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Var är alla platsannonser? 

Upplevelsen att söka arbete via sociala medier  

 
Josephine Angbah och Khadra Jamal 

 

Sociala medier har utvecklats till den moderna tidens platsbank och 

har skapat en spridning av annonseringsplatser. I två studier 

undersöktes arbetssökandes upplevelse av denna utveckling. Studie 1 

bestod av 30 kvalitativa enkäter som resulterade i följande teman: (1) 

relationer, (2) ovetande och (3) lättillgänglighet. Studie 2 bestod av 11 

djupintervjuer som resulterade i de tre ovannämnda tema samt (4) 

aktivering, (5) sociala medier speglar personlighet och (6) 

marknadsföring. Båda studierna visade att individen upplever att 

denna förändring har skapat nya möjligheter och påfrestningar för den 

arbetssökande. Resultatet i de två studierna beskriver sociala mediers 

påverkan på hur och var individer söker arbeten, samt känslan av att 

deras privatliv och personliga egenskaper har en större inverkan på 

individens anställningsbarhet. Resultaten kan ligga till grund för 

vidare studier om arbetssökande och sociala medier. 

 
Keywords: self-promotion, social media, jobseeking process, 

psychological impact, job postings. 

 

 

Inledning 
 

 

Den Svenska arbetsmarknadspolitiken har haft en stor roll för både arbetsgivare och 

arbetssökare sedan 1900-talet, genom lagstiftningar. Arbetsgivaren har enligt lag varit skyldig 

att anmäla lediga tjänster till den statliga Arbetsförmedlingen (Althin & Behrenz, 2005). 

Under 2007 ändrades lagen och arbetsgivarens skyldighet att anmäla lediga tjänster offentligt 

upphörde (Regeringskansliet, 2007). Det har skapat nya möjligheter för privata aktörer att 

erbjuda rekrytering, annonsering samt stöd och matchning. Detta för att skapa en mer 

strukturerad och mer tillgänglig marknad för de arbetssökande (Bredgaard & Larsen, 2008). 

 Utvecklingen har gått från en social trygghet där grundorsakerna till arbetslöshet berodde 

på brist på utbud och inte förmågan hos den enskilda individen. Arbetslösheten har därmed 

blivit mer inriktad på bristen på kompetens och kvalifikationer hos individerna (Bengtsson & 

Berglund, 2012; Bredgaard & Larsen, 2007). Målet för den arbetslöse och den aktiva 

arbetssökande är att så fort som möjligt återgå till någon form av arbete samt att varje ledig 

tjänst klassas som en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Det har resulterat i att dra 

in på kostnader på de individer som står långt från arbetsmarknaden samt även de som står 

nära arbetsmarknaden. Från att tidigare haft ett perspektiv som kollektivt inkluderat alla 

grupper av arbetssökande, har de nya tjänsterna och lagar förändrat förbindelsen till 

arbetsmarknaden (Considine, refererat i Bredgaard, & Larsen, 2007). 
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Internet som rekryteringsverktyg  
 

Rekrytering och nyanställningar är en stor och kostsamprocess för arbetsgivaren. Det har 

ändrat hur företag väljer att rekrytera och genom användningen av Internet samt sociala 

medier har nya möjligheter öppnats (Karlsson, 2016). Efter Internets genombrott har många 

IT- funktioner utvecklats, web 2.0 står för den nya typen av internetanvändning. Det är mer 

som ett verktyg som ökar tillgängligheten av informationen och sociala kontakter. De 

innefattar bloggar, wikis, internetbaserade samhällen och virtuella världar där alla former av 

sociala kontakter sker över Internet. Det skapar ett nytt socialt fenomen där användaren har 

kontrollen över hur det ska användas eller vad det söker efter. Webben 2.0 har ändrat företags 

marknadsföring markant, möjligheter att nå ut till allmänheten i realtid och få direkt feedback 

är möjligt (Parise & Guinan, 2008). Sociala medier är lättillgängliga digitala applikationer 

som används i smartphones, surfplattor och datorer. 

Karlsson på Svenskt Näringsliv rapporterade 2016 att 37% av de tillfrågade arbetsgivarna 

använde sig av sociala medier för att rekrytera eller finna nya medarbetare. Trots att 

Arbetsförmedlingen och sociala medier ger företag möjligheten att hitta rätt kompetens är de 

informella kontakterna och nätverk som ger arbetssökande arbeten. Arbetsgivarna i denna 

rapport uppger att 60% av dem använder sig av denna typ av rekryteringskanal (Karlsson, 

2016). Cingano och Rosolias (2012) studie visar att nätverkets storlek inte har någon 

betydelse utan hur aktiv den arbetssökande är i sitt nätverk. Det bekräftar även att de 

arbetssökande som är delaktiga i ett nätverk har större möjligheter till arbete. Sociala medier 

har även introducerat olika sätt för företag och verksamheter att annonsera ut tjänster på flera 

olika plattformar (El Ouirdi, Pais, Segers, & El Ouirdi, 2016; Nistor & Stanciu, 2016). 

