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ABSTRACT 
This paper presents a study designed to provide a picture of 
how employers are using social media in their recruitment process and 
how this usage could be improved. Based on a literature review and a survey 
handed out to central shops in a town, a prototype of a web 
based service designed to 
facilitate this process by collecting information about job applicants 
from various social networks could be presented. The collected 
information could then be used as a supplement to a job interview. 
 
Keywords: Social media, recruiting, media technology 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMMANFATTNING 
En undersökning syftad till att ge en bild av hur arbetsgivare använder sociala 
medier inom sin rekrytering och hur detta användande skulle kunna 
förbättras. Baserat på en litteraturstudie samt en enkätundersökning gjord 
bland butiker i Visby centrum presenteras en prototyp över en webbaserad 
tjänst ämnad för att underlätta rekryteringsprocessen genom att samla 
information om arbetssökande från sociala nätverk. Informationen skulle 
sedan kunna användas som ett komplement till, exempelvis, en 
arbetsintervju.  
 
 
 
 
Nyckelord: Sociala medier, rekrytering, medieteknik 
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1. INLEDNING  
 
I följande kapitel presenteras uppsatsens syfte och frågeställning, men 
inledningsvis beskrivs bakgrunden till uppsatsens frågeställning. 
 

1.1. Bakgrund 
 
Uppsatsen fokuserar på hur arbetsgivare kan använda sig av sociala medier, 
som exempelvis Facebook och Twitter, för att kunna öka sin effektivitet vid 
rekryteringar. Undersökningen är särskilt lämplig då sociala medier blivit en 
mycket populär IT-aktivitet idag. Findahls studie (2010) pekar på att allt fler 
svenskar använder sociala medier, och att den tid som spenderas på dessa 
ständigt ökar. Van Hoye m.fl. (2009) belyser även att antalet, i synnerlighet 
unga, som använder den här typen av nätverk för att kunna få nys om arbeten 
och arbetsmöjligheter även den växer. Den populäraste sociala medietjänsten 
idag, Facebook, har ett användarantal som populationsmässigt skulle göra 
tjänsten till det tredje största landet i världen (The Economist, 2010). Det ger 
en indikation på hur pass enorma den här typen av tjänster är. Safko & Brake 
(2009) skriver även att fler företag börjar se den potential som finns att 
genom Internet och sociala medier granska sina arbetssökande närmare innan 
en eventuell anställning. Kleumper & Rosen (2009) förklarar också att 
arbetsgivare enbart utifrån deras arbetssökandes profiler på sociala medier 
idag kan tro sig uppskatta hur en sökandes personlighet, intelligensnivå samt 
prestationsförmåga är.  
 
Trots att användningen av sociala medier inom rekrytering växt, har det 
hittills inte skett särskilt mycket forskning inom ämnet, förklarar Anand 
(2010). Författaren menar att det på grund av detta spås ske allt mer 
utveckling inom området de närmaste åren. Anand (2010) fortsätter med att 
förklara att en välgenomförd sökning bland de sociala medierna kan ge 
företag oerhört mycket information i både positiv och negativ bana för en 
arbetssökande, men författaren poängterar att det i slutänden blir bäst resultat 
både för den arbetssökande samt arbetsgivaren då företagen allt oftare kan 
hitta rätt man för rätt plats.  
 
Alhajj m.fl. (2010) förklarar att det kan vara möjligt att justera nätsökningar 
genom att organisera träffar på sociala medier och göra det möjligt att avgöra 
exakt vilka resultat som ska presenteras vid en sökning på webben. Detta är 
ett något som hypotetiskt sett kan fungera för att effektivisera användningen 
av sociala medier i anställningsprocessen. Detta genom att utifrån vad 
arbetsgivarna faktiskt väljer att titta på och granska hos arbetssökande 
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presentera information som stämmer överens med deras önskemål. På det 
viset skulle företag enkelt kunna söka efter arbetssökande och få information 
om deras aktiviteter inom sociala medier.  
 
De sociala mediernas snabba framfart och förmodade framtida avstickare mot 
rekryteringsprocessen, skulle förmodligen kunna innebära att efterfrågan på 
en medieteknologisk tjänst som underlättar användningen ökar. Flera 
författare har pekat på att problemet finns och att arbetsgivare i större 
utsträckning har, och ofta använder sig av, möjligheten att göra 
bakgrundskontroller på arbetssökande innan en eventuell intervju eller 
anställning. Samtidigt har mycket forskning gjorts kring hur sökandet på 
sociala medier kan effektiviseras. Att kombinera dessa två områden skulle 
kunna underlätta för arbetsgivare och effektivisera rekryteringsprocessen. I 
den här uppsatsen läggs därför en grund där efterfrågan, behov och de 
medieteknologiska möjligheterna presenteras och analyseras i form av en 
webbaserad prototyp. 
 

1.2. Frågeställning 
 
Vilken roll spelar de arbetssökandes sociala medieprofiler i 
rekryteringsprocessen och hur skulle denna process kunna förbättras 
med hjälp av medieteknologiska verktyg? 
 

1.3. Syfte 
 
Syftet med den här uppsatsen är att kartlägga hur sociala medier används 
samt vilken roll dessa spelar i butikers anställningsprocesser och 
arbetssökandes chanser att få jobb, för att utifrån detta underlag beskriva 
samt presentera en möjlig effektivisering av processen med hjälp av en 
prototyp baserad på medieteknologiska verktyg.  
 

1.4. Avgränsningar 
 

• I uppsatsen adresseras endast insamling av information om 
arbetssökande och inte användningen av sociala medier som en 
marknadsföringskanal för rekrytering. Uppsatsen presenterar därför 
ett underlag för utvärdering eller bakgrundskontroll av arbetssökande 
snarare än ett komplett rekryteringssystem.  
 

• Uppsatsens enkätundersökning fokuserade på Gotlands län och 
specifikt Visby centrum. Anledningen till att stadens centrum och 
dess butiker användes var på grund av att det är störst konkurrens på 
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jobb där och att företagen som anställer personal därför bör ha flera 
rutiner än butiker på mindre orter som inte lockar lika många 
arbetssökande. 

  
• Uppsatsen inriktar sig enbart på butiksarbeten. Detta baseras på vad 

Arbetsförmedlingen skrivit om att formgivare, fotografer och andra 
kreativa yrken sedan länge visat upp arbetsprover på webbplatser och 
bloggar (samt sociala medier), men att webben också blivit ett bra sätt 
för människor i andra yrkesgrupper att visa upp sin kompetens 
(http://www.arbetsformedlingen.se). Det blir därför mer intressant att 
kontrollera arbetsplatser som inte bygger på kreativitet, och då det 
finns gott om butiksjobb på Gotland blir det ett utmärkt yrke att 
undersöka inom uppsatsens ramar.  

 
• Den typ av tjänst som uppsatsen beskriver kan ge arbetsgivare 

tillgång till information om arbetssökanden som de ur ett lagligt 
perspektiv inte får basera sina anställningar på, som exempelvis 
personers civilstatus eller religiösa åsikt. Hur pass detta kan 
missbrukas och/eller justeras för ett moraliskt samt eventuellt icke 
kränkande användande kommer inte att tas upp i den här uppsatsen, 
men det ges däremot bra material för vidareutveckling på området.  
 

• Ett problem som dyker upp i samband med denna metod att förenkla 
anställningsprocessen genom att söka efter ett specifikt namn på 
Internet är att många arbetssökande kan dela namn med andra 
personer. Det kan därför vara svårt för arbetsgivare att veta om den 
information som hämtas verkligen är den person som söker jobb hos 
dem. Detta specifika problem, samt eventuella liknande problem, 
kommer inte tas i beaktning då det hamnar alltför långt ifrån 
uppsatsens syfte.  
 

• Social media aggregation visar att möjligheten till att utveckla den typ 
av webbtjänst som beskrivs i uppsatsen finns. Prototypens syfte var 
dock att enbart undersöka om efterfrågan finns och om tjänsten skulle 
fungera för denna målgrupp. Att ta fram en färdig produkt var inte 
syftet och därför kommer ingen djupare analys kring begreppet tas 
upp.  

 
2. METOD 
 
Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie för att få ett teoretiskt underlag 
inom området, vilket behövdes dels för att kunna utforma enkäten på ett så 

http://www.arbetsformedlingen.se/�
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bra sätt som möjligt, men också för att bredda uppsatsen med studier som 
gjorts tidigare. Därefter genomfördes en enkätundersökning där det 
kartlagdes hur sociala medier användes vid rekryteringsprocessen för butiker 
i Visby centrum. Senare användes resultatet från enkätundersökningen samt 
litteraturstudien för att utveckla en prototyp av en webbtjänst vars syfte var 
att visa hur rekryteringsprocessen skulle kunna effektiviseras utifrån teorin 
och de svar som de tillfrågade gett. Efter att ha testat prototypen genom 
användartester analyserades resultatet för att slutsatser skulle kunna dras och 
därmed göra det möjligt att besvara uppsatsens frågeställning och syfte.  
 

2.1. Litteraturstudie 
 
Patel & Davidson (2003) beskriver två olika tillvägagångssätt för att 
genomföra en litteraturstudie. De två metoderna bidrar tillsammans till att 
effektivt avgränsa det teoretiska materialet till uppsatsens frågeställning. Det 
första går ut på att analysera tidigare undersökningar som behandlar 
uppsatsens specifika frågeställning. Det andra är en större genomgång med 
teorier och modeller där ämnet, ur ett mer generellt perspektiv, beskrivs. I 
undersökningen genomfördes därför en litteraturstudie som både täckte 
problemområdet samt tidigare forskning inom ämnet. Resultatet från 
litteraturstudien användes för att få ett allmänt bredare perspektiv på 
problemområdet, men också för att kunna utforma en enkät som på bästa sätt 
skulle kunna besvara de frågor som krävdes för att kunna utforma en prototyp 
av den tjänst som potentiellt skulle kunna förbättra rekryteringsprocessen 
med hjälp av sociala medier.  
 

2.2. Enkätundersökning 
 
Björklund & Paulsson (2007) skriver att man genom att använda enkäter i en 
undersökning kan få ett stort underlag med primärdata, det vill säga 
information som tagits fram specifikt för studien, för en relativt liten 
arbetsinsats. Valet att använda denna metod gjordes eftersom det enligt Patel 
& Davidson (2003) också ger ett brett underlag för kvantitativa reslutat då 
svarsalternativen redan är utformade, statiska och framtagna för att inte 
misstolkas. En ytterligare faktor är att det ger ett betydligt bredare urval än 
om metoden hade varit att planera och genomföra intervjuer eftersom det 
krävs mindre avsatt tid för att fylla i en enkät än att medverka i en intervju. 
En enkät kan också ge ett resultat som är närmare sanningen än intervjuer. 
Detta bland annat då det oftast är fler deltagare som fyller i en enkät, men 
även då en enkät kan vara anonym, vilket gör att respondenten inte behöver 
vara orolig för att ”svara fel”.  
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Björklund & Paulsson (2007) beskriver att de nackdelar som kan finnas med 
användandet av enkätundersökning är att det inte går att avläsa kroppsspråket 
hos respondenten. Det kan också vara svårt att få en klar uppfattning om vem 
respondenten är och dennes funktion i undersökningen. Med detta i åtanke 
utformades därför enkäten i två delar. En där information om den specifika 
respondenten och dennes kunskaper om sociala medier fylldes i, och en om 
hur dennes rekryteringsprocess gentemot sociala medier brukar fortlöpa. Det 
används också till stor del enbart stängda frågor med ett visst antal 
svarsalternativ. Genom att presentera enkäten på det viset beskriver 
Björklund & Paulsson (2007) att det ger mer filtrerad data för 
undersökningen vilket gör det lättare att sammanfatta och presentera 
resultatet.  
 
Björklund & Paulsson (2007)  förklarar också att antalet enkäter som behövs 
varierar beroende på typen av undersökning. I det här fallet valdes det att dela 
ut enkäten till 40 olika butiker i Visby. Anledningen till antalet är att det i 
Visby centrum finns omkring 120 butiker. En tredjedel är därför en bra 
riktlinje att gå efter. Vilken typ och storlek det sedan är på de butiker som 
fyller i enkäten varierar. De respondenter som enkäten delades ut till var 
personal som var ansvariga för att anställa nya medarbetare vid deras 
respektive arbetsplatser. Det fanns vissa butiker där det var fler än en person 
ansvarig för rekryteringen. Vid dessa tillfällen tillfrågades enbart en av dessa 
personer att fylla i enkäten. Detta då många butiker brukar ha sina rutiner för 
anställning och att deras resultat därför skulle bli mer eller mindre identiska.  
Vid utlämningen av enkäterna kommer respondenterna få möjligheten att 
fylla i enkäten vid ett senare tillfälle då de blir tillfrågade om enkäten kan 
hämtas upp när de fyllt i den. För att bekräfta att enkäten var framtagen 
korrekt genomfördes i förhand en pilotstudie på tre företag. Skulle det här 
uppstått något problem med enkäten skulle dessa ifyllda enkäter inte tas med 
när resultaten samlades in. Valet av butiker gjordes baserat på vart de var 
lokaliserade. Målet var att använda så centrala butiker som möjligt i 
undersökningen och därför delades de helt enkelt ut tills dess att de 40 
enkäterna hade blivit ifyllda. Vilka butiker och varför de togs med beskrivs 
bland uppsatsens avgränsningar.  
 
