerna har olika attityder gentemot 

Facebook, vilka i sin tur påverkar vilken funktion tjänsten har för olika individer. En av 

dessa är utilitarian function, som visar sig genom att individer utvecklar ett 

förhållningssätt till Facebook för att antingen belönas eller slippa straff. Belöningen kan 

vara tillhörighet till de övriga användarna samt att få se övriga användares bilder som 

användaren publicerar på sidan. Utan en Facebookprofil kanske användaren aldrig hade 

fått se dessa bilder. En belöning med Facebook kan även vara att en användare 

tillfredsställer sin nyfikenhet av att inte missa något intressant i sin umgängeskrets, 

genom att ha en profil. Det finns en annan aspekt på belöningen Facebook kan ge, vilket 

är att användarna lättare kan ta kontakt med andra användare genom Facebook. Denna 

kontakt kanske aldrig skulle uppstå utan Facebook då muntlig kontakt hade behövts i ett 

annat sammanhang och det uppfattas som svårare för en individ. Straff kan vara i den 

bemärkelsen att individen missar social kontakt när individen inte har en profil på 

Facebook, vilket kan leda till att en individ upplever ensamhet. Det kan också vara så att 
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individen missar att vara social med sin umgängeskrets då de, via Facebook, bestämt att 

ses. Straff kan även innebära att en Facebookanvändare mer eller mindre tvingas 

förändra sin användning av sidan på ett eller annat sätt. Ett exempel kan vara att 

använda Facebook till ett mindre privat ändamål. 

Nästa funktion, value-expressive, uttrycker värde i form av centrala värderingar som en 

användare besitter. Detta kan innebära att Facebook används för att en individ har 

centrala värderingar och vill kunna uttrycka dem genom sidan. Dessa centrala 

värderingar uttrycks ofta på ett indirekt sätt genom grupptillhörigheter, medlemskap och 

att gilla olika företagsprofiler. Vilka som är de centrala värderingarna är svåra att 

identifiera, men det kan tolkas genom användarprofilen där personligheten visas för 

övriga användare. Facebookanvändarens profil visar vem individen bakom är, alltså 

dess personlighet, vilket tyder på att det är viktigt för användaren att inte bara 

kommunicera utan även att visa sin personlighet.  

En tredje funktion är en ego-defensive function, som utvecklas när en individ vill 

skydda sig mot yttre hot eller interna känslor. När Facebook används vill många skydda 

sig mot yttre hot, det vill säga de vill undvika att bli iakttagna av obehöriga. Detta visas 

genom att många användare känner ett obehag av att ha nuvarande eller blivande 

arbetsgivare som vän på Facebook då sidan anses vara för privat för detta. Dock har det 

betydelse hur bra kontakt en användare har med arbetsgivaren och hur stort företag det 

handlar om när det kommer till att besvara en vänförfrågan. Arbetsgivaren kan ses som 

ett yttre hot då arbetet kan påverkas av hur en användare agerar på Facebook. De interna 

känslorna kan kopplas till att många använder sidan för att undvika känslan av 

ensamhet. Genom att ha en profil på Facebook kan en användare utveckla sitt sociala 

nätverk och på så sätt skydda sina interna känslor.   

Även om samtliga funktioner ovan kan knytas till användandet av Facebook anses 

utilitarian function som den dominanta av respondenterna i enkätundersökningen och 

deltagarna i fokusgrupperna. Användarna på Facebook är positiva för att uppnå 

belöning i form av att utveckla sitt sociala nätverk samt att undvika bestraffning i form 

av minskat socialt nätverk, vilket kan leda till ensamhet. Användarna värdesätter social 

kontakt högt vilket gör denna funktion dominant. Även om utilitarian function kan 

anses som den dominanta i just denna undersökning behöver det inte vara så i samtliga 
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fall då det rör sig om många individer med olika och individuella attityder. Urvalet i 

detta ämnesfördjupande arbetet täcker enbart studenter och deras uppfattningar.    

Då social kontakt med övriga användare är en viktig del av attityden gentemot 

Facebook, kan det tyda på att mellangraden av attitydlojalitet, identification, har 

uppnåtts av den största delen av Facebookanvändare. Detta i enighet med 

fokusgrupperna där det syns en tydlig tendens till att Facebook kommer tappa 

användare om kontaktnäten minskar. Något annat som kan leda till minskad aktivitet på 

Facebook är om det skulle bli en avgiftsbelagd sida. Att sidan är kostnadsfri i dagsläget 

är en stor anledning att många använder sidan så aktivt. Genom detta tyder det på att 

Facebook är ett fenomen som är gruppåverkat där individer vill likna varandra för att 

känna tillhörighet. Det finns en spridning i detta och en del användare befinner sig i den 

lägsta graden av lojalitet, det vill säga compliance. Denna låga grad av lojalitet kan 

förklaras med de användare som inte aktivt använder sidan utan enbart vid enstaka 

tillfälle. De har ändå skapat ett konto för att få fördelar genom att vara med i den sociala 

kontakten och vill undvika bestraffning i form av att missa hur det övriga kontaktnätet 

agerar och socialiserar. Även den högsta graden av lojalitet, internalization, uppnås av 

en del användare. Den högsta graden av lojalitet kan uppnås av användare på det sätt att 

Facebook blir en vital del av en användares vardag och på så sätt blivit en del av 

användarens personlighet.  

5.3 Företag aktiva på Facebook 
Innan ett företag etablerar sig på Facebook och skapar en företagsprofil är det viktigt att 

deras målgrupp finns på sidan. Dock kan budskapet företaget vill nå fram med utformas 

utan att hänsyn tas till den målgrupp som befinner sig inom det specifika mediet. Något 

som fokusgrupperna poängterade, är att en Facebooksida för företag är bra när de är 

aktiva på sidan. Ett exempel är när företaget delar ut rabattkoder eller liknande, då är 

intresset större för att gilla ett företag och företaget når då sin målgrupp enklare. Då 

deltagare i de fokusgrupper som hölls ansåg att de inte ville bli påtvingade företag via 

Facebook så borde något mer tillvägagångssätt användas för att nå fram till målgruppen, 

det vill säga något som inte är Internetbaserat. Detta beror på att många av deltagarna 

anser att personlig kontakt är viktigt vilket saknas via Facebook.  

Facebook har ett generellt syfte där människor träffas för att socialisera med vänner och 

familj. När företagen, chefer samt blivande arbetsgivare finns på Facebook för att ingå i 
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en användares kontaktnät, har sidans syfte övergått till att bli praktiserande istället för 

generellt. Med detta innebär det att professionella och amatörer kan utöva sin kunskap. 