 

 

 Sociala medier som annonseringsplats 
 

Genom att använda sig av sociala medier har företag möjlighet att nå ut till många potentiella 

medarbetare och därför används som en kompletterande kanal i rekryteringsprocessen (Step 

Stone, 2013). E-rekrytering som Melanthiou, Pavlou och Constantinou (2015) hänvisar till i 

sin forskning som rekryteringsplattform, domineras av Facebook och LinkedIn dock är fler på 

uppgång som även Caers och Castelyns, (2011) nämner. Den digitala tekniken har gjort att 

individen i större utsträckning söker arbeten på andra Internetsidor och applikationer än på 

arbetsinriktade webbsidor. Det har även gett individen möjlighet att själv bestämma när och 

var den ska söka arbeten (Colin, 2005). Internet är ett alternativt forum som tillåter den 

enskilda individen att bestämma vad den vill dela med sig. Individens identitet är sällan 

avslöjad och individen befinner sig inte fysiskt nära någon annan. Detta innebär inte att 

individen är helt privat utan leder istället till att individer vill dela med sig mer än vad de 

annars skulle göra. Detta beror på att individen känner sig tryggare på webben 2.0 i jämförelse 

med verkligheten. En hög grad av öppenhet ökar graden av att vilja ha närhet. Den anonymitet 

de vill upprätthålla på webben 2.0 ger dem möjligheten att välja vad och hur mycket de delar 

med sig. Det orsakar en försvarsmekanism för att skydda sitt privatliv och gör att emotionerna 

öppenhet samt närhet höjs (Ben-Ze’ev, 2003).  

 I studien av El Ouirdi, Segers, El Ouirdi och Pais (2015a) beskrivs den oro som kan 

förekomma genom att behöva upprätthålla en professionell online image. Individens tro på sin 

egen förmåga inverkar på hur de skattar olämpligheter och karriärsdrag på sociala medier. 

Dessa faktorer ligger i grund för vilket intryck individen vill göra. Tron på självförmågan 

driver den professionella profilen på sociala medier och underlättar presentationen av sig 

själv. Dehars (2014) studie visade att personligheten har en stor betydelse i användningen av 

sociala medier. Den utåtriktade personligheten var mer socialt aktiv och den introverta 

http://ieeexplore.ieee.org.ep.bib.mdh.se/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Salvatore%20Parise.QT.&newsearch=true
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personligheten var i mindre uträckning aktiv på sociala medier. Studien visade dock att 

användningen av sociala plattformar inte var vanligt att söka arbete på. Påverkan av olika 

företags varumärken var vanligt och avgjorde hur individen valde produkter. 

 Konkurrensen mellan företag har vuxit och att behålla kvalificerade medarbetare är svårt. 

Företagens utveckling av varumärken och rykte spelar stor roll. Employer branding är en ny 

form av rekryteringsprocess för att locka nya medarbetare. Företagen arbetar med att utveckla 

en vision över hur medarbetaren kommer att kunna använda sin fulla potential hos 

arbetsgivaren. Där har sociala medier blivit en marknadsföringsplats för företag som vill 

stärka sitt varumärke för att rekrytera medarbetare (Sivertzen, Nilsen, & Olafsen, 2013). 

Karlsson beskriver även på Svenskt Näringsliv vikten av employer branding då sociala medier 

är ett lättåtkomligt sätt för individer att få information från företagen vilket har gjort fler 

sociala medier används inom rekrytering och tjänsteannonsering (Karlsson, 2016).  

 Sivertzen, Nilsen och Olafsen (2013) beskriver att sociala medier numera har en nyckelroll 

i rekryteringsprocesser. Företagen representeras av sina varumärken och målet är att bygga 

upp ett positivt rykte om företaget. Användandet av sociala medier vid annonsering har lett till 

en kraftfull process och används som verktyg av företag för att stärka sitt varumärke (Hasan, 

Nadzim, & Shiratuddin, 2014). Användningsområden som företagen har sociala medier till är 

omfattande. Några få nämnda är rekrytering, employer branding, platsannonser, direkta 

kontakter med arbetssökande och information (Step Stone, 2013). 