Mycket av den litteratur som uppsatsen baseras på är forskning från USA och 
deras arbetsklimat, helt enkelt eftersom tillgången på forskningsresultat var 
stor där. Att enbart basera den tilltänkta prototypen av tjänsten som 
potentiellt skulle kunna förbättra rekryteringsprocessen på forskning som inte 
gjorts utifrån de förutsättningar som finns här, vore förmodligen inte ultimat. 
Därför är det extra spännande och intressant att genomföra en undersökning i 
Sverige där arbetslagar och arbetssituationer skiljer sig en del. Det ger en 
bättre tyngd i uppsatsens resultat då statistiken tagits fram utifrån det 
tilltänkta syftet. 
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2.2.1. Utformning av enkät 
 
Enkäten syftar till att kunna besvara hur, varför och till vilken grad 
arbetsgivare använder sig av sociala medier vid rekryteringar för att på så sätt 
få en bild av hur användningen ser ut. Enkäten besvarar även vilken 
information arbetsgivarna letar efter om det visar sig att de brukar använda 
sociala medier vid anställningsprocessen, samt anledningar till varför de inte 
använder nätverken om det skulle vara motsatta fallet. Enkäten bekräftade 
även till stora drag att det teoretiska underlag som baserats på amerikansk 
forskning även kan appliceras här i Sverige. Resultatet användes sedan för att 
kunna utforma prototypen på ett sådant sätt att arbetsgivarnas behov 
tillgodosågs så bra som möjligt vad gällde efterfrågan på information och 
dylikt. Genom att kartlägga det behov av information från sociala medier som 
fanns hos de som rekryterar, kunde denna process senare försöka 
effektiviseras med hjälp av en potentiell webbtjänst i form av en prototyp. 
Som tidigare nämndes är en av de största nackdelarna med att använda sig av 
enkäter att det kan vara svårt att avläsa respondenten, vem denne är och dess 
funktion i organisationen i detta fall. För att se till att enkäten verkligen gav 
ett resultat som uppsatsens resultat skulle kunna baseras på valdes således att 
dela upp enkäten i två delar. Den första fokuserade på att besvara information 
om den individuelle respondenten och dennes kunskaper och erfarenheter. 
Den andra om hur själva rekryteringsprocessen fungerade i respondentens 
organisation. På detta vis blir det lättare att presentera enkätdata som 
användbart resultat. Hade resultatet till exempel visat sig att de arbetsgivare 
som använde sig av sociala medier i rekryteringsprocessen i störst 
utsträckning var dem som hade flest anställda, skulle slutsatsen att sociala 
medier delvis används för att spara tid från anställningsintervjuer eller 
liknande kunna dras. Hade däremot bara information om hur många som 
använde sig av sociala medier i rekryteringsprocessen efterfrågats hade 
analysen blivit tunnare då det skulle vara svårt att dra några paralleller på det 
underlaget.  
 
I övrigt försöktes frågorna hållas så sammanfattade som möjligt, detta då 
enkäten blev relativt lång och en ännu längre enkät skulle kunna avskräcka 
respondenter på grund av den tid det skulle ta att fylla i enkäten. På grund av 
detta utvecklades enkäten med tanken att vara så enkel att fylla i som möjligt 
med hjälp av många så kallade ”stängda frågor”. Det innebär att 
respondenten enbart har ett par alternativ att välja mellan i sitt svar till 
skillnad från möjligheten att med egna ord besvara frågan. Detta gjordes 
bland annat för att se till att de inte blev skrämda av längden på enkäten, men 
även för att det i slutänden blir enklare att sammanställa data till uppsatsens 
analys- och resultatdel. Vid utformning av frågorna togs det även på stort 
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allvar att se till att frågorna inte blev ledande till specifika svar. Enkäten 
förtydligade även att den var fullständigt anonym, både vad gäller 
medverkande organisationer och respondenter. Genom att göra detta ökar 
chansen att enkätundersökningens resultat blir så sanningsenligt som möjligt. 
Björklund & Paulsson (2007) 
 

2.3. Prototyp av tjänst 
 
När resultatet från enkätundersökningen sammanställts tillsammans med det 
teoretiska underlaget var det möjligt att se mönster i vad arbetsgivare tittade 
efter under anställningsprocessen. Dessa mönster användes för att utveckla en 
prototyp av en tjänst som tillgodosåg arbetsgivarnas informationsbehov från 
sociala medier och därmed också förenklade och förbättrade arbetsgivarnas 
rekryteringsprocess. En djupare beskrivning och presentation av den prototyp 
som togs fram återges senare i uppsatsen. Kort formulerat presenterades dock 
en tjänst där arbetsgivaren kunde söka på en arbetssökandes namn för att 
utifrån egna preferenser få sökresultat som visade den arbetssökandes 
aktiviteter på de olika valda sociala nätverken.  
 
Vid framtagningen av prototypen används teoretiskt material som till stor del 
Cooper m.fl. (2007) presenterar för användbarhet. Författarna lägger vikt på 
att ett system eller tjänst behöver tilltala och kännas bekväm för användarna i 
slutänden. Därför var författarnas teori till särskild nytta då prototypen 
utgjorde ett utkast av ett potentiellt effektiviserande verktyg för företag. Detta 
utifrån vad arbetsgivarna själva vill veta och vad tidigare teori säger. 
 

2.4. Användartest av prototyp 
 
Prototypen testades på en grupp bestående av tre arbetsgivare. Genom att 
genomföra användartesterna gavs svaret på huruvida en tjänst av det här 
slaget skulle kunna fungera rent praktiskt för företag, om det kunde medföra 
någon effektivisering samt förbättring i rekryteringsprocessen och huruvida 
en sådan tjänst hade varit intressant att vidareutveckla för att underlätta 
företag inom deras rekryteringsområde.  
 
Cooper m.fl. (2007) beskriver till stor del hur ett användartest kan gå till för 
att få ut så mycket information och data som möjligt från testet. Författarna 
beskrev en typ av intervjumetod där användarna testade tjänsten och en 
medverkande person ställde frågor i samband med testet.  
 
Författarna poängterar dock att det finns mycket att tänka på för att inte 
svaren från ett användartest ska bli alltför irrelevanta. Exempelvis ska man 
hela tiden se till att användarna varken sätts i rollen som designer eller 
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programmerare samt undvika att ställa ledande frågor. Problem som visar sig 
under testet skulle användarna uppmuntras till att beskriva och prata om. 
Användarna ska alltså enbart ses som användare av en tjänst och inte en del 
av ett utvecklingsteam. Författarna skriver också att användare bör få agera 
så fritt som det är möjligt vid användartest, men då prototypen inte hade 
någon koppling till de olika sociala medierna vid testningen var det istället 
smidigast att planera en uppgift åt användarna. Anledningen till att 
prototypen inte var kopplad till de sociala nätverken var att det hade inneburit 
att gå för långt i utvecklingsprocessen innan beviset på att behovet verkligen 
fanns.    
 
Uppgiften fick deltagarna nedskriven på ett papper och bestod av att steg för 
steg söka efter en person för att sedan filtrera och spara det funna resultatet. 
Samtidigt som användarna genomförde testet kunde testledaren hela tiden 
fråga deltagarna om hur de uppfattade tjänsten. Denna metod gav också 
fördelen att den kunde presentera strukturerad information punkt för punkt 
snarare än lösa anteckningar. 

 
2.5. Sammanställning av resultat 
 
Det genomfördes en litteraturstudie över tillgängligt teoretiskt material och 
forskning inom området. En enkätundersökning med syftet att beskriva 
arbetsgivares användning av sociala medier i rekryteringsprocessen. En 
prototypframställning utifrån dessa resultat och avslutningsvis ett mindre 
användartest på prototypen för att kunna testa huruvida tjänsten skulle fylla 
behoven som arbetsgivarna hade från sociala medier. Detta gav till slut 
tillräckligt med information för att genomföra en analys och dra slutsatser 
kring resultaten. Vilket gjorde det möjligt att presentera ett resultat till  
 

3. TEORI 
 
Det teoretiska kapitlet tar upp tidigare presenterad forskning samt utveckling 
inom det ämne som uppsatsens område och frågeställning har fokuserat på. 
Kapitlet beskriver inledningsvis hur sociala medier används idag. Därefter 
förklaras hur de sociala medierna kan användas för att hitta specifik 
information om arbetssökande. Den teori som prototypen till viss del baseras 
på presenteras också.  
 

3.1. Definitioner 
 
I följande del presenteras definitioner på ofta nämnda begrepp i uppsatsen. 
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Nedan förklaras hur de olika uttrycken är menade att tolkas och vad de syftar 
till.   

 
3.1.1. Sociala medieprofiler 
 
I uppsatsen syftar begreppet sociala medieprofiler på privatpersoners 
tillgängliga information på Internet. Detta kan falla in under exempelvis 
privata webbplatser, portfolios, bloggar, Twitter eller Facebook-sidor. 
Huvudsaken är att det är information som syns och kan vara öppen för 
allmänheten att ta del av. Man kan säga att det är en användares liv och 
avtryck på Internet.  

 
3.1.2. Sociala medier eller sociala nätverk 
 
Begreppet syftar på de webbtjänster som ger användare möjlighet att hantera 
en profil eller sida öppen för omvärlden att ta del av. Exempel på dessa är 
Facebook, Twitter eller Youtube. Definitionen följer den Boyd och Ellison 
(2007) använder där de förklarar medierna som en kombination av teknologi 
och social interaktion. Det är med andra ord medier som tillhandahåller sina 
användare möjlighet att dela med sig av exempelvis tankar, meddelanden, 
vänner, fotografier och liknande saker.  Uttrycket ” stängda profiler” tas även 
upp ett par gånger i uppsatsen, vilket är när en användare valt att inte ha sin 
användarinformation tillgänglig för andra än de som blir godkända av 
användaren.  
 
Boyd och Ellison (2007) skriver också att sociala medier fokuserar på att 
bygga upp webbmötesplatser där användare kan möta andra användare som 
delar åsikter, intressen och tankar. Tjänsterna visar ofta upp flera olika 
metoder för att ta kontakt med varandra, vanligtvis är det med e-post eller 
meddelanden i användarnas privata inkorg på respektive tjänst. Men många 
tjänster använder sig också av publika ”direkta meddelanden” och 
kommentarer som är öppna för alla att ta del av.  
 

3.1.3. Prototyp 
 
I den här uppsatsen skrivs mycket om den prototyp som utformas. En 
prototyp behöver inte vara fullt funktionell eller ens se ut som slutprodukten. 
Därför kan man avvakta med många funktioner för att istället fokusera på de 
primära faktorerna som påverkar. Viktigt med en prototyp är dock att den ska 
ha samma syfte och mål som den färdiga produkten skulle ha haft och därför 
vara möjlig att testa på en tilltänkt användarbas. Det är med andra ord en 
simpel version av en slutprodukt, som med fördel kan användas i tester för att 
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få reda på faktorer som kan förbättras.  
 

3.2. Hur företag rekryterar i Sverige idag  
 
Svenskt Näringsliv (2010) kartlägger att många företag idag har svårt att hitta 
medarbetare med de kunskaper och erfarenheter som företagen i fråga 
behöver. Idag börjar därför allt fler företag använda nya metoder för att 
attrahera medarbetare till arbetsplatsen. Treschow och Åström (2010) skriver 
att företagens utnyttjande av bakgrundskontroller också har ökat de senaste 
åren. Enligt författarnas undersökning har hela 80 procent av de tillfrågade 
företagen i undersökningen någon form av policy för hur denna 
bakgrundskontroll går till. Dessa varierar också enligt författarna en hel del, 
men det vanligaste är dock att referenser från tidigare anställningar används.  
Svenskt Näringsliv (2010) visar även att företagen i en alltbredare 
utsträckning nu använder särskilda nya och mer informella rekryteringsvägar, 
som exempelvis sociala medier.  
 
Enligt Svenskt Näringsliv (2010) är det dock ingen nyhet att företag använder 
sig av Internet som hjälpmedel i rekryteringssammanhang. Företag har enligt 
författarna tenderat att göra detta sedan webben blev populär för personligt 
bruk av privatpersoner. Den största skillnaden är att det tidigare för det mesta 
användes specifika webbplatser som enbart fokuserade på att presentera 
anställningar och jobbmöjligheter (monster.se och stepstone.se exempelvis), 
men att dessa idag fått en bredare konkurrens från sociala medier. 
Webbplatser som från början inte alls hade som syfte att presentera 
information lämplig inom rekryteringssammanhang (Ployhart, 2006). Även 
Treschow och Åströms (2010) undersökning pekar åt att Internet börjar få ett 
allt större genomslag i rekryteringsprocessen, detta då deras resultat från 
genomförda undersökningar visar att 25 procent av deras tillfrågade företag 
genomför en sökning på nätet på den arbetssökande.  
 

3.3. Rekrytering och sociala medier 
 
Anand (2010) skriver att sociala medier börjat förvandlas till en 
informationsplattform om privatpersoner för företag. Detta baserat på hur 
många personer som är aktiva på sociala medier och det material som 
publiceras på dessa. Chang & Hilton (2011) skriver att undersökningar på 
området visat att hela 45 procent av amerikanska arbetsgivare någon gång 
använt sociala medier för att få information om arbetssökande, och 11 
procent av dem har planer på att införa sökning bland de sociala medierna 
som en obligatorisk del i rekryteringen. Författarna fortsätter med att beskriva 
att arbetsgivare vanligtvis oftast har lättare att basera sin rekrytering på 
negativa faktorer snarare än positiva. De skriver att cirka 35 procent av 
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arbetsgivarna i deras undersökning baserade sin anställning på negativt 
material på den sökandes profiler. Detta jämfört med endast 18 procent som 
värderade de positiva delarna lika högt. 
  