Genom detta kan Facebook tappa användare då sidan inte längre blir privat vilket 

många anser är viktigt att den förblir. Vid vänförfrågan från företagspersoner av olika 

grad, är det ett moraliskt dilemma för individen. Att tacka nej kan tyda på att det finns 

något hos individen som döljs samtidigt som det inte känns bekvämt att tacka ja till 

någon som individen inte träffat mer än en eller ett par gånger. Att tacka ja eller nej till 

en vänförfrågan kan få olika konsekvenser. Detta kan innebära att fokus är på straff och 

belöning vilket kan ses i denna kontext, som kan innebära att individen får jobbet eller 

inte, antingen ett straff eller en belöning.  

I och med dess generella ursprungssyfte anses inte Facebook som någon sida som 

används för att söka jobb. Den anses vara en sida där information kan sökas, vilket även 

är syftet med Internet. Enkätundersökningen visar att hemsidor används för att söka 

jobb och om Facebook skulle uppnå en liknande status som företags hemsidor har, så 

skulle det kunna leda till ett ökat intresse av att söka jobb genom Facebook. Olika 

tillvägagångssätt vid jobbsökning visar på att Facebook skulle användas sist av 

respondenterna. Ändå menar den teoretiska delen på att Internet som 

rekryteringsverktyg har ökat genom recruiting revolution. De senaste åren har runt 

hälften av alla nyanställningar haft någon kontakt via Internet. Facebook var det 

alternativ som respondenterna valde längst ner bland alternativen hur de skulle gå till 

väga när de söker jobb. Detta kan tyda på att sociala medier inte har etablerat sig som en 

väg att gå när de försöker hitta ett arbete. Detta kan ses i den empiriska undersökningen 

där endast en individ har angett att denne har använt Facebook till att söka jobb. Enligt 

fokusgrupperna ansågs inte Facebook vara ett bra medium för att söka jobb. Detta beror 

på att deltagarna inte tycker det är seriöst om företag söker personal genom en, för dem, 

privat sida. Internet används för att söka information om arbetstillfälle, den personliga 

kontakten anser många vara en viktig del vid jobbsökande och det saknas via Internet 

och därmed även via Facebook. Det är svårt för företag att bygga en relation med 

individen via Facebook i ett rekryteringssyfte. Internet har däremot något att göra med 

hälften av alla anställningar vilket ger ett annat perspektiv på Internets relevans. Dock 

görs inte hela rekryteringsprocessen via Internet.   

Vid rekrytering är det viktigt för företag att tänka på olika aspekter innan processen 

påbörjas. Det kan inkludera hur mycket pengar företaget har att lägga på 
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rekryteringsprocessen vilket påverkar om Facebook är ett tillvägagångssätt som är 

aktuellt. Genom den empiriska undersökningen kan det ses som att Facebook inte är det 

bästa sättet att gå tillväga i dagsläget, även om det är billigt för företagen. En annan 

aspekt för företagen är hur snabbt den tillgängliga platsen måste tillsättas. Facebook kan 

vara en bra väg då CV och betyg skickas över Internet. Dock kan det ta lång tid att välja 

ut vilka som anses som relevanta för företaget då det förmodligen kommer in fler 

ansökningar än vid en traditionell platsannons. En annan vinkel är att Facebook är ett 

bra tillvägagångssätt för företagen om de vill nå en bred population. Dock ser 

deltagarna i fokusgruppen detta som att det blir för stor konkurrens om jobbet och 

därmed svårare för dem att få det. 

De senaste åren har bakgrundskontroller ökat och företagen gör dem på olika sätt, via 

bland annat det sociala mediet Facebook. Genom den empiriska undersökningen 

framgår det att åsikterna i frågan är blandade. Deltagarna anser att de själva skulle göra 

bakgrundskontroller för att veta vilken person som skall anställas, samtidigt som 

deltagarna ifrågasätter vad företagen egentligen får fram genom att göra en 

bakgrundskontroll på Facebook. Det är inte direkt så att företagen kan kontrollera att ett 

CV stämmer genom Facebook, det företagen kan göra är att tolka en individs 

personlighet. Bakgrundskontroller är acceptabelt, enligt det empiriska materialet, om 

det görs utan att användaren är medveten om det. Då är frågan istället om företaget går 

över de lagliga restriktionerna om de inte meddelar individen att bakgrundskontroll 

görs. Vidare disution angående de lagliga restriktionerna kommer inte genomföras, 

detta på grund arbetets omfattning. Dock är det många företag som ger information om 

vilka bakgrundskontroller som görs av företaget. Något som deltagarna i 

fokusgrupperna konstaterade var att Facebook skulle kunna användas för att 

marknadsföra sig som arbetstagare och på så sätt använda sidan på ett fördelaktigt sätt. 

Detta kan dock påverka användningen av Facebook om sidan blir mer 

rekryteringsbaserad och inte det sidan i dagsläget är till för.   

5.4 Attityder gentemot företag på Facebook 
Företag har funnits på Facebook sedan 2008 men knappt 65 procent av 

Facebookanvändarna i enkätundersökningen har lagt märke till att företag finns som 

företagsprofiler på Facebook. Enbart 14 procent har aktivt sökt efter ett företag på sidan. 

Att inte så många respondenter aktivt sökt efter företag på Facebook skulle kunna bero 

på att syftet med att ha en profil på sidan är att kunna kommunicera och socialisera med 



41 
 

kontaktnätet. Företagsprofiler ses fortfarande som något som är relativt nytt på 

Facebook och för att gå in på en företagsprofil använder sig många av att någon i 

kontaktnätet valt att gilla företagsprofiler. Då blir en användare medveten om att 

företaget finns på Facebook och användaren kan då tycka att det är intressant att besöka 

företagsprofilen. Att ha en profil på Facebook möjliggör informationspublicering av 

olika slag, på ett kostnadseffektivt sätt, som når ut till många användare. Effektiviteten 

av informationsspridningen beror på antal användare som valt att gilla företagsprofilen. 

Kontaktkostanden beror på hur många användare informationen når ut till och hur stora 

tillgångar som används av företaget till denna informationspublicering. 

Informationsspridningen kan inte kontrolleras helt av företagen utan de kan enbart styra 

informationen i en viss riktning på grund av bland annat Facebooks omfattning.  