 

 

Att marknadsföra sig själv till anställning 
 

Internet och teknologin har introducerat många olika sätt för kommunikation och interaktion 

mellan människor via sociala medier. Det har blivit ett sätt för individer att marknadsföra sig 

själva för potentiella arbetsgivare och för arbetsgivare att samla mer information om de 

arbetssökande (El Ouirdi, Pais, Segers & El Ouirdi, 2016; Nistor & Stanciu, 2017). El Ouirdi 

et al., (2015b) studie visade att fler företag i central och Östeuropa använder sig av sociala 

medier som marknadsförings kanal och vid rekrytering. Sociala medier vid rekrytering 

grundar sig i uppfattningen av att företagen tjänar på de då det är användarvänligt och har stor 

socialt inflytande.  

 Berkelaar, Scacco och Birdsell (2015) beskriver att potentiella medarbetares sociala medier 

påverkar om den arbetssökande är anställningsbar. Vissa handlingar kan tolkas som olämpliga 

samt att de är offentliga vilket Brown och Vaughn (2011) verifierar i tidigare studier. Trots att 

individen är medveten om att delningar kan tolkas som olämpligt, drar sig inte individer från 

användningen av sociala medier. En förklaring till detta var att individen hade två sätt att dela 

information om sig själv. Ett sätt var att individen enbart delar med sig av sina positiva 

egenskaper och de andra sättet var att dela en mer ärlig bild, som innefattade negativa 

aspekter. Studien visade att faktorer som ålder, utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet 

påverkade oron kring den professionella bilden som individen vill upprätthålla och 

utlämnande information online (El Ouirdi et al., 2015a). Även om vissa arbetsgivare försöker 

fokusera på arbetsrelaterad social nätverksinformation, finns det också information som inte 

är relevant för arbetslivet. I vissa fall blir det negativt för den utvärderade arbetssökaren (El 

Ouirdi et al., 2016; Kluemper, Rosen, & Mossholder, 2012; Root & Mckay, 2014). Det ger 

även den arbetssökande möjligheten att få verklig information av tidigare medarbetare precis 

som när företagen granskar arbetssökande innan intervjuer (El Ouirdi et al., 2016, Stoughton 

& Thompson, 2015). När ett företag personlighetsbedömer via sociala medier tar det ca 5-10 

minuter och den arbetssökande behöver inte vara närvarande. Det blir ett mer 

kostnadseffektivt sätt än arbetsintervjuer för arbetsgivaren (Kluemper et al., 2012). 
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Hur arbetssökande påverkar individen 
 

Hur individer upplever och påverkas av sin arbetslöshet är individuellt, faktorer som 

personliga resurser som till exempel, utbildning och kön har en inverkan på den arbetslösas 

upplevelse. Individers kognitiva förmåga påverkar också upplevelsen, till exempel hur 

individen hanterar olika situationer eller hur den bedömer dessa. Hur individer värderar 

arbetet i sitt liv är individuellt och kan komma att påverkas av individens sociala liv. Den 

arbetslöses sociala kapital har en stor roll i huruvida individen återgår till arbete eller inte 

(Aronson et al., 2012).  

Stress är ett vardagligt begrepp som används mycket inom arbetslivet och har ett flertal 

definitioner och beskrivningar. Kaufmann och Kaufmann (2010)  beskriver stress som 

komplexa reaktioner som påverkar människor på olika sätt. Individer reagerar och uttrycker 

sig olika och ett sätt är beteendemässigt som kan yttra sig i att individen inte presterar eller 

socialiserar. Det kan även uttrycka sig i psykologisk form vilket påverkar människors 

emotionella och kognitiva funktioner. Det är allt ifrån känslor som oro, ångest, nedstämdhet, 

till att individens känslor övergår till ilska, fientlighet och förtvivlan. Det kognitiva uttrycket 

kan även visa sig genom koncentrationsproblem, som påverkar minnet och individens 

förmåga att fatta beslut. Kaufmann och Kaufmanns (2010) ovanstående tolkning av stress är 

en kort beskrivning av olika reaktioner som kan komma att uppstå. Stress är en faktor som det 

ständigt forskas om, både i hur det visar sig i individers privata liv samt arbetsliv. Hur 

individer agerar och upplever stress är individuellt och begreppet är brett.  

Den mentala hälsan hos individer som inte har arbete är sämre än individer som har arbete, 

den ekonomiska tryggheten har inverkan på individens hälsa (Winefield et al., 2002). Den 

fysiska och psykiska hälsan påverkas av arbetslöshet och kan ha sin förklaring i hur 

individens ekonomiska situation berörs negativt. Den ekonomiska påfrestningen påverkar 

individens inställning samt relationen till närstående och även vissa fall samhället (Aronson et 

al., 2012). 

Att vara arbetslös eller aktivt arbetssökande är något som individer många gånger skäms för 

och att stå utanför arbetsmarknaden kan upplevas på olika sätt. Hur arbetslöshet eller 

arbetssökande upplevs är högst individuellt dock är det generellt negativa aspekter, såsom låg 

självkänsla, oro samt fysisk och psykisk ohälsa (Aronsson et al., 2012; Schaufeli, 1997).  