Kluemper & Rosen (2009) presenterar en artikel som beskriver att sociala 
nätverkstjänster som Facebook och MySpace har spridit sig ifrån deras 
ursprungliga syfte och allt mer börjat etablera sig som en drivkraft inom 
andra områden. Författarna skriver, som tidigare indikerat, att företag mer 
och mer börjat använda sociala tjänster inom deras arbetsrekrytering. Detta 
då allt fler företag inser hur smidigt det är att ta hjälp av tjänsterna för att 
kunna få extra personlig information om deras arbetssökande.  Kluemper & 
Rosen (2009) beskriver flera fördelar med att använda sig av Sociala medier 
inom rekryteringar. En av fördelarna påstås vara att eftersom personer, 
vanligtvis, har användarprofiler på flera olika sociala nätverk blir det möjligt 
att koppla röda trådar mellan den sökandes beteende på dessa och därmed få 
en bild av hur denne uppfattas både på webben och i verkliga livet. 
Författarna beskriver också att sociala medier kan användas för att avgöra en 
arbetssökandes ”medelnivå” vid arbete. Detta är särskilt bra för arbetsgivare 
då det under arbetsintervjuer oftast enbart fokuserar på vad den sökande 
maximalt kan prestera och leverera till företaget. Det kan då vara svårt att få 
reda på om den sökande är en sådan tillgång som det kan verka som. Van 
Hoye m.fl. (2009) menar också att det via sociala medier visas betydligt 
mycket mer av en persons karaktär, än vad en arbetsgivare kan se när de 
träffar arbetssökande individuellt en gång vid ett kontor. 
 
Kluemper & Rosen (2009) presentar i sin forskning bland annat en 
enkätliknande undersökning där det visas att personer generellt uppfattar 
användarprofiler vid sociala medier på liknande sätt. De som deltog i 
författarnas undersökning kunde exempelvis via olika onlineprofiler peka ut 
användare som fått bäst, respektive sämst, poäng i ett tidigare genomfört test 
som fokuserat på att identifiera kvalifikationsnivå som intelligens och 
arbetsmotivation. Testet hade visat att det inte bara kan vara möjligt att 
bedöma sökandes motivation och intelligens med hjälp av sociala medier 
utan att det även kan ge fördelar att se till att ha välarbetade onlineprofiler.  
Kluemper & Rosen (2009) beskriver också att många arbetsgivare kan se 
privata profiler, det vill säga – stängda för andra än de som personen väljer 
som vänner på tjänsten, som något negativt. Detta då det lätt kan ge intryck 
av att den sökande har något att dölja eller som de kan skämmas över. Enligt 
Kluemper & Rosen (2009) har dock allt fler användare på sociala nätverk 
förstått att all för allmänheten öppen information antingen kan gynna eller 
missgynna dem. Därför försöker ofta användare justera den bild av dem 
själva som finns på de sociala nätverken.  
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Van Hoye m.fl. (2009) förklarar att många arbetsförmedlare idag uppmanar 
sina kunder till att hålla ögonen öppna för jobbmöjligheter via sociala medier. 
Detta kan göras genom att helt enkelt höra sig för bland vänner och bekanta, 
eller uppmärksamma sin omgivning på att man är i behov av ett arbete. Det 
kan även innefatta vad författarna kallar för ett ”effektivt nätverkande”. Det 
är i princip hur väl en arbetssökande med hjälp av Internet kan skapa och 
utveckla kontakter som leder till ett jobb eller vidare i en karriär. Författarna 
presenterar också i sin forskning att allt fler personer på jakt efter jobb insett 
hur pass viktig sin onlineprofil kan vara inom sökandet efter jobb och nu 
börjat tänka på att allt som skrivs på öppna kanaler kan uppfattas, tolkas och 
sedan användas antingen för eller emot dem vid en rekrytering.  
 
Anand (2010) förklarar att han tror sociala medier kan vara något som mer 
och mer förändrar företag och hur de anställer ny personal. Författaren 
beskriver att användandet av sociala medier inom rekrytering fortfarande är 
på barnstadiet. Det finns inte särskilt mycket publicerad forskning ännu, och 
de flesta företag använder inte medierna till fullo eller ser det som något 
”fult” och nekar användningen.  
 

3.3.1. Eventuell omoralisk och integritetskränkande användning 
 
Kluemper & Rosen (2009) förklarade att företag använder sociala medier till 
att kontrollera arbetssökande, men författarna ställer sig samtidigt tveksamma 
till huruvida det kan bli beslut fattade på irrelevant information. Eller då det 
till och med kan vara olagligt att basera beslut på den typen av information. 
De påpekar exempelvis att sociala tjänster ger arbetsgivaren information som 
vanligtvis inte kommer upp under intervjuer såsom relationsstatus eller 
läggning. Information som företag inte får basera sina beslut på, men som lätt 
nås genom sociala medier.  
 
Treschow och Åström (2010) skriver att företag generellt inte anser att 
bakgrundskontroller är integritetskränkande, men påpekar att det är lite av en 
balansgång och att det i slutänden är upp till företagen att upplysa sina 
arbetssökande om deras rekryteringsprocess och de kontroller som eventuellt 
genomförs. Något som även Anand (2010) påpekar.  
 
Det går att diskutera hur sociala medier kan använda inom rekrytering utan 
risk intigritetskränkning eller missbruk. Samt hur det kan skilja sig åt från 
land till land vilket är en intressant frågeställning som dock inte kommer 
fokuseras på i den här uppsatsen, men tål att ha i huvudet under 
genomförandet och inför en eventuell vidareutveckling av den här tjänsten.  
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3.4. Begreppet Social media aggregation 
 
Processen där innehåll från flera olika sociala nätverk samlas ihop och 
kanaliseras kallas för social media aggregation. Ett aggregator-verkyg 
används för att samla ihop information till en plats, eller för att hjälpa 
användaren samla ihop flera av sina onlineprofiler till en gemensam profil 
och plats (Schroeder, 2007).  
 
Alhajj m.fl. (2010) beskriver också hur det kan vara möjligt att justera och 
göra personliga nätsökningar genom att sammanfoga träffar från, exempelvis, 
sociala medier. Detta skulle då göra det möjligt att justera exakt vilka resultat 
som presenteras vid en sökning baserat på vilken data användarens sökning 
innehöll.  
 
Hypotetiskt skulle ett sådant system fungera för att förbättra användningen av 
de sociala medierna inom en rekrytering. Detta då ett resultat utifrån vad 
arbetsgivarna faktiskt väljer att titta på och granska hos en arbetssökande 
skulle kunna sökas efter och presenteras på ett smidigt sätt. Målet skulle 
kunna vara att företag enkelt kan välja att söka på en privatperson med hjälp 
av en tjänst som sedan presenterar information från arbetsgivarens 
preferenser. Den webbtjänst som i metoden beskrivits och som senare i denna 
uppsats prototyptestas och förklaras skulle kunna dra nytta av de möjligheter 
som finns att kanalisera information om privatpersoner från populära sociala 
medietjänster och presentera dessa i ett överskådligt format.   
 

3.5. Vad på Sociala medier som kan påverka en rekrytering 
 
Det finns flera olika faktorer på sociala nätverk som kan påverka vid 
rekryteringar skriver Kluemper & Rosen (2009). Exempelvis hur pass många 
vänner användaren har på sin profil – varken för många eller för få är i det 
här fallet bra enligt författarna. Företag kan även via medierna få viss 
kunskap om hur pass kunnig användaren är inom datorer och 
teknikanvändning. Författarna påstår nämligen att användare som frekvent 
använder sociala medier tenderar att ha en bättre datorvana än de som inte 
engagerar sig aktivt på Internet eller sociala medier. Författarna understryker 
att det självklart inte är ett beteende som är hugget i sten, men att det är en 
faktor arbetsgivare kan reagera på. Användarens personlighet och en 
antagande intelligensnivå hos dem kan också i stora drag lysa igenom via 
sociala medier något som även beskrivits lite tidigare i uppsatsen i Kluemper 
& Rosens (2009) undersökning. Där det testades hur arbetsgivare tolkade 
olika personlighetsfaktorer. Hur väl den arbetssökande uttrycker sig skriftligt 
är också en punkt som arbetsgivare enligt författarna tycker är viktig. Andra 
faktorer som kan falla in som väsentlig för en rekrytering är information om 
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den sökandes tidigare arbetserfarenheter eller kunskaper och intressen som 
skulle kunna vara av intresse och riskera att glömmas under 
anställningsintervjuer.  
 
Van Hoye m.fl. (2009) skriver att arbetsgivare också kan tolka 
arbetssökandes olika relationer på flera olika sätt. En klar fördel kan vara om 
den sökande har haft kontakt med någon annan anställd inom samma bransch 
eller rent av på samma arbetsplats. Det kan även vara en fördel att se hur pass 
god kontakt den sökande har haft med tidigare arbetsplatser. Finns 
exempelvis gott om information om de tidigare arbetsplatserna, eller en 
tidigare chef i listan över vänner kan det tolkas som att den sökande haft en 
god kontakt med sitt arbete och denne chef och kanske själv valt att söka sig 
vidare till en annan anställning. På så sätt kan sociala medier användas som 
en god referens.  
 
Sociala medier kan bidra med flera positiva fördelar inom 
rekryteringsprocessen för den anställde. Men enligt Chang & Hilton (2011) 
kan det även synas många nackdelar. Författarna skriver exempelvis att om 
en sökandes ”statusuppdateringar” (Facebook-term som innebär att 
användaren skriver ett kort meddelande som sedan blir synligt för alla att ta 
del om) innehåller störande och olämpligt material är det en negativ faktor 
om arbetsgivare ser dessa uppdateringar. Samma sak om det inte finns 
tidigare referenser på yrken. En annan om det finns ett överflöd av olämpliga 
bilder på den sökande, eller om personen helt enkelt har tydliga värderingar 
eller en attityd som inte verkar passa in vid arbetsplatsen. Som tidigare 
påpekat är den personliga informationen som arbetsgivare kan få via sociala 
medier av största intresse för dem att använda inom deras 
rekryteringsprocess.  
 

3.5.1. Vad företag kan få reda på genom sociala medier  
 
Anand (2010) beskriver att företag via sociala medier kan få reda på mycket 
vital information om arbetssökande. Författaren beskriver sedan att de här 
nätverken framförallt hjälper organisationer och företag att göra 
rekryteringarna både effektivare och snabbare samtidigt som resultatet kan 
förbättras om dem används rätt. Här presenteras faktorer som kan väga både 
för och emot den arbetssökande enligt den litteratur som granskats hittills i 
kapitlet.  
 

- Skriftlig förmåga - Hur väl en arbetssökande uttrycker sig i text på de 
sociala medierna.  

- Aktivitet – Hur pass involverad den sökande är på de olika nätverken. 
Är personen aktiv på flera olika nätverk? Finns det mycket 
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information om personen?  
- Social förmåga – Hur pass mycket konverserar personen med sina 

vänner/bekanta på de olika medierna. Hur är språket och jargongen?  
- Livserfarenheter – Har den sökande varit på någon längre resa? 

Intressanta tidigare anställningar? Finns det ett driv hos den sökande? 
Vill han/hon vara kvar på arbetet en längre tid? 

- Kunskaper som inte synts under intervjuer – Vad har personen för 
fritidsintressen? Hur pass motiverad verkar den sökande vara till 
arbete? 

 

3.6. Struktur och uppbyggnad av prototyp 
 
I de tidigare delarna av teorikapitlet uppdagades att arbetsgivare tenderar att i 
större utsträckning använda sociala medier inom deras rekryteringsprocess. 
Det presenterades även exempel på faktorer som arbetsgivarna kan påverkas 
av. Här beskrivs hur den webbtjänstprototyp uppsatsens empiriska 
undersökning baseras på utvecklats utifrån det tidigare framtagna 
litteraturresultatet samt genomförda enkätundersökningen. Då det är en 
prototyp finns det fortfarande utrymme att lägga till funktioner i framtida 
vidareutvecklingar och det kommer även av samma anledning saknas en del 
funktioner i prototypen. Ledstjärnan i prototypens struktur och uppbyggnad 
var dock att ge ett förtroende och trovärdighet av att vara en webbtjänst att 
lita på.  
 
Cooper m.fl. (2007) skriver att interaktionsdesign, framtagandet av ett 
användarvänligt system eller tjänst, inte är något man gissar sig till utan 
kräver mycket analyserande för att kunna optimeras till sin fulla potential. 
Författarna nämner att något av det första man bör titta på vid utformningen 
av en tjänst är att se över vilken målgrupp som finns och sedan anpassa sig 
till deras önskemål och kunskaper. I den här uppsatsen fanns inte tid till att 
genomföra en större målgruppsanalys över hur prototypen skulle struktureras, 
och därför valdes tjänsten att bygga på en så kallad T-struktur som Guang-
juan m.fl. (2009) beskriver. Det är en typ av uppbyggnad som är mycket 
vanlig på webben. Det finns en huvudmeny liggandes högst upp på skärmen 
och sedan visas resten av informationen i mitten av skärmen. Genom att göra 
på det här sättet har alltid användaren koll på vart han/hon är på tjänsten. I 
själva prototypen visas nämligen vart i sökfunktionens olika steg användaren 
befinner sig. 
 
Utöver att se till att tjänsten uppfyller användares önskemål och krav är det 
enligt Cooper m.fl. (2007) oerhört viktigt att utformningen är så pass simpel 
och minimalistiskt som möjligt. Detta helt enkelt för att undvika så många 
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eventuella feltolkningar och uppfattningar som möjligt. Användaren ska hela 
tiden kunna få information om vad som händer och syns på skärmen 
samtidigt som de ska kunna förstå de felmeddelanden som kan komma att 
dyka upp.    
 
Tillsammans med strukturen nämner Guang-juan m.fl., (2009) att det är 
viktigt att tjänsten är enhetlig. Det vill säga att färgerna på sidorna stämmer 
överens med varandra, att typsnitten som användas går enhetligt ihop och att 
de olika partierna på tjänsten liknar varandra i uppbyggnad och struktur. 
Användarna ska förstå vad prototypen gör och har för syfte och inte minst 
vilka som ligger bakom den. En logga för organisationen som utformat 
prototypen gör mycket för förtroendet för användarna enligt författarna. 
Cooper m.fl. (2007) skriver att man alltid vid utformning ska tänka sig 
användaren som en smart person, men som har väldigt bråttom. användaren 
vill därför kunna använda tjänsten snabbt, men att det ska finnas utrymme att 
utveckla sitt användande. Blir något fel ska aldrig användaren ställas mot 
väggen, utan tjänsten ska be om ursäkt och sedan försöka göra det möjligt för 
användaren att lösa problemet med hjälp av information till användaren. 
Cooper m.fl. (2007) nämner också att informationsrutor är viktiga för att hela 
tiden informera användaren om vad som händer på skärmen. Detta har också 
tagits tillvara på och därför syns en liten symbol med information om vad 
användaren håller på med i prototypens olika steg.  
 