Genom ovanstående information är det stor sannolikhet att individer har skapat attityder 

mot dessa företag. Dessa attityder är mer åt det positiva hållet. Det som gör att företags 

aktiva närvaro inte blir fullständigt positivt är att användarna ser ett hot i att företagen 

blir en för stor del av Facebook, det privata med Facebook försvinner när ett 

kommersiellt syfte antas. Att det inte heller blir negativt beror på att användarna själva 

kan styra hur mycket de vill kontakta och söka efter företag. Så länge denna möjlighet 

att själv styra finns på Facebook, kommer användare att vara positiva till företags aktiva 

närvaro. Attityden mot företagen kan ha olika funktioner för användaren. Den empiriska 

undersökningen visar att den dominanta funktionen uppfattas som en ego-defensive 

function då det är många användares motiv att kunna skydda sig och sin integritet, det 

vill säga ett skydd mot yttre hot. Ett annat yttre hot är att företagen blir för stor del av 

Facebook och att de därmed tar över sidan, vilket användarna vill skydda sig mot. Det 

användarna vill skydda är att Facebooks privata funktion bibehålls och företagen inte 

blir majoritet på det sociala mediet. Lojaliteten till attityderna mot företag på Facebook 

kan ses som den lägsta graden av attitydlojalitet vilket är compliance. Det ger en fördel 

för individen att ha denna attitydlojalitet då skyddet av denna attityd uppfattas som en 

belöning för individen. Dessutom kan lojaliteten ändras beroende på hur företagen 

agerar på Facebook samt genom information till användarna. Det är viktigt för företagen 

att inte tvinga användarna till att ta till sig information och att gilla företagsprofiler.  

De intryck individer får utanför Facebook speglar av sig mot vad samma individer har 

för attityder mot dessa företag på Facebook. Många deltagare i den empiriska 

undersökningen menade att om en person i kontaktnätet på Facebook valde att gilla ett 
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företag så ser de andra personerna i kontaktnätet detta. Är det då ett företag som en 

användare ser som intressant på grund av tidigare erfarenheter och attityder, kanske 

användaren väljer att gå in på företagsprofilen. Då kanske även den användaren väljer 

att gilla företaget och på så sätt sprids företaget på Facebook och attityderna som 

användarna har sedan tidigare påverkar detta.  

Attityder mot ett företag kan ändra sig när en användares övriga kontakter övergår från 

en negativ attityd till en positiv, eller tvärtom. Ett fall där de negativa attityderna 

övergår till positiva är när det är gruppinfluenser som påverkar, vilket tydliggörs i den 

empiriska delen där Facebookprofiler skapas för att alla andra har det. Detta kan då leda 

till att attityder mot att till exempel söka arbete genom Facebook förändras till något 

positivt. Den empiriska undersökningen visar på att deltagarna i fokusgrupperna skulle 

kunna tänka sig att söka ett jobb via Facebook såvida de verkligen ville ha det jobbet. 

Detta kan då leda till att fler i kontaktnätet börjar söka jobb genom Facebook och 

därmed har en trend påbörjats och kan utvecklas.  

Facebook kan bidra till att företag får positiva eller negativa rykten om sig men det är 

viktigt att företaget kontrollerar så att närvaron på Facebook blir mer positivt än 

negativ. Detta tyder på att helhetsintrycket måste vara bra för att ge individen en positiv 

attityd mot något. Används en person på företaget som är relativt högt upp i hierarkin 

eller en medialt känd person eller en person med expertis inom område, till att styra 

företagsprofilen på Facebook, ger det ett bättre intryck för Facebookanvändarna som 

söker kontakt med företaget. Detta innebär en kostnadsökning för företagen men det kan 

vara värt det jämfört med fördelarna det kan inbringa genom ett bättre helhetsintryck. 

Då är det möjligt att detta genererar en positiv attityd gentemot företaget från 

användaren. På så sätt kan denna positiva attityd sedan vara svår att ändra till negativ, 

då en individ istället glömmer bort den negativa attityden till förmån för den positiva. 

Genom att ha byggt upp en väl integrerad positiv attityd kan denna ses som ett skydd 

genom den så kallade the sleeper effect. På så sätt kan företagen vinna på att använda en 

person, på företagsprofilen, som ger företaget ökade kostnader, såvida det ger en positiv 

attityd bland användarna på Facebook. Personen som ligger bakom företagsprofilen har 

en source attractiveness där inte bara den sociala statusen är viktigt utan även det 

fysiska utseendet och personligheten hos användaren, är betydelsefullt. Det kan även 

vara bra om personen bakom sidan har någon typ av likhet med de övriga 

Facebookanvändarna för att öka trovärdigheten.  
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5.5 Interaktionen mellan privata användare och företag på 
Facebook 
När ett företag skapar en profil på Facebook är det viktigt att företagen tänker på hur de 

kan tillgodose studenters behov viljor och därmed attityder. Genom att tillgodose 

behoven skapas det en relation mellan användaren och företagen. Företagen måste tänka 

kreativt för att uppfylla dessa behov från studenterna. När ett företag sedan skapar en 

företagsprofil på Facebook kan vem som helst på företaget vara den som står bakom 

sidan och uppdaterar den. Företaget behöver inte utge vem det är som uppdaterar 

Facebooksidan och därför kan det vara oklart för övriga användare om det är 

sanningsenlig och relevant information som finns på sidan. Enligt enkätundersökningen 

ansåg drygt 70 procent av respondenterna att det var svårt att veta om informationen 

som finns på företagsprofilen är sann samt att det är svårt för läsaren att veta vem på 

företaget som ligger bakom. Detta gör att trovärdigheten för källan minskar bland 

respondenterna. Det var drygt 20 procent som ansåg att det är oväsentligt vem som står 

bakom Facebooksidan vilket visar att attityderna mot detta är olika. För en användare 

som söker en ny företagsprofil är det viktigt att de kan lita på källan för att kunna bilda 

en positiv attityd mot företaget på Facebook.  

För företag är det viktigt att tänka på tre regler för sociala medier. De handlar om att 

möjliggöra konversationer, att inte konversationer kan kontrolleras men influeras samt 

att influenser är grunden där ekonomiskt hållbara relationer byggs upp. Enligt den 

empiriska undersökningen kan det utläsas att det är viktigt för företagen att fokusera på 

att möjliggöra konversationer men inte få Facebookanvändaren tvingad till att 

konversera med företagen. Att företagen finns på Facebook gör att de kan influera 

övriga användare men användarna vill kunna ta ställning själva till det som de blir 

influerade av och hur de vill använda den informationen. Vid ett accepterande av 

användaren kan en relation byggas upp vilket kan bli hållbart vid till exempel en 

rekryteringsprocess. Det är dock viktigt att inte kommersiellt material blandas med 

privat material då det kan uppstå förvirring bland användarna. 