 Feuls, Fieseler, Meckel och Suphan (2016) diskuterar om att det är viktigt att vara 

hänsynsfull mot individer som är arbetslösa, att uppmärksamma behov och inte behandlas 

som en homogen grupp. Att skapa stödgrupper som är anpassade efter individens specifika 

behov för att underlätta vägen tillbaka till arbetsmarknaden. Den nya ansökningsformen 

kräver kompetens för att kunna hantera de nya plattformarna. Det handlar om att anpassa 

bestående kompetens till det nya sättet och samtidigt utveckla ny kunskap inom bland annat 

kommunikation, informationssökning, nätverkande och marknadsföring. För individer som är 

arbetslösa kan Internet vara en väg till arbetsmarknaden, det kan också fungera som en 

förbindelse till ett nytt liv som individen själv kan forma (Feuls et al., 2016). 

 

 

Syfte och frågeställning 
 

Litteraturgenomgången ovan beskriver hur sociala medier och Internet har kommit att blivit 

ett nytt tillvägagångsätt att söka arbete. Företagen använder sig ofta av den typen av kanal för 

att rekrytera medarbetare och denna moderna rekryteringsprocess har medfört nya upplevelser 

för den arbetssökande. Syftet med denna studie var att undersöka människors upplevelse av 

att söka arbete via sociala medier. Detta med avseende att beskriva hur individer upplever den 
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nya formen av annonsering via sociala medier och hur de söker arbete. Genom en två delad 

studie kommer denna uppsats kartlägga vilken roll sociala medier har i 

arbetssökningsprocessen ur arbetssökarens perspektiv och vilken inverkan det har i 

arbetsökningsprocessen. Studierna syftar till är att undersöka de fenomen som har utvecklats 

för arbetstagaren när det kommer till att söka arbete. Studierna avgränsas till deltagare som 

var aktivt arbetssökande då sociala medier är en ny typ av ansökningskanal. Båda studierna 

framställer den aktiva arbetssökande som en individ med någon form av sysselsättning medan 

den arbetslösa står helt utanför arbetsmarknaden. Frågeställningarna i Studie 1 och Studie 1 är 

(a) Hur upplever människor att det är att söka arbete? (b) Hur upplever människor att det är att 

söka arbete genom sociala medier?  

 

 

Studie 1 
 

 

Metod 
 

 Deltagare. Deltagarna söktes upp genom aktörer inom stöd och matchning, som författarna 

till studien besökte samt via tillgänglighetsurval. I denna del av datainsamlingen var det 20 

kvinnor och 10 män som deltog. Spridningen mellan ursprung var 11 från Norden, en från 

övriga Europa och 18 från övriga världen. Åldern varierade från 20 år till 60 år, medelåldern 

var 34.8 år. Utbildningsnivån varierade mellan deltagarna, fyra hade ingen tidigare utbildning, 

tre hade gått grundskola och tre hade Svenska för invandrare som utbildning, 14 hade 

gymnasial utbildning med olika inriktningar och sex deltagare hade en högre utbildning på 

högskola/universitet eller yrkesutbildning. Hur länge deltagarna hade sökt arbete eller varit 

arbetslösa varierade allt ifrån en vecka upp till 10 år (M = 1 år och åtta månader). 

 

 Material och procedur. Innan deltagarna till Studie 1 blev kontaktade gjordes en 

pilotstudie genom en Google Driveenkät. 11 individer fick möjlighet att beskriva sina 

upplevelser av sociala medier och arbetsannonsering. När pilotstudien gjordes informerades 

deltagarna med ett missivbrev som presenterade syfte, exempel "I denna enkät kommer du att 

få beskriva hur du upplever den nya typen av platsannonser via sociala medier. Denna 

undersökning är en pilotstudie till en C-uppsats där vi vill finna fenomenet i just 

användningen av sociala medier för att hitta arbete" och all information behandlades 

konfidentiellt. Svaren användes för att utveckla de kommande studierna, exempel på en fråga 

var "Upplever du att dina sociala medier påverkar om du får komma på anställningsintervju 

eller inte?". Pilotstudien resulterade till de två huvudfrågorna. 