3.7. Sammanfattning av teorikapitel 
 
Fler företag har idag börjat använda sociala medier för att både attrahera nya 
medarbetare, men även för att få utökad information om arbetssökande innan 
en eventuell anställning. Kluemper & Rosen (2009) presenterar i sin 
undersökning resultat som pekar på att sociala medier kan användas som ett 
effektivt redskap för att tolka arbetssökandes personligheter och kunskaper på 
ett sätt som tidigare skulle ta betydligt längre tid. Författarna kunde i sin 
undersökning visa att det sätt som användare uppfattas på sina onlineprofiler 
ofta speglar deras attribut i verkliga livet. Företags användning av sociala 
medier konstateras därför ha ökat de senaste åren samt spås öka ytterligare 
enligt de referenser som användes i teoridelen.  
 
Det har också visat sig att arbetsslösa på jakt efter nytt arbete insett hur pass 
effektivt sociala medier kan vara vid sökande efter ett nytt jobb. Van Hoye 
m.fl. (2009) skriver exempelvis att allt fler användare börjat anpassa sitt 
nätverkande och har i baktanken  att det som blir publicerat på webben kan 
leda till ett jobb. Den tidigare avslappnade attityden på sociala medier har 
därför fått en allt proffsigare jargong enligt författarna, något som även 
företag idag börjat ta vara på.  
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Avslutningsvis presenterades även information om vad prototypen baserade 
sin utformning och funktion på för att uppnå ett så högt användarvärde som 
möjligt. 
 

4. EMPIRI 
 
I teorikapitlet uppdagades att allt fler företag använder sig av sociala medier 
inom sin rekrytering och information som arbetsgivare letar efter 
uppdagades. I uppsatsens empiriska del presenteras först resultatet av den 
lokalbaserade enkät som delades ut i Visby centrum. Resultatet från denna 
kan sedan jämföras med det resultat som presenterades i den tidigare 
teoridelen. Till slut förklaras hur den insamlade informationen kan användas 
för att skapa en tjänst som underlättar företags användande av sociala medier 
inom rekrytering. 
 

4.1. Enkäturval  
 
De arbetsgivare som enkäten delades ut till var personer som var ansvariga 
för rekryteringen av nya anställda i butiker lokaliserade vid Visby Centrum. 
Anledningen till att centrumet och dess butiker användes är att det helt enkelt 
är störst konkurrens på jobb där och att de som anställer personal därför bör 
ha flera rutiner än mindre butiker som inte lockar lika mycket arbetssökande. 
Urvalet på 40 enkäter gjordes då en riktlinje enligt enkätlitteratur är att 
försöka ha en tredjedel av urvalet. Då det inte finns så många affärer i Visby 
var 40 en summa som skulle passa bra för ändamålet.  
 

4.2 Genomgång av enkätresultat 
 
Här presenteras del för del resultatet på den genomförda 
enkätundersökningen. De olika svaren kopplas sedan och ihop och diskuteras 
mer utförligt i uppsatsens analysdel.  
 

4.2.1. Fördelning på respondenterna rörande kön och ålder 
 
Könsfördelningen bland respondenterna var väldigt balanserad. 20 stycken 
kvinnor och 20 stycken män deltog totalt i undersökningen. Medelåldern på 
dessa deltagare var 38 år, och spannet mellan den yngsta och äldsta 
deltagaren var 26-60 år.  
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4.2.2. Hur länge rekrytering varit del av respondentens arbete 
 
Enkäten ställde frågan under hur lång tid den svarande varit ansvarig för 
rekrytering inom företaget. Frågan togs med bland annat för att det då kanske 
skulle kunna ses ett samband med, om det skulle visa sig att sociala medier 
används regelbundet, erfarenheten inom detta.  
 
 

 
Figur 1 – Respondentens erfarenhet av rekrytering vid butiken. 

 
De olika svarsalternativen visade sig ha en jämn fördelning av hur länge 
respondenten varit ansvarig för nya anställda. Det alternativ med lägst 
resultat var lång tid (över 6 år) på 28 % (11 stycken), men det som fick högst 
alternativ, några år (3-5år), hade endast 4 fler och hamnade på 37 %.  
 

4.2.3. Vilken typ, samt antal anställda på butiken hos respondenten 
 
Urvalet av butiker visade tydligt att det medverkade många modebutiker (35 
%) och butiker som föll in under kategorin annat (45 %) i undersökningen. 
Lägst urval hade livsmedel, men både elektronik och sport var inte långt ifrån 
detta bottenmärke. 
 
Antalet anställda på dessa butiker varierade sedan kraftigt mellan 3 och hela 
vägen upp till 40 anställda. Medelantalet på anställda i butikerna var 8 
stycken.  

 
4.2.4. Hur ofta respondenten använder Internet till vardags 
 
För att kunna besvara huruvida användning av sociala medier inom 
rekrytering kunde vara kopplat till arbetsgivarnas egna erfarenheter och 
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användning av medierna ställdes några enkätfrågor med syfte att kartlägga 
deras användning. Då skulle bland annat ett samband mellan 
användning/kunskap av/om sociala medier kunna kopplas med involvering av 
dessa inom rekryteringen.  
 
Vid frågan hur ofta arbetsgivarna till vardags använder Internet blev 
resultatet att närmare hälften (17 stycken) använder Internet på en daglig 
basis. Sju stycken använder Internet mer sällan än ett par gånger i veckan. 
Det här resultatet är bra för undersökningen då det förståss krävs användning 
av Internet för att använda sociala medier. Därför är det bra att majoriteten i 
undersökningen är regelbundna Internetanvändare.  
 

 
 

Figur 2 – Respondenternas användning av Internet till vardags. 

På frågan huruvida arbetsgivarna känner till den största mötesplatsen, 
Facebook, blev svaret att samtliga 40 deltagare faktiskt kände till 
webbplatsen. Resultatet över hur frekvent arbetsgivarna besökte webbplatsen 
varierade dock mer.  
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Figur 3 – Respondenternas användning av webbtjänsten Facebook.com 

 
Som synes var resultatet väldigt varierande, vilket även det för 
undersökningen är bra då det ger ett bredare urval av olika användare. 
Vid frågan om hur många deltagare som kände till mikrobloggstjänsten 
Twitter blev svaret dock mer splittrat. Här visades det att Ungefär hälften (22 
stycken) kände till tjänsten medans de övriga (18 stycken) inte gjorde det.  
 

 
 

Figur 4 – Respondenternas användning av webbtjänsten Twitter.com 

Det visades att hälften av dessa 22 deltagare enbart var medveten om tjänsten 
och inte själva använde den. Enbart fyra deltagare använde tjänsten på en 
daglig basis.  
 
Vid frågan om hur aktiva bloggläsare deltagarna var på att läsa bloggar blev 
resultatet splittrat. Spridningen på de olika alternativen varierade mellan 20 
% och 33 % vilket är totalt fem deltagares skillnad mellan högst och lägst.  
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Figur 5 – Respondenternas användning av bloggar till vardags. 

 
 
Slutligen ställdes frågan om hur ofta deltagarna besöker andra sociala medier 
än dem som det ställts direkta frågor om. Anledningen till att frågan ställs är 
för att de tjänster som nämndes är några av största och populäraste medierna 
på webben idag men långt ifrån de enda. Därför är det intressant att se hur 
pass stor erfarenhet deltagarna har om andra typer av sociala nätverk.  
 
 

 
Figur 6 – Respondenternas användning av övriga sociala medier 

 
Som synes är användningen av sociala medier bred bland deltagarna. Tio 
stycken använder dagligen andra typer av sociala medier. Detta kan 
exempelvis vara videotjänster som Youtube eller online-mötesplatser som 
Myspace. 
 

4.2.5. Huruvida sociala medier används vid bakgrundkontroller  
 
Först kontrollerades i enkäten huruvida deltagarna tenderar att genomföra 
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bakgrundskontroller på arbetssökande. Därefter ställdes frågan om dessa 
bakgrundskontroller vanligtvis inkluderade sökning på sociala nätverk.  
Den inledande frågan resulterade i att en klar majoritet av deltagarna 
regelbundet genomförde bakgrundskontroller. Utöver det visade det sig att i 
stort sett samtliga av de resterande (enbart en ensam deltagare vek av ifrån 
mönstret) genomför bakgrundskontroller ibland.  
 
När frågan om huruvida dessa bakgrundkontroller genomfördes med hjälp av 
sociala nätverk blev resultatet däremot mycket lågt. Hela 26 deltagare (67 %) 
svarade att de inte använder sociala medier, medans 10 stycken (25 %) 
svarade att det händer ibland. Endast tre deltagare (8 %) använder idag 
sociala nätverk regelbundet inom sin rekrytering.  
 
 

 
 

Figur 7 + 8 – Hur ofta bakgrundkontroller genomförs av respondenten, samt hur 
ofta dessa genomförs med hjälp av sociala nätverk 

 
För de deltagare som svarade ja eller ibland på frågan om sociala nätverk 
användes i bakgrundskontroller ställdes en följdfråga om huruvida detta 
baserades på vilken position som söktes. Svaren blev här att enbart en ensam 
deltagare baserade kontrollerna på detta, medans de tolv resterande svarade 
nej på frågan.  
 
För dem som svarat att de inte använde sociala medier inom sin rekrytering 
idag ställdes således frågan varför det inte var fallet. En stor majoritet 
kryssade här i att de ansåg det vara onödigt och krångligt. 
 

4.2.6. Vilka egenskaper som respondenterna uppfattar som viktiga samt 
svårtolkade vid intervjuer. 
 
Det ställdes för prototypens syfte även ett par frågor om vilka egenskaper en 
arbetsgivare uppfattar som svåra att tolka under en intervju och vad som 
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därför sociala medier skulle kunna bidra med att upplysa. Frågorna ställdes 
då svaren på dessa skulle kunna användas i samband med utvecklandet av 
prototypen då ett svar på vilken information som arbetsgivarna själva anser 
vara av värde ges. 
 
 

 
Figur 9 – Viktiga egenskaper hos en arbetssökande enligt respondenten. 

 
Som synes i resultatet visade det sig att de flesta respondenter i den här 
undersökningen tyckte att det var viktigast att kunna tolka den sökandes 
erfarenheter både privat och i arbetslivet. Den sökandes sociala förmåga och 
hur pass sugen han/hon egentligen var på att börja arbeta var också mycket 
viktigt. Även den sökandes tålamod samt intressen anses vara viktiga att de 
framkommer under en intervju.  
 
Det är även intressant att spinna vidare på vilka faktorer arbetsgivare tycker 
är viktiga genom att ställa frågan om vilka faktorer de anser vara svåra att 
tolka och få grepp om under en intervju. Dessa faktorer skulle också sedan 
kunna försöka implementeras så gott som möjligt i prototypen för att kunna 
presentera den information arbetsgivarna var intresserade av.  
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Figur 10 - Egenskaper hos en arbetssökande som är svårtolkade enligt 

respondenten. 
 
I resultatet syns det tydligt att det är två faktorer som sticker ut. Det är enligt 
respondenterna särskilt svårt att förstå en sökandes tålamod (20 stycken), 
men också särskilt deras arbetsvilja (25 stycken).  Detta är intressant då dessa 
faktorer även ansågs vara viktiga att de framträder under en intervju enligt 
det tidigare diagrammet.  
 
Övriga egenskaper verkar inte arbetsgivare anse sig ha så stora problem att 
tolka, eller inte anse vara så viktiga att tolka.  
 

4.2.7. Hur viktigt det kunde vara att få reda på viss information om en 
sökande med hjälp av Sociala medier. 
 
Mot slutet av enkäten fick deltagarna möjlighet att gradera mellan ett och fem 
hur viktig de ansåg viss information vara möjlig att se på sociala nätverk, 
förutsatt att möjligheten fanns för dem. Även denna fråga togs med i hänsyn 
till utvecklingen av prototypen och dess innehåll. Nedan presenteras det 
genomsnittliga resultatet för vardera faktor. 
 

• Att det finns bilder med, negativt innehåll på en arbetssökande: 
Genomsnittligt värde: 3.3  

• Att det finns bilder med positivt innehåll på den sökande: 
Genomsnittligt värde: 3.5 

• Den sökandes förmåga att uttrycka sig i text på webben: 
Genomsnittligt värde: 2.5 

• Personlig information som tolkas negativt: 
Genomsnittligt värde: 4.2 
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• Personlig information om den sökande som tolkas positivt: 
Genomsnittligt värde: 3.8 

• Att den arbetssökande har användarprofiler öppna för alla och inte 
enbart vänner:  
Genomsnittligt värde: 2.5 

• Hur pass aktiv användaren är på de olika sociala medierna:  
Genomsnittligt värde: 1.9 

Resultatet visade här att personlig information som kan tolkas negativt är det 
som arbetsgivare uppfattar som viktigast att få reda på via sociala medier. 
Positiv information har enbart ett värde på 3.8 vilket är intressant då det är 
ungefär detsamma som teorin i uppsatsen påpekar. Nämligen att negativ 
information oftast har större betydelse för arbetsgivare. Resterande resultat 
var ganska jämna, men det alternativ som fick lägst genomsnitt är hur pass 
viktigt det var att användaren var aktiv på de olika medierna. Det värdet 
hamnar enbart på 1.9 av det maximala 5.  
 