Något som uppfattas som en nackdel med Facebook, i egenskap av en OSN-sida, är att 

dessa sidor ofta har en relativt kort livscykel med en snabb uppgång och mognad. 

Facebook har funnits sedan 2004 och ökar fortfarande. Internetsidan befinner sig 

därmed fortfarande i stadiet för uppgång eller mognad. Vanligtvis har OSN-sidor en 
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tendens att utvecklas långsammare när företag börjar utnyttja sidan i kommersiellt syfte, 

vilket i det ämnesfördjupande arbetets tidsrum inte verkar vara fallet för Facebook. 

Detta kan även inträffa för Facebook då det empiriska materialet visar på att om 

företagen blir dominanta på Facebook så mister sidan sitt privata syfte och det finns risk 

att användarna minskar. Detta ger en förståelse för hur viktigt det är att inte företagen 

blir dominanta på sidan, det privata med Facebook får inte riskera att åsidosättas. Att 

företagen inte blir för dominanta på Facebook är svårt för ett enskilt företag att styra då 

inga gemensamma beslut tas i denna fråga. Om företagen skulle bli för dominanta 

skulle användandet till en början minska och förmodligen skulle användandet sedan 

sluta helt, på grund av de starka kopplingarna till social verksamhet och 

grupptillhörighet. När en användares kontaktnät minskar sitt användande, förlorar 

Facebook sitt syfte och fler användare i kontaktnätet slutar använda sidan. Detta är ett 

exempel på hur en användares tankar om att vara social på Facebook, kan komma att 

avspegla sig i användarens känslor och beteende. Tankar, känslor och beteende är tre 

faktorer som behöver samspela och vara i harmoni hos en individ vilket gör att de 

påverkar varandra. Uppfattar en användare negativa åsikter om socialiseringen, vilket är 

fallet vid en kraftig minskning, på Facebook slutar användaren att vara social, alltså har 

beteende anpassat sig efter tankar och känslor. Detta kallas för principle of cognitive 

consistency. De tre faktorerna influeras i många fall av en individs tidigare erfarenheter 

och åsikter.  
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6.  Slutsats 
I slutsatsen redogörs för svaret på frågeställningen i detta ämnesfördjupande arbete. 

Hur förhåller sig studenter gentemot företags aktiva närvaro på Facebook? 

Facebook som är ett socialt medium har ett brett användande bland studenter. 

Användarna har en positiv attityd gentemot Facebook och attityden förblir positiv så 

länge hemsidan till största del är privat. Det är en attityd som har en utilitarian function 

för användarna, vilket beror på att de vill uppnå belöning i form av ett utökat socialt 

nätverk och skydda sig från straff som kan innebära att en känsla av ensamhet uppnås. 

Mellangraden av attitydlojalitet, identification, har uppnåtts gentemot attityden av de 

flesta användarna i dagsläget. Attitydlojaliteten kan försämras negativt genom en för 

dominant ställning av företagen.  

Företag får gärna finnas på Facebook såvida de inte blir dominanta utan de fortfarande 

finns på användarens villkor. Blir företagen för dominanta på Facebook kommer 

användare att sluta använda Facebook, då hemsidan mister sitt privata syfte. Attityden 

mot företag aktiva på Facebook uppfattas som positiv såvida möjligheten kvarstår för 

användarna att själva styra hur mycket de vill ta del av företagens information. Den 

funktion attityden har för användarna gentemot företag är en ego-defensive function. 

Detta på grund av att många användare vill skydda sin personliga integritet mot yttre 

hot. Graden av attitydlojaliteten gentemot denna attityd är den lägsta graden, det vill 

säga compliance, eftersom det ger användaren en belöning i form av ett skydd mot yttre 

hot. Lojaliteten kan ändras genom företagens agerande och dess 

informationspublicering.  

På företagens Facebooksidor är det viktigt att företagens information anses som 

trovärdig för användarna, vilket innebär att en trovärdig källa bör användas. Detta i 

första hand på grund av att det kan ge ett bra intryck när en användare för första gången 

besöker en företagsprofil. För att förändringar skall kunna ske i attityden krävs det en 

förändring i individens tankar, känslor och beteende. Troligtvis krävs det att 

förändringen sker i mer än en av dessa faktorer eftersom de olika faktorerna strävar 

efter harmoni. Eftersom företagen finns på Facebook påverkar det studenters attityder 
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gentemot företagen, men även aktioner utanför Facebook påverkar attityder och 

attitydlojalitet mot företag på Facebook. Det är därför det är viktigt för företag att ge ett 

bra helhetsintryck både på och utanför Facebook.  

Facebook är inte etablerat bland studenter som ett verktyg för att söka jobb utan kan ses 

som ett substitut till Internet gällande informationssökning. Att det inte används för att 

söka jobb beror på att användarna ser Facebook som en privat sida där det inte upplevs 

som seriöst att söka jobb. Studenter är medvetna om att företagen finns på Facebook 

men det används inte aktivt utan företagsprofilerna sprids genom kontaktnätet en 

användare har. Bakgrundskontroller på Facebook av företag är för studenter acceptabelt 

dock ifrågasätts graden av användbarhet. !
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7.  Reflektion 
I reflektionen presenteras författarnas egna tankar och idéer om det ämnesfördjupande 

arbetet. Författarna reflekterar kort över de valda metoderna. Det kommer vidare att 

presenteras tankar om Facebook och användningen av denna hemsida.   

Att kombinera enkäter med fokusgrupper anser författarna var ett bra sätt att få fram 

bredd samt djup i den empiriska delen i arbetet. Då det gav liknande svar anses 

kombinationen ha varit lyckad även om störst fokus har varit på vad fokusgrupperna 

kom fram till då det framgår mer av öppna diskussionsfrågor. De slutna frågorna i 

enkäten fungerade övergripande bra, dock var fråga tolv svår att använda, då 

respondenterna tolkade frågan på olika sätt. Det kan vara bra att tänka på att vara extra 

tydlig hur det framställs hur frågan skall besvaras för att få mer användning av frågorna.  

Något som författarna ifrågasätter är Facebooks livslängd. Många andra liknande 

sociala medier har bara varit attraktivt under en begränsad tid. Företags etablering på 

Facebook kan påverka fenomenets livslängd både positivt och negativt eller inte alls. 