Enkäten till Studie 1 hade sju demografiska frågor och sedan var det studiens två 

huvudfrågor som deltagarna skulle besvara (a, b). Deltagarna skulle själva beskriva sin 

upplevelse kring arbetssökande samt sökning via sociala medier. Ett enskilt missivbrev till 

enkäten utformades och varje deltagare blev informerade om de fyra etiska principerna, 

informationskravet nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Vid utdelningen av enkäten informerade författarna deltagarna om 

studiens syfte och hur deras berättelser skulle användas i undersökningen. Exemplifierat 

utdrag från missivbrevet "Detta med ett avseende på att verkligen ta fram hur deltagarna 

upplever den nya formen av annonsering via sociala medier genom enkäter och djup 

intervjuer.  Vi vill ta reda på vad den senaste formen av annonsering kan ha för inverkan på 

arbetssökande". De stöd - och matchningsaktörerna som genererade deltagare valde även 

själva att dela ut enkäten till deras deltagare som sedan författarna bearbetade. Deltagarna 
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hade valmöjligheten att själva delta eller avstå helt. Deltagarnas informativa uppgifter 

behandlades konfidentiellt och varje deltagare är kodad i studiens presentation.  
 

 Databearbetning. Enkäten besvarades av 32 och två interna bortfall på grund av 

obesvarade frågor, det var en stor variation i hur deltagaren beskrev sin upplevelse. De skrev 

alltifrån enstaka ord till långa texter, upp till en halvsida med handskriven text. Texterna 

analyserades och bearbetades så att 14 teman som var återkommande i berättelserna 

framträdde. Dessa teman analyserades sedan vidare och komprimerades till tre mer 

övergripande, abstrakta teman. Till exempel citat som ”Ingen erfarenhet av det” och ”visste 

inte att man kan söka jobb där” komprimerades till Ovetande (se Tabell 1). 

 

 

Resultat 
 

Nedan presenteras teman för hur deltagarna upplever att det är att söka arbete via sociala 

medier samt hur de känner generellt till att söka arbete (se Figur 1). Varje temas karaktär 

beskrivs efter tabellen utifrån hur deltagarna svarat. Sedan presenteras den generella 

upplevelsen om hur deltagarna upplever att det är att söka arbete. Alla andelar presenteras 

procentuellt om deltagarnas upplevelse.     

 

Tabell 1 

Deltagarnas upplevelse av att söka arbete    
Teman Andel av deltagarna som 

nämnde temat  
 

Relationer 62 %  

Ovetande  53 % Sociala medier 

Lättillgänglighet  50 %  

Påfrestande/orosmoment, stressigt, jobbigt 40 %  

Höga krav av arbetsgivaren, kräver utbildningar 33 %  

Ligga i hårt, vara aktiv, tufft och svårt  33 % Generellt  

Inge återkoppling/ ingen direkt kontakt med 

företagen/ lätt att söka svårt att få jobben 

30 %   

Det är komplext, kräver mycket tid 26 %  

 

 

Teman i upplevelsen av att söka arbete via sociala medier  
 

 Relationer. Deltagarnas upplevelser uttrycks som ”det kräver ett brett nätverk” (kvinna, 

arbetslös i en vecka) och ”lättare om man har ett stort socialt nätverk” (man, arbetslös i två 

år). För att behålla eller att skapa ett nätverk som genererar kontakter till arbetsmarknaden 

krävs det att den arbetssökande är aktiv på flera olika forum. Individerna upplever att vissa 

interaktioner är mer betydelsefulla för individen än andra. ”Jobbigt ifall personerna man 

frågar är någon man knappt känner” (man, arbetslös i ett år). ). Det som skrivs på sociala 

medier stannar på sociala medier och en av deltagarna beskriver det som att ”det skulle 

kännas för utelämnade och att ens vänner eventuellt ser vad/att man söker jobb” (kvinna, 

arbetslös i nio månader). Vilket kan leda till att den arbetssökande inte använder sig av sociala 

medier i uppsökningen av platsannonser. Sociala medier är avsett till att förenkla 

kommunikationer mellan olika parter, dock är det viss typ av interaktion som kräver 
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mänskligt sampel. Detta upplevs som svårt då en av deltagarna känner att ”det är svårt ibland, 

just med att visa vem man är” (man, arbetslös i ett par månader). 

 

 Ovetande. Trots att många företag använder sig av sociala medier, upplever inte den 

arbetssökande det som ett tillvägagångsätt att söka arbeten igenom. ”Sociala medier? Visste 

inte att den vägen fanns” (kvinna, arbetslös i tre månader). Många har sociala medier, men 

informationen om att detta skulle vara en potentiell annonseringsplats är inte lika självklart. 

”Visste inte att man kunde söka arbete på sociala medier” (man). Sedan upplever de 

arbetssökande att de behöver vara aktiva på fler olika typer av sociala medier och 

Internetsidor. ”Det är många olika ställen att gå in på” (kvinna, arbetslös i 10 år). Att vara 

arbetssökande upplevs inte som lätt (se Tabell 1) och oavsett om sökningen sker spontant eller 

på grund av arbetslöshet vill inte individer exponera sitt arbetssökande. ”Har aldrig provat då 

jag aldrig skulle ha någon typ av sociala medier” (man, arbetslös i 18 månader). 