4.2.8. Huruvida en tjänst ämnad för att underlätta rekrytering med hjälp av 
sociala nätverk hade varit av intresse. 
 
Avslutningsvis ställdes frågan om en webbaserad tjänst ämnad för att 
underlätta användningen av sociala medier inom företagsrekrytering skulle 
vara av intresse eller inte för företaget. Resultatet blev där att 45 % av  
respondenter inte tyckte tjänsten lät intressant eller verkade vara något som 
deras företag skulle kunna använda, medans 25 % respondenter tyckte att 
tjänsten lät intressant. Resterande 30% ansåg att tjänsten verkade intressant, 
men att det skulle vara något inför framtiden.  
 

 
 

Figur 11 – Huruvida den webbtjänst som utformas är intressant för 
respondenterna. 

 
En intressant faktor som visades i enkäten var att medelåldern på de deltagare 
som var intresserade jämfört med dem som inte var intresserade var relativt 
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jämn. Ja-alternativet hade lägst ålderskull med ett genomsnitt på 32 år, vilket 
ses som ganska överraskande att det var de yngre deltagarna som tyckte 
tjänsten lät mest intressant. Detta diskuteras mer i analysdelen av uppsatsen.  
 

 
Figur 12 – Medelåldern hos de respondenter som var intresserade av tjänsten och 
inte. 
 
Enkäten visar också att det tydligt är de respondenter som idag använder 
Internet mest även är dem som genomför bakgrundskontroller på anställda.  
 

 
 

Figur 13 – Medelåldern hos de respondenter som var intresserade av tjänsten och 
inte. 

 
Resultatet från enkäten visar att det, trots att en del respondenter inte alls var 
intresserade av en sån här typ av tjänst, ändå var över hälften av deltagarna 
som var intresserade. Antingen idag eller i framtiden. Resultatet från 
enkätundersökningen blir därför lyckad då det visats sig att det finns ett 
behov för en tjänst av detta slag.  
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4.2.9 Enkätresultatens trovärdighet 
 
Denna enkät som utförts var inte helt optimal då det skulle vara möjligt att 
genomföra denna undersökning i en betydligt större skala för ett mer 
träffsäkert resultat. Främst beror detta på att uppsatsens undersökning 
koncentrerats på Visbys centrala butiker och inte några andra städer eller 
typer av butiker som exempelvis caféer och kiosker. Trots detta bör enkätens 
resultat dock vara likfärdigt med åtminstone andra städers centrala butiker 
och deras anställningsprocesser och duga för att kunna presentera ett 
underlag med information.  
 

4.3. Presentation av prototyp 
 
Prototypen som utformats baserades på enkätens resultat sammanflätat med 
den litteraturstudie som genomfördes inom området. Det var efter dessa 
undersökningar möjligt att se mönster över hur arbetsgivare rekryterar och 
vad som skulle kunna göra processen bekvämare. Nedan beskrivs steg för 
steg hur webbtjänstens funktion, sökandet efter privatpersoner i sociala 
medier, är uppbyggd för att på bästa sätt fungera för uppsatsen ändamål – 
förenkla för arbetsgivare vid deras rekryteringsprocess.  
 
Generellt för samtliga steg är att det finns en vit ruta innehållandes 
information om respektive steg. Rutan finns där bland annat på grund av att 
Cooper m.fl. (2007) skriver att det alltid är bra att ge sina användare mindre 
direktiv för att de ska veta vad de kan göra. En annan anledning till att info-
rutan är utplacerad beror på att uppsatsens teoridel pekar på att, trots att 
många av dem använder sociala medier inom sin rekrytering, arbetsgivare 
idag är relativt oerfarna med hur sociala medier kan användas optimalt för sitt 
företag rekrytering. Rutan hjälper därför dessa att bättre få koll på varför 
användaren gör det dem gör, och vad som händer när dem trycker på vissa 
knappar. 
 
 

 
 

Figur 14 – Formulärets olika steg 
 

4.3.1. Steg 1 - Start.  
 
Det första steget var webbtjänstens startskärm. I den prototyp som testades 
fanns ingen funktion för att logga in eller spara sökningar. Utan det som 
fanns tillgängligt var information om hur webbtjänsten fungerar samt dess 
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syfte. Därefter fanns en ”fortsätt” knapp för att göra det möjligt att påbörja en 
sökning. I övrigt fanns menyknappar som leder till ytterligare information om 
webbplatsen samt kontaktuppgifter. Steget kan mycket väl komma att utökas 
med mer information om varför webbplatsen samt tjänsten existerar. Vid 
genomförandet av användartestet var dock enbart en lättöverskådlig info-del 
nödvändig då det inte är en skarp version av tjänsten. Det vore helt enkelt 
dumt att göra prototypen onödigt avancerad. 
 

4.3.2. Steg 2 - Formulär.  
 
Nästföljande steg handlade om att genomföra en sökning efter en person med 
hjälp av tjänsten. Först fylldes namnet på den person sökningen skulle 
innefatta in. Därefter valdes vilka olika sociala medier sökningen skulle 
innefatta.  
 
Genom att använda radioknappar som metod för att välja tjänster blev 
gränssnittet lättöverskådligt och smidigt där användaren snabbt förstod vad 
som var valt och inte enligt Cooper m.fl. (2007). Ett val som också baserades 
på enkätens resultat för att undvika så mycket komplikationer som möjligt. 
Cooper m.fl. (2007) skriver att man ska försöka göra det möjligt att optimera 
system för de användare som klarar av det. Radioknapparna hjälper här att 
göra det möjlig för användare som är lite mer erfarna att snabbt välja bland 
de olika tjänsterna. Genom att använda radioknappar kan därför både 
oerfarna och de mer erfarna användarna lockas till att använda webbtjänsten.   
Vid en skarp version av denna prototyp skulle det också kunna vara möjligt 
att lägga till egenvalda sociala nätverk och söka i dessa. Det skulle också 
kunna vara möjligt att fritt fylla i vilka ord eller händelser tjänsten skulle söka 
efter och importera från de olika medierna. Genom att göra detta skulle 
arbetsgivarna ha full kontroll på vilken information som hämtas när de 
genomför en sökning. I prototypen togs dock valet att helt och hållet förlita 
sig på radioknapparna.  
 
I prototypen saknades, som tidigare nämnt, möjligheten att ge användaren 
frihet att själv skriva in vilka tjänster samt sökord användaren önskade från 
de olika tjänsterna. Istället är tanken att det fokuseras på förvalda ord för att 
kunna demonstrera processen och funktionaliteten hos tjänsten. Orden är 
tänkta att bestå av ord som kunde uppfattas som olämpliga inom 
rekryteringssammanhang.  
 
Urvalet av de tjänster som inkluderats för prototypen baseras på deras 
population samt spridning idag, men möjligheten att alltid i ett senare 
stadium ta beslutet att lägga till fler tjänster finns, om det skulle behövas.  
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 Figur 15 - Formulärdelen i prototypen 

 
För att ge användaren mer information om vad de olika tjänsterna innehåller 
dyker det, när användaren håller muspekaren över en tjänst, upp en ruta som 
förklarar vad sökningen i den specifika tjänsten innebär. Detta för att göra det 
enklare för användaren att avgöra om det är nödvändigt att genomföra en 
sökning i den tjänsten. Det ges på det viset även vägledning och stöd för 
användaren Cooper m.fl. (2007). Att rutan först kommer fram när användaren 
har muspekaren över knappen gör det även mer lättöverskådligt samt 
effektivare för erfarna användare att snabbt välja de tjänster de vill ha. För att 
undvika att användare ska bli förvirrade står det vid det här steget i den vita 
info-rutan (som nämndes tidigare) att användaren får mer information av att 
hålla muspekaren över namnet på tjänsterna. Genom att göra detta blir det 
därför lite enklare för även oerfarna användare av sociala medier att förstå 
vilken information som hämtas åt dem.  
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 Figur 16 - Formulärdelen i prototypen 
 

4.3.3. Steg 3 - Filtrering.  
 
Vid prototypens tredje steg presenteras resultatet från den sökning som görs 
baserat på valen från de tidigare stegen. Beroende på hur väl sökningen går 
kan resultatet sedan vara mer eller mindre lyckat. Därför finns 
filtreringssteget implementerat.  
 
Tanken är att det här kan visas resultat som användaren av tjänsten kan välja 
att skippa. Om exempelvis den sökandes Facebook-profil inte hade något 
som störde arbetsgivaren. Eller om användaren är ointresserad av bilder på 
personen. Då kan dessa resultat väljas bort och därmed uteslutas ur det 
slutliga sökresultatet. Detta är något som visade sig under enkätens resultat 
vara nödvändigt då det enligt arbetsgivare uppfattades krångligt att hämta 
information från sociala medier och att detta var en av de största 
anledningarna till att tjänsterna inte användes inom rekryteringar idag. 
Anledningen skulle kunna bero på det överflöd av information som 
presenteras på de sociala medierna. Genom att prototypen därför först har 
genomfört en sökning på olämplig information bland de tidigare valda 
tjänsterna blir det resultat som presenteras för användaren av prototypen 
avsevärt mindre än om de själva hade besökt tjänst på tjänst via deras 
ordinarie webbplatser. Det blir på grund av detta även betydligt lättare att 
gallra ut vilken information arbetsgivaren vill ha med hjälp av detta 
filtreringssteg.  
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Filtreringen är uppbyggd för att rymma så mycket information som möjligt 
på den relativt lilla yta som finns att tillgå i tjänstens fönster. På grund av 
enkätens resultat samt den litteraturen som påpekade att tjänsten skulle vara 
så smidig som möjligt blev målet att försöka presentera mycket information 
på ett lättöverskådligt sätt.  
 
För att lyckas med detta delades filtreringssidan upp i flera mindre sidor för 
att göra det möjligt att bläddra mellan information från de olika tjänsterna. 
Varje tjänst fick en egen sida, och fanns det mycket information om en 
person blev sidantalet per respektive tjänst större. De knappar som användes 
för att kontrollera dessa sidor var utformade för att skilja sig från det 
tradionella gränssnittet på prototypen. Detta då det gav användaren större 
kontroll och indirekt information om att knapparna inte påverkar stegen i 
prototypen, utan enbart den sida de befinner sig på just nu Cooper m.fl. 
(2007).  På grund av dessa knappar gavs därför känslan av att sökresultatet 
inte var lika komplext och överväldigande för användaren som det kan verka.  
För att markera vilken information som sedan skulle sparas till nästa steg i 
prototypen användes kryssrutor. Detta då de är ett effektivt sätt att visa 
oerfarna användaren vilken information som de valt att hämta. 
Enkätens resultat pekade på att prototypen skulle försöka  presentera 
information som enligt arbetsgivarna kan vara svåra att tolka under en 
intervju. Detta kunde exempelvis vara den arbetssökandes moral till jobb, 
eller dennes intresse för arbetet som utfördes. Därför utformades enkäten för 
att försöka hämta information som kunde ge arbetsgivaren mer information 
om hur personen skulle kunna vara som en anställd.   
 
Ett exempel på ett typiskt problem som kan uppstå i det här steget av 
prototypen är att en specifik arbetssökande exempelvis kan ha ett väldigt 
vanligt namn. Detta problem har också diskuterats kort tidigare i uppsatsen, 
men om detta skulle vara fallet skulle därför flera olika sökresultat på olika 
personer presenteras. Genom att lägga till ett extra steg i prototypen skulle 
det ge användaren möjlighet att bekräfta vilken person de söker efter genom 
att kika på sammanfattad information som exempelvis en profilbild eller 
boendeort. Det är ett exempel på lösning på just detta problem, men inget 
som diskuteras vidare i uppsatsen.  
 
Vid det här steget kan även felmeddelanden som exempelvis ”inget resultat 
hittades” presenteras. Om en användare dock gör en sökning på flera olika 
sociala nätverk och personen de söker på enbart har ett konto på ett av dessa 
nätverk fortsätter tjänsten sin sökning och importerar det resultat som går att 
hitta samtidigt som tjänsten upplyser användaren om att den inte hittade 
någon information från vissa sociala medier.   
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Figur 17 – Skärmdump på filtreringssidans olika sidor. Upp-pilarna bläddrar 
mellan olika tjänster medans sid-pilarna bläddrar mellan resultatet från den valda 

tjänsten. 
 

4.4.4. Steg 4 - Resultat.  
 
I det sista steget presenterades arbetsgivarens slutliga sökresultat. På grund av 
den tidigare filtreringsdelen bör användarens sökning här vara överskådligt 
och innehålla den information arbetsgivaren vill använda sig av. Efter att ha 
granskat sitt sökresultat kan användaren välja att spara ner resultatet, 
exempelvis som en PDF för att enkelt skriva ut och använda i senare 
processer som intervjuer.  
 
När användaren genomfört exporteringen får han/hon en notis om processen 
lyckats eller inte. Indirekt genom att ge användaren möjligheten att 
förhandsgrandska sitt resultat innan det är sparat ges också möjligheten att gå 
tillbaka I sökningen för att genomföra ändringar, något som användaren även 
får information om att vara möjligt. Genom att göra detta kan därför ett 
resultat alltid justeras innan det exporteras.  
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Figur 18 – Det sista steget i prototypen där användaren får välja hur resultatet ska 
sparas. 

 

De fyra stegen i webbtjänstens sökprocess är utformade för att enligt 
enkätens resultat samt litteraturstudien vara simpla för användaren att 
hantera, men även gå att bemästra och använda snabbt och effektivt.  
Hur informationen från sökningarna sedan presenteras i PDF:en kan dock 
skilja sig. I uppsatsen användes en minimalistisk metod för att, som tidigare 
nämnt, mer demonstrera principen och tjänstens funktion för uppsatsens 
frågeställning snarare än en färdig användbar produkt. 
 