Det är viktigt att ta hänsyn till denna livscykel vid närvaro på Facebook.  

Facebook är en tvåvägskommunikationskanal vilket kan vara lätt att glömma bort då 

fokus i detta ämnesfördjupande arbetet har varit på att företag gör bakgrundskontroller 

på arbetssökande och inte tvärtom. Med denna kommunikation menas att företag kan 

kontrollera hur användare agerar privat. På samma sätt kan en användare kontrollera 

företaget och dess anställda/medlemmar på företagsprofilen vilket kan göra att 

användaren skapar en bild av företaget. Att Facebook är en 

tvåvägskommunikationskanal innebär även att det finns en källtrovärdighet bland 

användarna där företagen inte kan vara säkra på källan bakom en användarens profil. 

Detta kan leda till missvisande information om en användare. Har företaget inte tidigare 

träffat en person kan det vara svårt att veta att de är rätt användare på Facebook om 

personen har ett relativt vanligt namn. Det kan även vara någon annan än just den 

personen som publicerat material på användarprofilen. En användare måste tänka på att 

andra användare kan besöka profilen och där se information om användaren, detta 

eftersom Facebook är offentligt. Den tillgängliga informationen varierar dock beroende 
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på vilka inställningar användaren har. Användaren måste ändå kunna stå för vad som 

finns på profilen.  

I och med att individer idag måste gilla en företagsprofil för att få tillgång till all 

information på profilen, så måste de aktivt söka upp företaget och därefter bli medlem. 

Därmed gör användaren en avvägning om den tycker det verkar vara värt att bli medlem 

eller inte. Dock bör användaren tänka på konsekvenserna av detta medlemskap, som till 

exempel risk för att information om användaren själv blir åtkomlig för företaget etc. Det 

är inte bara en negativ effekt det kan ge att gilla en företagsprofil utan det kan även ge 

användaren en möjlighet att få mer information om ett företag och på så sätt söka jobb 

som kan ge användaren möjligheter till karriär.  

Jobbsökandet kan påverkas av om det är hög- eller lågkonjunktur då detta har betydelse 

för hur många som söker de lediga arbetstillfällena samt hur mycket tid förtagen har att 

lägga på rekryteringsprocessen. I dagsläget råder lågkonjunktur och därmed har 

företagen större möjlighet att välja rätt person till arbetstillfället som är ledigt vilket gör 

att de lägger mer tid på bakgrundskontroller. Vid lågkonjunktur kan många individer 

välja att dela med sig mer information, genom att tacka ja till vänförfrågan och dela 

med sig av sin profil, än de hade gjort vid en högkonjunktur, då det är större konkurrens 

om arbetstillfällena vid lågkonjunkturer. I lågkonjunktur är många individer tacksamma 

om de kan få ett jobb, dock kan detta förändras vid högkonjunkturer då arbetstillfällena 

ökar och de arbetssökande blir mindre impulsiva och inte tackar ja till ett jobb lika lätt.  

I dagsläget råder lågkonjunktur och användarna vet att företag använder Facebook för 

att göra bakgrundskontroller, vilket leder till att användarna borde kunna marknadsföra 

sig själva på sidan. Genom att marknadsföra sin privata image borde det kunna generera 

positiva åsikter från företagen och därmed underlätta för en individ i en 

rekryteringsprocess. Då främjas både företag och användare av Facebooks breda 

användningsområde. Det urval som har studerats i detta ämnesfördjupande arbete 

behöver inte vara representativa för övriga användare då beteende och tankar skiljer sig 

åt mellan olika delar av användare på sidan. Studenter är förmodligen bara 

representativa för andra studenter och individer i samma åldersgrupper. Andra åldrar 

samt andra delar av Facebookanvändarna, kan ha andra attityder då de exempelvis 

befinner sig i en annan fas i livet där inte jobbsökande är lika aktuellt.  
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8. Förslag ti l l  v idare forskning 
Nedan presenteras förslag till vidare forskning för den som önskar inspiration inom 

ämnesområdet. Detta är tankar som har uppkommit genom processen varpå de inte har 

behandlats i detta ämnesfördjupande arbete.   

Enligt författarna har det ämnesfördjupande arbetet varit intressant att arbeta med då det 

innefattar ett relativt nytt område. Något som anses saknas i arbetet är ett teoristycke om 

integritet, vilket kan vara aktuellt för fortsatta studier kring området. Då fenomenet 

Facebook förändras relativt snabbt bör kontinuerlig forskning på ämnet göras för att se 

hur förändringen utvecklas. I detta ämnesfördjupande arbete valdes studenter men för 

vidare forskning bör en bredare population studeras för att ge ett bredare svar då 

användningsområdet på Facebook.  

En frågeställning som skulle vara intressant att behandla i vidare forskning är ”Varför är 

individer beredda att betala för SMS men inte för Facebook?”. Detta anses som 

intressant då den empiriska undersökningen visar på att Facebook är ett substitut till 

SMS men att de samtidigt inte är villiga att betala för tjänsten Facebook.   

Vid vidare forskning skulle det kunna vara intressant att se hur användarna påverkas av 

företagskulturen hos ett Internetbaserat företag. Den empiriska undersökningen tyder på 

att företag som är grundade på Internet har lättare att behandla information på ett 

trovärdigt sätt på Facebook, än de företag som inte grundats på Internet. Är det 

företagskulturen som påverkar det eller är det hur vana användarna är vid företagets 

aktivitet på Internet? 

Källtrovärdigheten är något som kan utvecklas där forskning även kan fokusera på hur 

trovärdig informationen som finns på en användares profil är. Detta är ömsesidig 

trovärdighet vilket kan vara intressant att titta på i en rekryteringsprocess. 
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9.  Förslag ti l l  företag 
Genom detta ämnesfördjupande arbete har det framkommit idéer till hur företag bör 

agera på Facebook för att generera positiva åsikter från användarna. För att tydliggöra 

de viktigaste förslagen presenteras de i detta avsnitt.  

Företagsprofiler på Facebook ser författarna som en bra idé såvida det inte blir 

överrepresenterat på sidan, vilket är svårt att kontrollera. Lyckas företagsprofilerna få 

samma status som en vanlig användare så tror författarna att detta kommer att gynna 

företagen. Detta skulle kunna uppnås av en försiktig användning av företagsprofiler 

samt en fokuserad kontroll på vem som skapar sidan. Innan ett företag skapar en 

företagsprofil är det relevant att undersöka om målgruppen finns på Facebook för att 

göra profilen användbar.  