 

 Lättillgänglighet. Sociala medier används både för att locka kunder och arbetskraft, ”ett 

perfekt verktyg för att nå människor då människor i dagens samhälle använder sig utav någon 

form av sociala medier” (man, arbetslös i sex månader). Det många som använder sig av 

denna typ av kanal för att söka arbete. ”Det är bra tycker jag då jag fått alla mina intervjuer på 

det sättet” (kvinna, arbetslös i två år). Mycket av den kontakt som finns mellan människor 

idag sker via olika typer av kommunikationsverktyg ”det är kanske enklare att hitta lediga 

jobb men kanske svårare att bli anställd” (man, arbetslös i tre år ). Det är en faktor som har 

utvecklats när förtagens varumärke exponerad i en större utsträckning. och ”dåligt med svar 

och bekräftande av ansökningen” (kvinna, timanställd). Sociala mediers enkla applikationer 

upplevs som möjligheten att söka arbete snabbt, enkelt och överallt. ”Det funkar lättare än 

andra sidor” (kvinna, timanställd) och ”det är ganska lätt att söka via sociala medier” (man, 

arbetslös i två år). 

 

 

 

Figur 1. Upplevelsen av att söka arbete via sociala medier. 

 

 

Teman i upplevelsen av att söka arbete generellt sett 
 

Upplevelsen av att aktivt söka arbete på arbetsmarknaden beskriver deltagarna som 

påfrestande, orosmoment, stressigt och jobbigt. Detta med känsla av att arbetsgivaren ställer 

höga krav på den arbetssökande samt att uppfattningen om att behöva en hög utbildning. 

Deltagarna upplever att det måste ligga i hårt när de söker arbeten. Att ständigt vara aktiv i 

hela processen har resulterat i att de känner att arbetsmarknaden är tuff och svår. När den 

arbetssökande har sökt ett arbete upplever de att arbetsgivaren inte återkopplar tillbaka med 

feedback eller förklaringar till varför individen inte blev vald. De känner att de inte får någon 

Upplevelsen av att söka arbete via sociala 
medier

Relationer Ovetande Lättillgänglighet



8 
 

direkt kontakt till företagen. Det är en delad upplevelse om tillvägagångsättet då en del känner 

att det är lätt att söka och svårt att få arbete. Å andra sidan upplever andra deltagare att det är 

komplext och kräver mycket av deras tid.     

 

 

Diskussion 

 

Att vara arbetssökande medför olika typer av stress, oro och ekonomiska problem. Det är en 

komplex situation att befinna sig i, den nya utvecklingen inom arbetspolitiken påverkar inte 

bara företag utan den enskilda individen. Den ändring som denna studie har undersökt är hur 

platsannonsmarknaden har flyttat sig från den offentliga till det privata och hur det påverkar 

aktiva arbetssökare (Bengtsson & Berglund, 2012; Bredgaard & Larsen, 2007, 2008). 

Tidigare studier belyser att ändringen har resulterat i ett individuellt ansvar att se över 

lämpliga annonser på en bredare annonseringsmarknad (Althin & Behrenz, 2005). Det råder 

inga tvivel om att Internet och sociala medier har blivit ett utrymme för mer än privata 

interaktioner och är sammanflätad med individers arbetsliv. En stor andel av olika plattformar 

används för att ansöka och rekrytera till arbetsmarknaden. Deltagarna i Studie 1 upplever att 

det är ett lättåtkomligt sätt att söka arbete på. Trots detta går det inte att bortse från den 

allmänna upplevelsen av att söka arbete. Känslan av komplexitet och att det är tidskrävande är 

inge känsla som individen kan undvika och är oberoende av var de söker arbete. Studiens 

deltagare beskriver även hur de inte känner till tillvägagångsättet. Vilket kan komma att 

påverka den arbetssökande mer än tidigare och möjligheten till att söka arbete minimeras när 

de upplever att de inte har kunskap om hur och var de kan söka arbete. 

 Colin (2005) beskriver tillgängligheten som en möjlighet att söka arbeten anpassat till 

individens tid. Som tidigare nämnts skapar det stor förvirring av de spridda hemsidor och 

applikationer som finns. Samtidigt som de finns i allas telefoner, upplever deltagarna att de 

inte hittar annonserna. El Ouirdi et al., (2016) och Nistor och Stanciu, (2016) studier har 

samma resultat i denna fråga. Det som uppfattas positivt i denna studie är, de lätta 

funktionerna samt att det når ut till många. Ju fler aktörer, applikationer och webbsidor som 

används desto svårare blir det för de som söker arbete vilket ses som något negativt. 