4.5. Användartest på prototyp 
 
För att kunna avgöra om den prototyp som tagits fram skulle kunna användas 
för att förenkla för arbetsgivare behövdes också ett användartest genomföras. 
Testet genomfördes på den prototyp som tidigare beskrivits där enbart de 
mest basala funktioner var funktionella. Det vill säga att det gick att navigera 
runt vid tjänsten. Det var möjligt att skriva in och fylla i alternativ där det 
behövdes och det var möjligt att, till synes, använda den filtrering och 
söktjänster som fanns. Detta var dock enbart en fasad, då ingen 
databaskoppling eller sökning efter taggar sker. Därför krävdes inte ens en 
Internetuppkoppling för att testa prototypen.  
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Användartestet genomfördes med hjälp av tre olika användare. Dessa 
användare var arbetsgivare i varsin butik/affär och hade samtliga haft 
rekryteringen som en del av deras arbetsuppgifter i ett par år. Könsmässigt 
var deltagarna uppdelade på en kvinna och två män. Åldersmässigt var 
deltagarna jämt fördelade mellan 30 och 40 år.  
 
Cooper m.fl. (2007) skriver att användare bör få agera så fritt som det är 
möjligt vid användartest. Men då denna prototyp inte har någon koppling till 
de olika sociala medierna var det oundvikligt att testledaren var tvungen att 
beskriva en uppgift åt användarna som de sedan skulle utföra. Uppgiften fick 
de nedskriven på ett papper och bestod av att steg för steg helt enkelt söka 
efter en specifik person för att sedan filtrera resultatet. Genom att göra ett 
sådant system gick det att värdera hur pass effektivt systemet var endast 
genom hur användarvänligt och bekvämt tjänsten kändes. Samtidigt kunde 
testledaren hela tiden fråga deltagarna om hur de uppfattade tjänsten. På 
grund utav att denna metod användes kunde således ett resultat från en fullt 
fungerande tjänsts användartest kunna ges, trots att testet genomfördes i ett 
barndomsstadie på webbtjänsten.  
 

4.5.1. Resultat från användartest  
 
Genom att använda den prototyp som beskrivits tidigare i uppsatsen 
genomfördes tre användartest. Testerna gick planenligt och effektivt. Här 
beskrivs händelseförloppet från dessa bit för bit och kommentarer samt 
resultat från dessa presenteras. Detta diskuteras sedan vidare i uppsatsens 
följande analysdel.   
 
- Hitta till tjänsten på webbplatsen. Inled en sökning. 
  
Inledningsvis skulle deltagarna leta sig fram till själva tjänsten på 
webbplatsen, detta var inget problem för någon av deltagarna och det tog inte 
lång tid för någon av deltagarna att sätta igång med en sökning.  
 
- Fyll i namnet ”Andreas Hoas” i sökfältet. Det är denna person ni kommer 
söka efter i detta test.   
 
Även detta genomfördes utan problem. När deltagarna får frågan hur 
webbplatsen känns är svaret positivt. Generellt anses tjänsten hittills vara 
lättöverskådlig och simpel.  
 
- Markera de olika webbplatserna, undersök vilken information ni skulle vilja 
ha och testa att markera/avmarkera valda webbplatser. Till slut, se till att 
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markera Facebook, Twitter samt LinkedIn, fortsätt sedan i sökningen genom 
att trycka på fortsätt.  
 
Här ger deltagarna ett par kommentarer om att det kan vara knepigt att veta 
vad alla olika de olika webbplatserna gör och varför de vill ha information 
därifrån.  
 
Deltagarna skulle vilja ha mer information om de olika sociala medierna och 
lite mer förklarat om vilken information som hämtas från vardera webbplats. 
Deltagarna kommenterade också att det var tråkigt att det inte gick att söka på 
vilken tjänst som helst, utan att det enbart fanns några förvalda alternativ. 
Däremot ansågs radioknapparna som effektiva och lättöverskådliga.  
 
- Kontrollera sökningens resultat. Testa att välja ut olika bilder samt 
meddelanden du uppfattar som utstickande (både positivt och negativt). 
Avslutningsvis, välj att markera bild nummer ett och bild nummer tre i listan. 
Markera även ett par Twitter-meddelanden. Fortsätt sedan vidare till nästa 
steg.  
 
Under det här steget reagerar deltagarna varierat. En av deltagarna ansåg det 
vara ganska komplicerat att navigera trots de mindre knapparna för att 
kontrollera informationen från de olika medierna. Något som de andra två 
inte verkade ha något problem med. Deltagaren kände dock att det behövdes 
vara tydligare om vilka pilar som gick och inte gick att trycka på.  
 
Deltagarna tyckte även att rutan som presenterade information kändes liten 
och komprimerad och hade gärna sett ett större utrymme för den hämtade 
datan. Däremot uppskattades överlag den information som presenterades och 
sättet som de olika tjänsternas resultat visades på som bra. Att det tydligt 
syntes vilka olika sociala medier som tjänsten lyckades hämta data från 
uppskattades då det gav en bra överblick över det tillgängliga materialet.  
Att använda kryssboxar för att bocka i det material som deltagarna ville spara 
fungerade bra och de linjer som markerar vilken information som är den 
markerade uppskattades. Deltagarna anmärkte dock på att det kunde ha gjorts 
aningen tydligare genom att, exempelvis, ändra bakgrundsfärg på den 
information användaren markerat.   
 
- Välj nu att spara ner resultatet, kontrollera de olika alternativen. Saknas 
något? Exportera sedan till en PDF.  
 
Vid de olika alternativ som presenterades ansåg en deltagare att det kändes 
som onödigt med alternativ. För denne användare hade det gott räckt med 
alternativet att spara ner resultatet som en PDF. Testdeltagarna ansåg i övrigt 
den här biten av prototypen fungera smidigt och visa information på ett 
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tydligt och effektivt sätt.  
 
- Granska slutresultatet. Kom gärna med kommentarer och diskutera 
resultatet. Skulle detta vara något som du skulle vilja använda inom din 
rekrytering i fortsättningen? 
 
Den bild som prototypen presenterar som en förhandsgranskning av 
slutresultatet ansåg deltagarna vara alltför liten då det inte fanns någon 
funktion att varken förstora eller zooma in bilden.  
 
Deltagarna ansåg till slut att slutresultatet verkade presentera informationen 
bra. Att tjänsten automatiskt placerade en bild bredvid namnet på personen de 
sökt på samt tydligt delade upp de olika tjänsternas information var positivt. 
Dock ansåg deltagarna att prototypen skulle importerat de olika tjänsternas 
logotyper för att få en bättre överblick över vilket material som hörde vart.  

5. ANALYS OCH DISKUSSION 
 
I uppsatsen framkom resultat dels om i vilken utsträckning arbetsgivare i 
butiker vid Visby centrum använder sig av sociala medier i sina respektive 
rekryteringsprocesser, och dels en del resultat om hur och varför de gör det. 
Genom detta resultat kunde den delen av frågeställningen som behandlade 
vilken roll arbetssökandes sociala medieprofiler spelade i 
rekryteringsprocessen hos företag försöka besvaras.  
 
Såväl teorin som enkätundersökningen som presenterades och genomfördes i 
den här uppsatsen visade att det främst var just personlig information om 
egenskaper och dylikt som var svårt att identifiera via exempelvis 
arbetsintervjuer och detta skulle därmed kunna tolkas som att det saknades en 
bit i rekryteringsprocessen. Eftersom en del av uppsatsens syfte var att kunna 
presentera ett förslag på hur processen skulle kunna förbättras, togs detta 
problem i beaktning och uppsatsen riktades delvis mot att ägna sig åt det 
problemet, även om det i uppsatsen igenom allt som oftast refererades till 
endast ordet ”förbättring”. Om detta hål kunde fyllas genom en webbtjänst 
som förenklade sökningen efter personer på sociala medier, antogs 
rekryteringsprocessen kunna bli bättre och mer effektiv för företagen att 
använda. I enkätundersökningen visade det sig nämligen att en stor anledning 
till varför arbetsgivare inte söker på sociala medier innan anställningar var att 
det verkade krångligt. Det var denna potentiella förbättring av processen som 
prototypframställningen ägnades åt. 
 
Genom att kombinera medieteknologiska verktyg såsom webbutveckling och 
design, användbarhetsteori, sociala medier och social media aggregation 
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(något som i framtiden skulle behöva implementeras för att prototypen skulle 
bli skarpare, men som kort togs upp i den teoretiska delen av uppsatsen för att 
påvisa de möjligheter som fanns) skapades en prototyp som användare senare 
fick testa. Resultatet verkade tyda på att tjänsten var ett tänkbart verktyg i 
rekryteringsprocessen för arbetsgivarna i butikerna, naturligtvis givet att den 
var fullt fungerande. Uppsatsens syfte verkade därmed vara uppfyllt. 
I detta kapitel diskuteras resultaten från litteraturstudien,  
enkätundersökningen, prototypframtagningen och användartesten för att på så 
sätt kunna presentera ett svar på hur, varför och i vilken utsträckning 
arbetsgivare använder sig av sociala medier i rekryteringsprocessen och 
presentera ett förslag på hur processen skulle kunna förbättras med hjälp av 
en webbtjänst som under uppsatsarbetets gång tagits fram i form av en 
prototyp. Det förekommer även diskussioner och analyser kring särskilt 
intressanta, och ibland udda, resultat för att bredda grunden som uppsatsens 
resultat baseras på.  
 

5.1. Allmänna kommentarer på teorin 
 
Teorin visade att många företag anser sig ha svårt att hitta rätt medarbetare 
med de kunskaper och erfarenheter som de behöver idag. Detta trots att de 
flesta företag har någon form av policy för om och hur en bakgrundskontroll 
ska genomföras. Denna fakta skulle kunna tolkas som att det saknas en del 
information som arbetsgivarna skulle vilja ha i rekryteringsprocessen. 
Huruvida denna information är densamma som den som arbetsgivarna skulle 
kunna få genom sociala medier är svårt att säga. Enkätundersökningens 
resultat samt en del av teorin verkar dock peka på att det är personlig 
information som är svårt att tolka i rekryteringsprocessen som den ser ut 
traditionellt sett. I efterhand kan man se att en intressant aspekt att ta med i 
enkätundersökningen vore att fråga vilken information som saknas om 
arbetssökande idag, utifrån arbetsgivarnas preferenser. På detta sätt hade vi 
kanske kunnat få reda på om bristerna i bakgrundskontrollerna berodde på 
avsaknad av just personlig information, och därmed med större säkerhet 
kunnat koppla de sociala mediernas tillgängliga information till en 
överlappning av problemet. Detta verkade ändå utifrån teorin vara fallet och 
prototypen baserades på detta antagande. Teorin pekade också på att en 
arbetssgivare kan ta till sig flera olika faktorer som de sedan baserar utlåtande 
på. Vilken typ av vänner som den arbetssökande har skulle gissningsvis 
därför även innebära någon typ av fördel eller nackdel. Skulle exempelvis en 
programmerare söka jobb skulle det antagligen vara en fördel om denne 
person har många vänner som är programmerare.  
 
Teorin indikerade även att arbetsgivare kollar upp arbetssökande på sociala 
medier, men också att arbetsgivare själva är aktiva på sociala medier. Att 
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detta börjat skulle kunna bero på den explosionsartade ökning av 
användningen av sociala medier som skett överhuvudtaget, vilket gjort det 
möjligt för de sociala medierna att sprida sig från sitt från början uttänkta 
syfte och idag också används till allt mer bredare möjligheter, såsom att 
hjälpa företag med deras rekrytering på ett omvänt vis. Att det skett en enorm 
utveckling vad gäller den sociala medieaktiviteten både innan de 
arbetssökande kommer in i bilden och efter, verkar stå klart.  
 
Teorin pekar alltså även på att företag använder sig av sociala medier till mer 
än att endast kontrollera arbetssökanden innan anställning. Företag tenderar 
numera att allt mer använda medierna för att själva locka till sig ny personal 
genom att placera jobbannonser hos de sociala medierna. Det vill säga, de 
söker själva upp personal. Anledningen till detta skulle man kunna tolka ur 
teorin. Enligt den kan det vara så att arbetsgivarna själva känner att de får 
reda på lite mer personlig information om deras arbetssökande på det viset. 
När arbetsgivare lägger ut jobbannonser på sociala medier, blir det ju 
förmodligen enklare för dem att själva granska de som söker, vilka antagligen 
också finns på dessa sociala medier eftersom de uppenbarligen hittat 
jobbannonsen. På den tid som arbetsgivaren träffar en arbetssökande under en 
intervju hinns inte mycket med och bägge parter är därför ofta fokuserade på 
att prestera max och det är svårt att få reda på den verkliga och normala 
arbetsinställningen, sociala färdigheten och intresset för arbetet. Att företag i 
större utsträckning verkar använda sig av sociala medier för att locka 
arbetssökande skulle alltså kunna vara en indikator på att företag anser sig få 
inte mer, men iallafall annorlunda, information om sina arbetssökande via 
sociala medier och att det kanske förenklar sökprocessen av information på 
medierna eftersom de får mycket av informationen mer direkt. 
 