Det är viktigt att företagen tänker på att Facebook skall användas på användarnas villkor 

för att inte ge användaren en upplevelse av tvång. Företagen bör dessutom använda 

företagsprofilen på ett sätt som gör att den inte anses vara för formell utan riktas mot 

användarna på ett sätt som gör att det är förståligt och sakligt, för att skapa ett intresse. 

Den som är bakom företagsprofilen måste ge ett trovärdigt intryck så att användaren 

anser att det är relevant information och att informationen kan anses som sann och ärlig. 

Det är även viktigt att företagen tänker på att uppdatera företagsprofilen för användarna 

relativt ofta. För användarna är det viktigt med aktivitet för att det ska vara intressant att 

gå in på profilen och uppleva att det sker förändringar som är relevanta för både 

företaget och användaren.   
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Bilaga 1 - Enkät

Ekonomihögskolan

Ekonomihögskolan

Hej

Det här är en enkät som utförs av studenter på Civilekonomprogrammet som håller
på med sin C‐uppsats. Enkäten berör era internetvanor samt om hur ni anser att ni 
kommer att söka jobb när ni är klara med er utbildning. Enkäten berör även ämnet
sociala medier som innebär internet‐communities såsom Facebook, MySpace m.m

Vi vore glada om ni ville svara på dessa 16 frågor så ärligt som möjligt och vi 
tackar så mycket för att ni är vänliga och tar er tid.

Andreas, Marie och Tedh

1 Kön: ⃝ Man ⃝ Kvinna

2 Född år: 19 __  __

3 Jag studerar: ⃝ Program ⃝ Fristående

4 Använder Du det sociala mediet Facebook?
⃝ Ja ⃝ Nej

Om svaret är "nej", hoppa till fråga 12



5 Hur ofta använder Du Facebook?
⃝ Daligen ⃝ 2‐3 gånger i veckan ⃝ 2‐3 gånger i månaden

6 Varför använder Du Facebook? (flera alternativ möjliga)
⃝ För att kommunicera med vänner/familj
⃝ För att kolla på andras bilder
⃝ För att läsa om olika företag
⃝ För att skapa kontakter av olika slag (ex. för framtida jobb)
⃝ För att söka information om företag
⃝ För att söka jobb
⃝ Annat, nämligen:____________________________________

7 Har du märkt att företag finns som företagsprofiler på Facebook ?  
⃝ Ja ⃝ Nej ⃝ Vet ej

8
⃝ Ja ⃝ Nej

9 Hur tyckte Du att det var att söka information genom Facebook? 
⃝ Enkelt ‐ jag kunde tydligt se att det var "rätt" företag 
⃝ Svårt att hitta just det företaget jag letade efter
⃝ Ingen åsikt

10 Tycker Du att det är bra eller dåligt att företag finns på Facebook?
⃝ Bra ⃝ Dåligt ⃝ Ingen åsikt

Om svaret är "nej", hoppa till fråga 10

Har du någon gång sökt information om ett företag genom Facebook? 



11 Hur uppfattar Du ett företag på Facebook?
⃝ Det är lätt att veta om informationen är sann
⃝ Det är svårt att veta om informationen är sann
⃝ Det är lätt att veta vem på företaget som ligger bakom sidan
⃝ Det är svårt att veta vem på företaget som ligger bakom sidan
⃝ Det är oväsentligt vem som står bakom Facebooksidan

12 Vilka kanaler använder du dig av för att söka jobb?  
Rangordna från 1‐6, där 1 är den första Du skulle välja.

⃝ Annons i tidning
⃝ Arbetsförmedlingen
⃝ Kontakter
⃝ Rekryteringsbolag
⃝ Sökning på hemsidor
⃝ Sociala medier (såsom t.ex. Facebook)

13 Har du någongång tänkt på att söka jobb genom Facebook?
⃝ Ja ⃝ Nej ⃝ Ingen åsikt

14 Skulle du uppskatta om den möjligheten fanns tillgänglig?
⃝ Ja ⃝ Nej ⃝ Ingen åsikt

15 Jag tycker det är  lämpligt  att: In
st
äm

m
er
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 in
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Min nuvarande chef finns på Facebook: ⃝ ⃝ ⃝
Mina kollegor finns på Facebook: ⃝ ⃝ ⃝
Min blivande arbetsgivare finns på Facebook: ⃝ ⃝ ⃝



16 Jag tycker det är  obekvämt  att: In
st
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er
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Min nuvarande chef finns på Facebook: ⃝ ⃝ ⃝
Mina kollegor finns på Facebook: ⃝ ⃝ ⃝
Min blivande arbetsgivare finns på Facebook: ⃝ ⃝ ⃝



Bilaga 2 – Kodningsmall  

För att kunna använda svaren från enkäterna i datorprogrammet PASW Statistics har 

svaren kodats i denna kodningsmall. Frågorna är numrerade från R1 till R16 där R1 

motsvarar fråga 1 i enkäten och så vidare. Efter siffran är några ord som sammanfattar 

vad frågan handlade om, till exempel R1 [Kön] innebär att frågan ett var om vilket kön 

respondenten har. Vid frågor med olika alternativ har en bokstav samt vad alternativet 

innebar kännetecknat detta. Svaren har därefter kodats med en siffra för att användas i 

PASW Statistics. Enkäterna numrerades för att en kontroll av utomstående skall kunna 

genomföras.  

R1. [Kön] Man = 0, Kvinna = 1 

R2. [Ålder] Årtal omgjorda till ålder i absoluta tal. 