Deltagarna upplever att det är nödvändigt att ha ett brett nätverk för att hitta arbete på sociala 

medier och känslan av att det blir svårt att bli anställd ökar över tid. Hög konkurrens råder då 

företagen når ut till många personer. Cingano och Rosolias (2012) studier överensstämmer 

dock inte med detta, utan mer hur aktiv individen är i nätverket. Det är lättåtkomligt och 

fungerar bättre än vissa webbsidor, dock måste individen vara aktiv på sociala medier för att 

hitta lediga tjänster. Oavsett om sociala interaktioner sker oftare på sociala medier upplever 

deltagarna att det är ansträngande att skriva till människor som de knappt känner. Att det 

mänskliga samspelet saknas upplevdes av en stor andel av deltagarna. Det ger känslan av att 

det är enkelt för företagen att inte återkoppla till den sökande. Deltagarna upplevelse i denna 

fråga generellt var att de var svårt att få kontakt med arbetsgivare och att de även kände att de 

inte återkopplade deras ansökningar. Eftersom detta sker nära individens privatliv beskriver 

deltagarna hur denna typ av ansökningar får dem att känna sig utelämnade. Linjen mellan vad 

som är privat och professionellt blir inte längre lika tydlig. Var och en av deltagarna i Studie 1 

gav i en enkäts begränsade format en relativt kort inblick i hur individen upplever hur det är 

att söka arbete genom sociala medier. Studie 2 går djupare in i fenomenet. 
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Studie 2 

 

 

Metod  

 
Deltagare. Kriteriet för att delta i Studie 2 var att deltagarna aktivt skulle vara 

arbetssökande under intervjuperioden. För att skapa spridning bland deltagarna har de både 

blivit kontaktade via privata kontakter samt genom stöd - och matchningsaktörer. Detta för att 

se om upplevelsen av sociala medier är skilda om deltagarna har en nära stödfunktion eller 

inte. Nio företag som arbetar med stöd och matchning kontaktades, två gav deltagare till 

Studie 2. Sex kvinnor och fem män intervjuades. Spridningen mellan åldrarna var mellan 20 

år upp till 61 år, medelåldern var 30 år. Spridningen bland ursprung var fyra från Norden, en 

från övriga Europa och sex övriga världen. Utbildningsnivån varierade mellan deltagarna, två 

hade gymnasieutbildning, nio av deltagarna hade en högre utbildning på högskola/universitet 

eller yrkesutbildningsnivå. Hur länge deltagarna hade sökt arbete eller varit arbetslösa 

varierade allt ifrån sex månader upp till 10 år (M = 1 år och nio månader). Intervjuerna 

gjordes i olika miljöer, om intervjun var på caféer eller fik, bjöds deltagarna på förtäring. 

Annars utgick ingen ersättning till deltagarna. 

 

Material och procedur. För att få en uppfattning kring sociala medier och arbetssökande, 

gjordes en semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor. Intervjuguiden var uppdelad i tre 

delar, den första delen var demografiska frågor. Den andra delen var de två huvudfrågor 

studien baseras på (a, b) och den tredje delen var 10 frågor som pilotstudien genererade. Varje 

intervju inleddes med de etiska principerna (se Studie 1, material och procedur) samt att de 

samtycker till att intervjun spelades in, en av deltagarna avstod inspelning. För att få en bra 

inledning till deltagarnas arbetsliv började intervjun med frågor som ålder, hur länge de har 

varit arbetssökande samt hur de fick sina tidigare arbeten. Efter att deltagaren beskrivit hur de 

tidigare har arbetat och information som sig själv, övergick intervjun till studiens två 

huvudfrågor. Deltagarna hade här möjlighet att beskriva hela deras upplevelse om att vara 

arbetssökande, för att avgränsa deltagarna till upplevelsen av sociala medier användes frågor 

som; Vilka för- och nackdelar har du upplevt med sociala medier och arbetssökning? Alla 

frågor till studien var konstruerade så att varje deltagare fick möjlighet till att reflektera kring 

sociala medier i sitt arbetssökande. Intervjuerna tog i genomsnitt 35 minuter, med en variation 

från 22 till 72 minuter. Varje intervju inleddes och avslutades med informationen om hur 

materialet kommer att användas samt om deltagaren hade något mer att tillägga. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av mobiltelefoner och transkriberades direkt efter, förutom en som en 

författarna skrev ner under tiden den andra ställde frågor. Vid varje inbokad intervju har 

deltagarna enligt Vetenskapsrådet blivit informerade om de fyra etiska principerna (se Studie 

1). Det innebär att vid första kontakt fick deltagarna all tillgänglig information om studien i 

det skedet. Deltagandet var frivilligt och de kunde avbryta intervjun om de ville. Deltagarnas 

informativa uppgifter har behandlats konfidentiellt och att varje deltagare är kodad i studiens 

presentation. 