Hela 45 procent av de tillfrågade företagen i en amerikansk undersökning 
visade sig ha använt sociala medier i rekryteringssammanhang, medan 33 
procent hade gjort det i den här undersökningen. Anledningen till denna höga 
siffra som skiljer sig från de svenska företag som tillfrågats i den här 
uppsatsen kan vara flera anledningar. En förklaring skulle kunna vara att de 
har annorlunda syn på arbete och rekryteringsprocessen i allmänhet, utifrån 
deras lagar och regler. Eftersom den här uppsatsen fokus låg på butiker och 
deras rekryteringsprocesser, och de amerikanska undersökningarnas fokus 
var mer generellt, skulle detta också kunna vara en förklaring. I de 
amerikanska undersökningarna kanske fler IT-jobb och större företag ingick, 
där Internetvanan, användningen av sociala medier och rekryteringsprocessen 
var mer utvecklad. Om så var fallet skulle detta förmodligen utgöra 
åtminstone en del av förklaringen till skillnaderna mellan den här 
undersökningens och teorins resultat. 
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Enligt teorin verkar det också som att privatpersoner insett att arbetsgivare 
tittar på deras sociala medieprofiler och att det därför kan vara fördelaktigt att 
försöka spegla en så positiv bild som möjligt av sig själv på medierna. Detta 
skulle kunna innebära att sökningarna då mister sin effekt eftersom de redan 
rättat till sin offentliga information för att få större chans att bli omtyckta och 
få arbete. Om några år när fenomenet blivit ännu mer etablerat kanske det 
därför inte är lika användbart att granska sociala medieprofiler i 
rekryteringsprocessen och en sådan tjänst som börjat utvecklas i den här 
uppsatsen kanske inte längre blir efterfrågad eftersom privatpersonerna ändå 
bara visar en självvald bild av sig själva och därmed inte delger någon för 
arbetsgivaren äkta personlig information. Samtidigt kanske det ger samma 
information som vid anställningsintervjuer och skulle det i så fall vara mer 
tidseffektivt att med hjälp av en webbtjänst söka efter potentiell personal, 
kunde tjänsten ändå vara intressant, om vi bortser från ansikte-mot-ansikte-
kontakten som många arbetsgivare förmodligen anser är viktig. Detta är dock 
bara spekulationer baserat på hur utvecklingen hittills verkar se ut ur denna 
aspekt. 
 

5.2. Allmänna kommentarer på enkätresultatet 
 
I enkäten visade det sig att många butiker valde alternativet ”annat” som typ 
av butik, något som kan skilja sig från Visby och andra städer. Detta då 
Visby är en semesterstad där många småbutiker säljer diverse prylar och 
småsaker som exempelvis souvenirer. Det skulle kunna vara ett svar på 
varför det svarsalternativet fick så höga svar. Det skulle även kunna kopplas 
till varför det var en relativt låg medelnivå på antal anställda i varje butik – 
helt enkelt eftersom många butiker är relativt små med ett ganska litet utbud. 
Ett samband som även kunde ses var att ju färre anställda som fanns, desto 
mindre användes sökning på sociala medier som en del av 
rekryteringsprocessen. Det var alltså som tidigare nämnt många småbutiker 
(vilket märks i enkäten över genomsnittliga anställda) med i undersökningen. 
Då det är en låg ruljans på anställda använder arbetsgivarna kanske hellre 
mer traditionella metoder som rekommendationer från andra anställds, vilket 
i dessa fall kan väga högre än att ta in en främmande person med bra 
erfarenhet och en bra social medieprofil. 
 
Det visade sig vara många modebutikers rekryterare som deltog i denna 
undersökning. Gissningsvis kanske det kan bero på att städers stadskärnor 
ofta har många modebutiker. Hur detta skulle ha kunnat påverka resultatet är 
svårt att säga och eftersom uppsatsens fokus låg på butiker i allmänhet och 
dessa sågs som homogena lades ingen större vikt vid att urvalet blev som det 
blev. 
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Antalet arbetsgivare som idag genomförde bakgrundskontroller på 
arbetssökande var väldigt stor enligt enkätens resultat. Däremot var antalet 
som tog hjälp av sociala medier för detta ändamål betydligt mindre.  
 
Anledningen till det låga antalet skulle kunna förklaras av vad uppsatsens 
teorietiska kapitel påpekade om att det kan anses fult att använda en tjänst 
som Facebook för att samla information om en person inför en anställning 
och att arbetsgivare därför kan försöka dölja det faktum att de gör sådant. 
Skulle det vara så kan det vara så att enkätresultatet i den frågan inte riktigt 
stämmer, men med tanke på att det var väldigt tydligt att den var anonym bör 
så inte vara fallet.  
 

 
Figur 18 – Hur antalet anställda påverkar om bakgrundskontroller görs eller inte. 

 

Enkäten visade också att samtliga deltagare, oavsett ålder, kände till den 
största nätmötesplatsen, Facebook. En stor del av deltagarna använde även 
tjänsten regelbundet. Utöver det visade det sig även att många, även här 
oavsett ålder, kände till och använde andra sociala nätverk, såsom Twitter, 
Youtube och Myspace. Resultatet från frågorna om deltagarnas egna 
erfarenheter om sociala medier och deras användning var därför positivt för 
undersökningen då man kunde dra slutsatsen att det var högre sannolikhet att 
man använde tjänsterna inom rekrytering om man visste om vilken 
information som blir tillgänglig via dem. Därför blir resultatet mer intressant 
än om man jämför med om deltagarna skulle haft en låg kunskap om de olika 
sociala nätverken. Det visade sig även att de respondenter som genomförde 
bakgrundskontroller med hjälp av sociala medier på arbetssökande även 
överlag var de som använde Internet mest.  
 
Vid frågorna om vilka faktorer som arbetsgivare ansåg vara bland de 
viktigaste att de framträdde under en arbetsintervju, visade sig resultatet vara 
de faktorer som de hade svårast att identifiera och tolka, såsom exempelvis 
arbetsvilja och intresse för arbetsuppgifterna. Genom att den kopplingen 
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mellan svaren kunde göras kunde prototypen därför fokusera extra på att ge 
användaren särskild information som skulle kunna falla in under dessa 
faktorer, som olika personlighetsdrag. Exempelvis skulle statusuppdateringar 
eller meddelanden online som indikerade på att den arbetssökande tyckte det 
var tråkigt att gå till tidigare jobb antingen tyda på att denne inte trivdes på 
arbetsplatsen, eller att den hade sämre arbetsmoral än arbetsgivaren kanske 
skulle kunna önska. Ett annat exempel vore kanske om en arbetssökande till 
en modebutik till exempel visade sig driva en blogg om kläder på fritiden. 
Kanske hade detta ökat den sökandes chanser till jobb. Genom att presentera 
sådan information för en arbetsgivare skulle denne sedan bättre kunna avgöra 
huruvida den arbetssökande passade in på företaget eller inte.  
 
Slutligen visade det sig i enkäten att lite mer än hälften var intresserade av en 
tjänst som hjälper arbetsgivare att samla information om arbetssökande 
genom att kontrollera deras webbaktivitet på sociala nätverk. Vissa av 
deltagarna var intresserade idag, men en majoritet tyckte att detta lät som 
något för framtiden. Detta faller mycket in på vad teorin säger där det 
beskrivs att sociala medier håller på att växa allt mer men att det idag inte har 
den slagkraft hos arbetsgivare som den spås få i framtiden. Det syntes dock 
ingen större skillnad på ålder för de arbetsgivare som faktiskt var intresserade 
av tjänsten. Vad som gör arbetsgivaren intresserad eller inte av tjänsten 
verkar därför ha en annan anledning än ålderskillnad som man lätt skulle 
kunna tro. En annan möjlig förklaring till varför denna tjänst mest vore 
intressant för butikerna i framtiden skulle förmodligen kunna vara att de 
rutiner som butikerna har i sina rekryteringsprocesser behöver omstruktureras 
för att en sådan tjänst ska kunna användas på bästa möjliga sätt, vilket kan ta 
tid att genomföra förmodligen särskilt på större företag. Däremot var det 
intressant att genomsnittsåldern på de som var intresserade av tjänsten var 
lägst, om än med en hårsmån. Detta är intressant då det innebär att en del 
unga personalansvariga i butiker anser att ett behov av en tjänst av det här 
slaget behövs.  
 

5.3. Allmänna kommentarer på utvecklingen av prototypen 
 
Genom att fokusera på att presentera den information som arbetsgivare enligt 
enkätundersökningen och litteraturstudien antingen fann intressant eller svår 
att själva ta reda på kunde en webbtjänst av ett sådant här slag vara av 
intresse för företag. Om det presenterades på ett ur användbarhetssynpunkt 
bra sätt skulle det göra tjänsten så enkel som möjligt att använda. På grund av 
att en enkätundersökning genomfördes inför framtagningen av prototypen 
kunde det också identifieras vilken information och därmed vilken typ av 
tjänst som efterfrågades av arbetsgivarna för att deras rekryteringsprocess 
skulle bli smidigare. Detta bidrog alltså till att tillföra information som 
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arbetsgivare kunde få nytta av under rekryteringsprocessen, baserat på vad de 
själva svarat i undersökningen.  

 
5.3.1. Förslag på vidareutveckling av prototypen 
 
Då prototypen enbart testades i ett tidigt stadie fanns det mycket som kunde 
förbättras inför en eventuell vidareutveckling på prototypen och kanske en 
skarp version av tjänsten. Självklart bör den första utvecklingen ske vad 
gäller teknisk funktionalitet, bland annat med implementering av social 
media aggregation. Detta begrepp beskrevs för att presentera ett användbart 
verktyg vid utvecklingen från prototyp till skarp fungerande webbtjänst. 
Anledningen till att teori om detta verktyg togs med var alltså helt enkelt för 
att styrka att den tilltänkta webbtjänsten var möjlig att utveckla om det visade 
sig att prototypen fungerade, något som med tanke på uppsatsens resultat och 
slutsats kanske kan bli intressant. 
 
Det hade även varit nödvändigt att öppna upp tjänsten mer, ge möjlighet att 
skapa egna söktaggar bland de olika tjänsterna och mer fritt välja exakt 
vilken information de vill söka efter och hur denna ska sparas ner. 
Prototypen som den ser ut idag krävde också en relativt hög förkunskap om 
de olika sociala medierna. De informationsrutor som idag fanns 
implementerade syftade enbart till att presentera för användaren vilken typ av 
information som hämtades i tjänsten snarare än vad tjänsten gjorde. Att 
presentera de olika sociala medierna och vilken typ av information som finns 
att hämta från dem vore kanske intressant för ett fåtal att ha, men i den här 
uppsatsens enkätundersökning visade det sig samtidigt att de flesta kände till 
de olika sociala medierna och dessutom använde dem. 
 

5.4. Allmänna kommentarer på användartesterna 
 
Vid slutfasen av användartestet diskuterades det genomförda testet med 
deltagarna. Poängen med att diskutera testets resultat var att få reda på 
huruvida en liknande tjänst som denna hade varit av intresse för deltagarna 
inom deras egen rekrytering. 
 
Deltagarna ansåg bland annat att prototypen var en bekväm tjänst att använda 
inom sina rekryteringar om den hade fungerat fullt ut och varit ett helt lagligt 
alternativ. Det fanns dock ett par saker som kunde förbättras och läggas till, 
vilket anmärktes på.  
 
Detta var dock mer eller mindre förväntat då det sällan går att skapa en 
perfekt produkt utan att genomföra flertalet tester av den här typen (Cooper 
m.fl., 2007). Som första test för den här typen av tjänst kunde dock 
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användartestet anses som lyckat då det gav information om huruvida tjänsten 
vore värd att utvecklas vidare. Dessutom bekräftades det också att tjänsten 
skulle intressera dessa arbetsgivare om den varit fullt funktionell, vilket 
tillsammans med enkäten indikerar att den typen av tjänst är efterfrågad. 
 

5.5. Hur, i vilken utsträckning och varför används sociala medier vid 
rekrytering?  
 
Idag verkar företag använda sociala medier både för att till viss del 
kontrollera arbetssökande och för att locka nya potentiella anställda genom 
att posta jobbannonser på de sociala nätverken. Att det i enkätens resultat 
även visade sig att en sådan webbtjänst som det utvecklades en prototyp för i 
den här uppsatsen var intressant för majoriteten av respondenterna, borde 
styrka att användningen av sociala medier inom rekrytering kommer att öka i 
framtiden. Detta är en intressant aspekt eftersom teori pekat på att 
användningen av sociala medier kommer att öka i allmänhet. Att det verkar 
som att användningen av sociala medier i rekryteringsprocessen också 
kommer att öka stödjer till viss del denna slutsats som dragits i tidigare 
forskning. 
 
I den här enkätundersökningen visade det sig vara ungefär en tredjedel av 
respondenterna som på något sätt använt sociala medier i 
rekryteringsprocessen. Denna siffra är lägre än teorikapitlets undersökningars 
resultat. Den gotländska respektive den amerikanska arbetsmarknad skiljer 
sig dock, som tidigare nämnt, förmodligen på flera sätt, vilket skulle kunna 
påverka rekryteringsprocessens utformning.  
 
Som det verkar utifrån den här uppsatsens resultat kan en del faktorer som 
respondenterna i undersökningen tyckt varit svåra att identifiera hos 
arbetssökande, faktiskt enklare identifieras med hjälp av sociala medier. 
Enkäten pekade bland annat på att en arbetssökandes arbetsmoral, sociala 
förmåga och intresse för sitt jobb var faktorer som var svåra och viktiga att 
tolka. Som tidigare nämnt skulle information och tecken på dessa egenskaper 
och intressen kunna urskiljas genom att granska personens sociala 
medieprofil med alla statusuppdateringar, bilder och kommentarer som ofta 
återfinns där med ett lyckat resultat.  
 

5.6. Vilka behov av sociala medier vid rekrytering finns fortfarande? 
 
Uppsatsen har visat att allt fler företag börjat använda sociala medier inom 
sin rekrytering, och även att detta användande ökar. Det har också visats att 
företagen tycker det är svårt att identifiera vissa viktiga faktorer såsom 
arbetsmoral och andra personlighetsdrag genom arbetsintervjuer. Bland dem 
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som inte använde sig av sociala medier inom rekrytering angav många att det 
var för krångligt som förklaring till varför användningen uteblev.  Det var 
alltså förmodligen för krångligt att på egen hand sitta och söka igenom de 
sociala nätverken och granska dess information efter arbetssökande. Allt 
detta verkar återigen peka på att det finns ett behov av förbättring, 
effektivisering och förenkling av den sociala medieanvändningen från 
arbetsgivarnas sida. Att det dessutom var över hälften av de tillfrågade som 
var intresserade av en webbtjänst som förenklar processen tyder på att ett 
behov finns, med tanke på att efterfrågan verkar relativt hög. 
 