R3. [Läser] Program = 0, Fristående = 1 

R4. [Facebook] Ja= 0, Nej = 1 

R5. [Ofta Facebook] Dagligen = 0, 2-3 gånger i veckan = 1, 2-3 gånger i månaden = 2 

R6. [Varför Facebook]  

 a. [För att kommunicera med vänner/familj] Ja = 0, Nej = 1 

 b. [För att kolla på andras bilder] Ja = 0, Nej = 1 

 c. [För att läsa om olika företag] Ja = 0, Nej = 1 

 d. [För att skapa kontakter av olika slag] Ja = 0, Nej = 1 

 e. [För att söka information om företag] Ja = 0, Nej = 1 

 f. [För att söka jobb] Ja = 0, Nej = 1 

 g. [Annat] Ja = 0, Nej = 1 

R7. [Företagsprofiler] Ja= 0, Nej = 1, Vet ej = 2 

R8. [Sökt information] Ja = 0, Nej = 1 

R9. [Söka information] Enkelt = 0, Svårt =1, Ingen åsikt = 2 

R10. [Företag på Facebook] Bra = 0, Dåligt = 1, Ingen åsikt = 2 

R11. [Uppfattar företag] Lätt info = 0, Svårt info = 1, Lätt vem = 2, Svårt vem = 3, 
Oväsentligt = 4 



R 12. [Kanaler]  Rangordning 1-6 där 1 är det bästa 

 a. [Annons i tidnigen] 

 b. [Arbetsförmedlingen]  

 c. [Kontakter]  

 d. [Rekryteringsbolag]  

 e. [Sökning på hemsidor]  

 f. [Sociala medier]  

R13. [Söka jobb] Ja = 0, Nej = 1, Ingen åsikt = 2 

R14. [Möjligheten] Ja = 0, Nej = 1, Ingen åsikt = 2 

R15. [Likert-frågor, lämpligt]  

a. Instämmer = 0, Instämmer delvis = 1, Instämmer inte = 2 
b. Instämmer = 0, Instämmer delvis = 1, Instämmer inte = 2 
c. Instämmer = 0, Instämmer delvis = 1, Instämmer inte = 2 

R16. [Likertfrågor, obekvämt]  

a. Instämmer = 0, Instämmer delvis = 1, Instämmer inte = 2 
b. Instämmer = 0, Instämmer delvis = 1, Instämmer inte = 2 
c. Instämmer = 0, Instämmer delvis = 1, Instämmer inte = 2 

 



 

Bilaga 3 – PASW analys 
Frekvenstabell R1 – Kön 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 22 24,4 24,4 24,4 

1 68 75,6 75,6 100,0 

Total 90 100,0 100,0  
 

Frekvenstabell R4 – Använder du det sociala mediet Facebook? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 86 95,6 95,6 95,6 

1 4 4,4 4,4 100,0 

Total 90 100,0 100,0  
 

Frekvenstabell R5 – Hur ofta använder du Facebook? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 70 77,8 81,4 81,4 

1 15 16,7 17,4 98,8 

2 1 1,1 1,2 100,0 

Total 86 95,6 100,0  
Missing System 4 4,4   
Total 90 100,0   

 
Frekvenstabell R6:A – [Varför använder du Facebook?] För att kommunicera med 

vänner/famlij  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 82 91,1 95,3 95,3 

1 4 4,4 4,7 100,0 

Total 86 95,6 100,0  
Missing System 4 4,4   
Total 90 100,0   

 



 

 
Frekvenstabell R6:B – [Varför använder du Facebook?] För att kolla på andras 

bilder 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 59 65,6 68,6 68,6 

1 27 30,0 31,4 100,0 

Total 86 95,6 100,0  
Missing System 4 4,4   
Total 90 100,0   

 
Frekvenstabell R6:C – [Varför använder du Facebook?] För att läsa om olika 

företag 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 2,2 2,3 2,3 

1 84 93,3 97,7 100,0 

Total 86 95,6 100,0  
Missing System 4 4,4   
Total 90 100,0   

 
Frekvenstabell R6:D – [Varför använder du Facebook?] För att skaffa kontakter av 

olika slag 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 5 5,6 5,8 5,8 

1 81 90,0 94,2 100,0 

Total 86 95,6 100,0  
Missing System 4 4,4   
Total 90 100,0   

 
Frekvenstabell R6:E – [Varför använder du Facebook?] För att söka information 

om företag 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 86 95,6 100,0 100,0 

Missing System 4 4,4   
Total 90 100,0   

 



 

 
Frekvenstabell R6:F – [Varför använder du Facebook?] För att söka jobb 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 1,1 1,2 1,2 

1 85 94,4 98,8 100,0 

Total 86 95,6 100,0  
Missing System 4 4,4   
Total 90 100,0   

 
Frekvenstabell R6:G – [Varför använder du Facebook?] Annat 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 5 5,6 5,8 5,8 

1 81 90,0 94,2 100,0 

Total 86 95,6 100,0  
Missing System 4 4,4   
Total 90 100,0   

 

Frekvenstabell R7 – Har du märkt att företag finns som företagsprofiler på 
Facebook? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 55 61,1 64,7 64,7 

1 21 23,3 24,7 89,4 

2 9 10,0 10,6 100,0 

Total 85 94,4 100,0  
Missing System 5 5,6   
Total 90 100,0   

 
Frekvenstabell  R8 – Har du någon gång sökt information om ett företag 

genom Facebook? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 12 13,3 14,0 14,0 

1 74 82,3 86,0 100,0 

Total 86 95,6 100,0  
Missing System 4 4,4   
Total 90 100,0   

 



 

Frekvenstabell R10 – Tycker du att det är bra eller dåligt att företag finns på 
Facebook? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 44 48,9 51,2 51,2 

1 7 7,8 8,1 59,3 

2 35 38,9 40,7 100,0 

Total 86 95,6 100,0  
Missing System 4 4,4   
Total 90 100,0   

 
Frekvenstabell R11 – Hur uppfattar du ett Företag på Facebook? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 4 4,4 6,9 6,9 

1 23 25,6 39,7 46,6 

2 1 1,1 1,7 48,3 

3 18 20,0 31,0 79,3 

4 12 13,3 20,7 100,0 

Total 58 64,4 100,0  
Missing System 32 35,6   
Total 90 100,0   

 
Frekvenstabell R12:A – [Vilka kanaler använder du dig av för att söka jobb?] 

Annons i tidning 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 7 7,8 10,6 10,6 

2 13 14,4 19,7 30,3 

3 16 17,8 24,2 54,5 

4 14 15,6 21,2 75,8 

5 14 15,6 21,2 97,0 

6 2 2,2 3,0 100,0 

Total 66 73,3 100,0  
Missing System 24 26,7   
Total 90 100,0   

 

 



 

Frekvenstabell R12:B – [Vilka kanaler använder du dig av för att söka jobb?] 
Arbetsförmedlingen 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 13 14,4 19,7 19,7 

2 16 17,8 24,2 43,9 

3 11 12,2 16,7 60,6 

4 11 12,2 16,7 77,3 

5 12 13,3 18,2 95,5 

6 3 3,3 4,5 100,0 

Total 66 73,3 100,0  
Missing System 24 26,7   
Total 90 100,0   

 
Frekvenstabell R12:C – [Vilka kanaler använder du dig av för att söka jobb?] 