Teorin har pekat på att faktorer som en arbetssökandes skriftliga förmåga, 
intressen, livserfarenheter och liknande är faktorer som kan hjälpa en 
arbetsgivare att fatta beslut om huruvida personen passar på arbetsplatsen 
eller inte. Det är sådana faktorer som den framtagna prototypen av 
webbtjänsten delvis hade som syfte att försöka hjälpa arbetsgivare att finna 
på ett smidigare sätt.  

Baserat på enkätresultaten från undersökningen verkar det som att en tjänst 
av detta slag tydligt tilltalade större butiker med fler anställda. Detta berodde 
antagligen på att de helt enkelt behövde anställa mer personal än mindre 
butiker, och därför krävde en  skarpare och mer tydlig metod för hur 
rekryteringsprocessen skulle gå till. Dessutom har förmodligen arbetsgivare i 
större butiker med fler anställda svårare att skaffa personliga relationer med 
alla på företaget. Att ha kunskap om de anställdas personligheter och 
egenskaper blir ju dock fortfarande viktigt, även om tiden och resurserna 
kanske inte räcker till för att lära känna de anställda. Detta skulle kunna vara 
en förklaring till varför större butiker efterfrågar denna typ av tjänst.  
 

5.7. Går det att förbättra och effektivisera användningen av social 
medier vid rekrytering? 
 
Idag används sociala medier i överlag på ett väldigt personligt sätt, men det 
är möjligt att använda medierna som verktyg för att skapa professionella 
relationer och få, samt dela med sig, av kunskap. Sociala medier kan på så vis 
vara ett redskap för arbetssökande att synas då det är lätt att ge sig in i 
diskussioner eller uppmärksamma sin omgivning om att man är intresserad 
av ett jobb. Genom att effektivt utnyttja medierna som ett jobbnätverk går det 
därför att bygga relationer med personer och företag som har den kompetens 
eller arbete som eftersträvas, ofta både på ett privat och professionellt plan.  
I enkätresultatet och litteraturstudien gick det att försöka tolka hur behovet av 
information från sociala medier såg ut hos arbetsgivare i butiker. Resultatet 
användes tillsammans med teorier om användbarhet för att ta fram en 
prototyp av en webbtjänst som potentiellt skulle kunna underlätta sökningen 
för rekryterare, och därmed förbättra och effektivisera rekryteringsprocessen 
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ur den aspekten. Som det beskrivits i uppsatsen vill alltså allt fler företag 
involvera sociala medier inom sin rekrytering. Det har även visat sig att 
företag anser att det skulle gå att effektivisera denna användning.  
 
Att den allmänna användningen och kunskapen om Internet spelade roll i 
huruvida arbetsgivarna var intresserade av en webbtjänst eller inte, var 
kanske inte så förvånande. Som det syns i diagrammet nedan fanns det största 
intresset för en sådan här typ av tjänst hos de som mest använder Internet. 
Dessa användare var även dem som vanligast genomförde 
bakgrundskontroller idag med hjälp av Internet.  
 

 
 
Figur 19 – Medelåldern hos de respondenter som var intresserade av tjänsten och 

inte. 
 

Att det är de som använder Internet idag som är intresserade av webbtjänsten 
som förenklar deras sökning på sociala medier borde vara positivt ur 
utvecklingssynpunkt. De flesta undersökningar visar ju att fler och fler 
använder Internet, vilket därmed borde innebära att fler också blir intresserad 
av denna typ av webbtjänst. Detta naturligtvis givet att det är 
Internetanvändningen som ökar intresset för webbtjänsten snarare än 
webbtjänsten som ökar intresset för Internetanvändningen, vilket egentligen 
inte framkommer i resultatet men som kanske logiska slutsatser ändå kan 
förklara.  
 
Det kan däremot vara svårt att motivera dem som idag anser det vara onödigt 
att använda medierna på grund av att de själva anser sig ha tillräckligt god 
kunskap för att kunna göra en liknande sökning på egen hand. Samtidigt 
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fanns inte svarsalternativet ”saknar Internetkunskaper” eller liknande i 
enkäten, vilket kanske hade förändrat resultatet något. För har man svårt med 
Internet i allmänhet är det såklart inte aktuellt att använda en webbtjänst för 
någonting som man klarar på egen hand i verkligheten. 
 
Prototypen som togs fram uppskattades överlag under det första 
användartestet. Det är dock svårt att helt och hållet svara på huruvida den här 
webbtjänsten skulle effektivisera företagens användning av sociala medier, 
men resultatet från de genomförda testen, enkäten samt litteraturunderlaget 
stödjer att det teoretiskt är möjligt och att en vidareutveckling på området bör 
ske.  
 

5.8. Slutsats 
 
De arbetssökandes sociala medieprofiler verkar variera i väsentlighet för 
arbetsgivare. Vissa anser nätverken vara en bra resurs och använder sig redan 
av sociala medier för att genomföra bakgrundskontroller på intressanta 
arbetssökande. Andra tycker att rekryteringsprocessen fungerar bra utan 
sociala mediers inblandning och att det vore onödigt att involvera detta i 
deras rekryteringar.  
 
Resultatet pekar på att de arbetsgivare som idag använder sociala medier är 
intresserade av en effektivisering av denna användning. Dels eftersom det för 
många idag anses krångligt att söka och dels för att deras nuvarande 
rekryteringsprocesser verkar missa viss information, som exempelvis 
personlighetsdrag. För att försöka underlätta användandet av sociala medier 
inom rekrytering presenterades därför en webbtjänst. Prototypen fokuserade 
på att tillgodose arbetsgivaren med information som de själva ansåg som 
viktiga att få reda på om arbetssökande på ett enkelt sätt.  
 
Efter att prototypen testats med överlag positiva resultat kan det konstateras 
att användningen av sociala medier inom rekrytering är användbart för 
arbetsgivare och att rekryteringsprocessen skulle kunna effektiviseras med 
hjälp av medieteknologiska verktyg.  
 

5.9. Vidareutveckling 
 
Det vore intressant att studera ämnet hur en mer juridisk betraktningsvinkel. 
Detta för att se helt enkelt ta reda på vad som är lagligt respektive olagligt i 
den här typen av processer. Inom det juridiska ämnet vore det också 
intressant att se hur det moraliska användandet av en tjänst som den som 
presenteras i uppsatsen skulle fungera. Det för att undvika att tjänsten 
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missbrukas eller leder till personlig kränkning snarare än dess ursprungliga 
syfta att underlätta vid rekryteringar.  
 
Det vore även intressant att se en undersökning som fokuserar på de 
identifierade problemen i prototypens sökfunktion. Som att många personer i 
världen har identiska namn till exempel, eller hur stängda profiler på de olika 
sociala nätverken ska behandlas.  
 
Avslutningsvis skulle det också vara intressant att genomföra användartester 
på en mer utvecklad prototyp med fungerande sökfunktioner och färdiga 
kopplingar mellan de sociala medierna för att ta reda på hur den här typen av 
tjänst hade fungerat i ett skarpt läge.  
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6. BILAGOR  

6.1. Enkätunderlag 
 
Enkät om användningen av Internet vid rekryteringar  
Denna enkät genomförs med syftet att kartlägga hur butiker i centrala 
Visby använder Internet vid rekrytering. Informationen som samlas in 
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kommer endast att behandlas av mig och enkäten är helt anonym. Om inget 
annat anges ska endast ett alternativ kryssas i vid varje fråga. 
Tack för att Ni vill bidra med hjälp! 
 
1 (2). INFORMATION OM RESPONDENT 
Dessa inledande frågor syftar till att ge information om information om 
Dig som arbetsgivare och hur pass aktiv Du själv är med webben och 
särskilt sociala medier.  
Ålder: _____   
 
Kön:  Kvinna  Man 
 
1.1 Hur länge har rekrytering varit en del av dina arbetsuppgifter?
  
 

 Nyligen (0-2 år)    I några år (3-5 år)  Lång tid tillbaka (6< år) 
 
1.2 Vilken typ av butik arbetar Du på? 
 

 Mode  Elektronik   Sport   
Livsmedel   Annat 
 
1.3 Hur många anställda finns i butiken: _________ 
 
1.4 Hur ofta använder Du Internet till vardags? 
 

 Sällan  Flera gånger i veckan 
 Dagligen  Ett par gånger i veckan 

 
1.5 Känner Du till Facebook? 
 

 Ja     Nej 
 
Om ja, hur ofta besöker Du webbplatsen? 
 

 Aldrig   Ett par gånger i månaden 
 
 Ett par gånger i veckan  Dagligen 
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1.6 Känner Du till Twitter? 
 

 Ja  Nej    
 
Om ja, hur ofta besöker Du webbplatsen? 
 

 Aldrig   Ett par gånger i månaden 
 Ett par gånger i veckan  Dagligen 
 
 
1.7 Hur ofta brukar Du läsa bloggar på Internet? 
 

 Aldrig  Ett par gånger i månaden 
 Dagligen  Ett par gånger i veckan 

 
 
1.8 Hur ofta använder Du andra typer av sociala medier (t.ex. Youtube, 
Myspace m.fl.)? 
 

 Aldrig  Ett par gånger i månaden 
 Dagligen  Ett par gånger i veckan 

 
 
2 (2). INFORMATION OM REKRYTERINGSPROCESS 
Följande frågor syftar till att kartlägga hur rekryteringsprocessen går till, 
viktiga faktorer samt vilken roll sociala medier spelar. 
2.1 Brukar Du göra någon form av bakgrundskontroll innan en 
anställning? 
 

 Ja    Nej  Ibland  
 
2.2 Om ja, söker Du på Internet för att få information om personen? 
 

 Ja, alltid    Nej, aldrig  Ibland  
 
2.3 Om ja eller ibland på fråga 2.2, skiljer sig detta beroende på vilken 
arbetsposition som söks?  
 

 Ja   Nej  Ibland 
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2.4 Om du svarat ”Nej” på fråga 2.2, varför? Markera ett eller flera 
alternativ. 
 

 Inte nödvändigt  Integritetskränkande    Krångligt   
 Annat: _________ 

 
2.5 Vilka egenskaper anser Du vara viktiga att de framkommer vid en 
anställningsintervju (markera så många rutor som Du önskar)? 
 

 Social förmåga  Intelligens    Intressen   Tålamod 
 Akademisk kunskap  Arbetsvilja  Erfarenheter  
 Annat: ___________________________________________ 

 
2.6 Vilka egenskapar hos en arbetssökande brukar Du tycka är svåra att 
tolka under en anställningsintervju (markera så många rutor som Du 
önskar)? 
 

 Social förmåga  Intelligens    Intressen   Tålamod 
 Akademisk kunskap  Arbetsvilja  Erfarenheter  
 Annat: ___________________________________________ 

 
 
2.7 Om Du hade fått tillgång till information om en arbetssökande via 
webben, hur viktigt hade det varit för dig som arbetsgivare att kunna få 
reda på följande saker (1= Inte alls viktigt, 2= Ganska oviktigt, 3= Neutralt, 
4= Ganska viktigt, 5= Väldigt viktigt): 
 
Att det finns bilder med, enligt Er, negativt innehåll på en 
arbetssökande: 
 
1 2 3 4 5 
 
Att det finns bilder med, enligt Er, positivt innehåll på den sökande: 
 
1 2 3 4 5 
 
Den sökandes förmåga att uttrycka sig i text på webben (exempelvis i  
kommentarer eller bloggar): 
 
1 2 3 4 5 
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Personlig information som tolkas negativt (exempelvis åsikter och 
kommentarer som framgår) om den sökande: 
 
1 2 3 4 5 
 
Personlig information om den sökande som kan tolkas positivt 
(exempelvis åsikter och kommentarer) om den sökande: 
 
1 2 3 4 5 
 
Att den arbetssökande har användarprofiler öppna för alla och inte 
enbart sina vänner:  
 
1 2 3 4 5 
 
Hur pass aktiv användaren är på de olika sociala medierna:  
 
1 2 3 4 5 
 
2.8 Avslutningsvis: Hade en tjänst som snabbt och lagligt samlar ihop 
information från Internet om en sökande varit av intresse för er? 
 

 Ja   Nej  Inte i dagsläget, men i framtiden.  
 
 
 
Tack för din tid och din hjälp i mitt examensarbete! 
/ Andreas Hoas - Linnéuniversitetet  
 

 

6.2. Användartestets underlag 
 
Följande bilaga innehåller den primära uppgift som användarna fick utföra 
under testet av en prototyp av den webbtjänst uppsatsen fokuserats kring. Vid 
genomförandet av användartestet fanns en testledare på plats som såg till att 
användarna förstod vad de skulle göra och hela tiden bad om feedback och 
information om hur användarna tyckte testet och prototypen fungerade.  
 

1. Hitta till tjänsten på webbplatsen. Inled en sökning.  
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2. Fyll i namnet ”Andreas Hoas”. Det är denna person ni kommer söka 
efter i detta test.   
 

3. Markera de olika webbplatserna, undersök vilken information ni 
skulle vilja ha och testa att markera/avmarkera valda webbplatser. 
Till slut, se till att markera Facebook, Twitter samt LinkedIn, fortsätt 
sedan i sökningen genom att trycka på fortsätt.  
 

4. Kontrollera sökningens resultat. Testa att välja ut olika bilder samt 
meddelanden du uppfattar som utstickande (både positivt och 
negativt). Avslutningsvis, välj att markera bild nummer ett och bild 
nummer tre i listan. Markera även ett par Twitter-meddelanden. 
Fortsätt sedan vidare till nästa steg.  
 

5. Välj nu att spara ner resultatet, kontrollera de olika alternativen. 
Saknas något? Exportera sedan till en PDF.  
 

6. Granska slutresultatet. Kom gärna med kommentarer och diskutera 
resultatet. Skulle detta vara något som du skulle vilja använda inom 
din rekrytering?  
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