Kontakter 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 37 41,1 56,1 56,1 

2 8 8,9 12,1 68,2 

3 11 12,2 16,7 84,8 

4 4 4,4 6,1 90,9 

5 6 6,7 9,1 100,0 

Total 66 73,3 100,0  
Missing System 24 26,7   
Total 90 100,0   

 
Frekvenstabell R12:D – [Vilka kanaler använder du dig av för att söka jobb?] 

Rekryteringsbolag 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 4,4 6,1 6,1 

2 6 6,7 9,1 15,2 

3 16 17,8 24,2 39,4 

4 22 24,4 33,3 72,7 

5 14 15,6 21,2 93,9 

6 4 4,4 6,1 100,0 

Total 66 73,3 100,0  
Missing System 24 26,7   
Total 90 100,0   



 

Frekvenstabell R12:E – [Vilka kanaler använder du dig av för att söka jobb?] 
Sökning på hemsidor 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 5,6 7,6 7,6 

2 23 25,6 34,8 42,4 

3 12 13,3 18,2 60,6 

4 12 13,3 18,2 78,8 

5 13 14,4 19,7 98,5 

6 1 1,1 1,5 100,0 

Total 66 73,3 100,0  
Missing System 24 26,7   
Total 90 100,0   

 
Frekvenstabell R12:F – [Vilka kanaler använder du dig av för att söka jobb?] 

Sociala medier 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 3 3,3 4,5 4,5 

5 7 7,8 10,6 15,2 

6 56 62,2 84,8 100,0 

Total 66 73,3 100,0  
Missing System 24 26,7   
Total 90 100,0   

 
Frekvenstabell R13 – Har du någon gång tänkt på att söka jobb genom 

Facebook? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 2,2 2,2 2,2 

1 79 87,8 87,8 90,0 

2 9 10,0 10,0 100,0 

Total 90 100,0 100,0  



 

 
Frekvenstabell R14 – Skulle du uppskatta om den möjligheten fanns 

tillgänglig? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 48 53,3 53,3 53,3 

1 18 20,0 20,0 73,3 

2 24 26,7 26,7 100,0 

Total 90 100,0 100,0  
 

Deskriptiv statistikfråga R12 – Vilka kanaler använder du dig av för att söka jobb? 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

R12:A 66 1 6 3,32 1,372 

R12:B 66 1 6 3,03 1,539 

R12:C 66 1 5 2,00 1,347 

R12:D 66 1 6 3,73 1,247 

R12:E 66 1 6 3,12 1,330 

R12:F 66 4 6 5,80 ,503 

Valid N (listwise) 66     

 
Deskriptiv statistikfråga R15 och R16 – Jag tycker det är Lämpligt/obekvämt att:  

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

R15:A 89 0 2 1,35 ,693 

R15:B 89 0 2 ,60 ,652 

R15:C 88 0 2 1,18 ,704 

R16:A 88 0 2 ,94 ,733 

R16:B 88 0 2 1,55 ,605 

R16:C 87 0 2 1,09 ,693 

Valid N (listwise) 87     

 
 



Bilaga 4 – Frågeguide  

Till att börja med presenteras vad en fokusgrupp är, dess upplägg, vilka vi är samt 

varför vi har fokusgruppen. Därefter ställs lite allmänna frågor för att fokusgruppen 

lättare skall kunna börja diskutera med varandra. Innan inspelningen börjar, 

kontrolleras det att alla godkänner detta samt att det poängteras att de är anonyma.  

• Sitter ni mycket vid Internet? 

• Vad gör ni på Internet under denna tid? 

• Använder du/ni Facebook? Varför/Varför inte? 

• Vad använder ni Facebook till? / Varför tror du Facebook lockar folk? 

(Fråga både användare och icke användare) 

• Känner ni att ni kan ”surfa” säkert på Facebook? (Känner personen att 

hans/hennes information/inlägg/bilder är ”privata”) 

• Har ni märkt att företag har börjat använda sig av Facebook, för andra 

syften än rent kommersiella? (Det vill säga som företagsprofiler med 

information etc.)!

• Vad tycker ni om att företag finns tillgängliga som en profil på Facebook? 

(Viktigt att fråga både de som använder sig av Facebook och de som inte 

använder det, för att se om det finns meningsskiljaktigheter) Varför tycker ni 

så, var har ni fått dessa tankar ifrån? (Vad skulle få er att ändra dessa 

tankar?) 

• Hur skulle ni gå tillväga om ni skulle söka ett jobb? (Ge förslag vid tystnad: 

Arbetsförmedlingen, kontakter, företags hemsida, sociala medier, 

tidningsannonser, rekryteringsfirma, etc.?) 

• Skulle ni uppskatta om möjligheten till jobbsökning fanns tillgänglig på 

Facebook? Varför/Varför inte? (Följdfrågor kan bli vad de ser för 

nackdelar/fördelar med den möjligheten) 

• Tänk er att ni har ett fast jobb på ett företag. Hur skulle ni reagera om er 

chef lägger till dig som vän på Facebook och därmed kan få tillgång till 

dina bilder och personliga inlägg. (Låt gärna diskussionen fortgå ganska länge 

för att alla ska få chans att svara. Fråga alla vad de anser om det och ”vrid å 

vänd” på alla tänkbara möjligheter för att få mycket information) 

• Tänk er att ni är klara med er utbildning och står med din examen i 

handen, efter detta söker ni jobb. Ni kommer efter mycket om och men till 

en arbetsintervju. Hur skulle ni reagera om ni kommer hem på kvällen, 

efter en relativt lyckad arbetsintervju, ser att företaget som utförde 

arbetsintervjun har frågat om du vill bli vän med dig? (Låt gärna 

diskussionen fortgå ganska länge för att alla ska få chans att svara. Fråga alla 

vad de anser om det och ”vrid å vänd” på alla tänkbara möjligheter för att få 

mycket information) 

• Skulle ni kunna tänka er att använda en tjänst på Facebook för att söka ett 

jobb om ni var garanterade att endast information som ni själva val ut, 

kommer arbetsgivaren tillhanda? 



• Vad har ni för åsikter om att företag finns aktiva på Facebook? Bra/Dåligt? 

På vilket sätt skulle du kunna ändra den åsikten? 

• Företag idag utför bakgrundskontroller på 95 % av sina arbetssökande, 

10% av företagen kollar upp sina arbetssökande på Facebook, vad är era 

tankar om denna statistik? 

• Har ni förvrängt sanningen i ett CV som ni skickat in i arbetssökande 

syfte? 

 