 

Databearbetning. Utifrån den semistrukturerade intervjun med öppna frågor analyserades 

materialet med en induktiv ansats (Kvale & Brinkmann, 2014) där det empiriska materialet 

använts som utgångspunkt och format studiens teoretiska referensramar. Transkriberingen 

resulterade i 98 sidor, meningskoncentreringar gjordes efter transkriberingen. Detta för att 

med ett fenomenologiskt förhållningssätt kartlägga deltagarnas upplevelse av sociala medier i 

arbetssökande sammanhang. Enligt Kvale och Brinkmann tas alla upprepningar bort i 
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koncentreringen samt informationen som inte kommer att använda i studien. Detta resulterade 

i 10 sidor som sedan bearbetades till 19 teman som var återkommande i intervjuerna. Temana 

komprimerades ytterligare ned till sex mer övergripande, abstrakta teman. Till exempel citat 

som ”man får arbete idag genom social medier eller kontakter” komprimerades ner till 

relationer.  De är uppräknade i texten utefter likheterna med Studie 1 och utefter 

storleksordning i tabell (se Tabell 2): (1) relationer, (2) ovetande, (3) lättillgänglighet, (4) 

aktivering, (5) sociala medier speglar personlighet och (6) marknadsföring. De sex slutliga 

temana bekräftades av fem deltagare som deltog i en deltagarvalidering (se Figur 1). 

 

 

Resultat  

 
Analysen av deltagarnas intervjuer presenteras nedanför procentuellt i Tabell 2. Detta följs av 

en beskrivning kring alla temana, sedan presenteras de resultat som deltagarna upplever 

generellt att vara arbetssökande.  

 

 

Tabell 2 

De intervjuades upplevelse av att söka arbete     
Teman Andelen av deltagarna 

som nämnde temat  
 

Aktivering 100 %  

Relationer 90 %  

Sociala medier speglar personlighet 90 % Sociala medier  

Lättillgänglighet 82 %  

Ovetande 64 %  

Marknadsföring 45 %  

Psykiskt påfrestande, blir lite nedstämd 100 %  

Det är svårare än vad man tror 100 %  

Det är frustrerande och det blir ett oro 

moment 

100 % Generellt 

Sökandet blir lidande för det tar så lång tid  66 %   

Det är spritt överallt, man vet inte ens vilka 

sidor man ska leta på 

90 %  

Svårt att motivera mig själv 50 %  

 

 

Teman i upplevelsen av att söka arbete via sociala medier  
 

 Aktivering. Den nya formen av annonsering av tjänster har haft en större inverkan på den 

arbetssökande individen än tidigare. Att vara arbetssökande upplevs i högre grad som ett krav 

på individen själv. De beskriver känslan om att ständig vara aktiv på fler olika kanaler än 

tidigare.  En individualiserad annonseringsmarknad har utvecklats och den arbetssökande 

upplever själv att de aktivt måste leta efter arbetsannonser speciellt på sociala medier och 

Internet. Den nya utvecklingen bestående av för- och nackdelar vilket en av respondenterna 

upplever som “alla jobb finns ju inte samlade på ett och samma ställe och om man ska söka, 

får man ju liksom kolla runt på olika ställen vilket gör att man inte hittar allt, å andra sidan är 

man intresserad av jobb så får man faktisk anstränga sig lite” (Respondent 4, aktivt 
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arbetssökande). Sedan fortsätter deltagaren att beskriva, ”ja, tycker att det är en bra grej att det 

är mer riktat till att personen måste ta mer ansvar till arbetssökande” (Respondent 4, aktivt 

arbetssökande). Ansvar över sitt eget arbetssökande är inget nytt för respondenterna, utan det 

är alla de nya formerna att söka arbete genom. En annan av de intervjuade upplever sitt 

arbetssökande som “snabbt, lätt, smidigt och man har det i skärmen hela tiden. Det hade gått 

snabbare men det har inte hänt att jag behöver sociala medier, det finns 100 olika sätt att söka 

jobb på” (Respondent 3, arbetslös). En annan av deltagarna beskriver sin känsla till detta som 

att ”det finns så många sådana jobbsökardatabaser så man orkar liksom inte hålla reda på alla” 

(Respondent 11, arbetslös). 
 

Relationer. När spontana sökningarna ökar, ökar även antalet sökande per tjänst och 

konkurrensen till att få ett nytt arbete blir större. Det upplever en av respondenterna som 

“chansen att få jobbet när 1000 andra som ser det och det finns i 1000 andras ögon, svårt att få 

det jobbet då” (Respondent 3, arbetslös) och “flera ser att de finns och att företagen vill 

anställa” (Respondent 9, aktivt arbetssökande). Hur de arbetssökande ska göra för att stå ut 

som potentiell medarbetare blir svårt när den personliga kontakten kommer efter kontakten 

via sociala medier. “Alla kan skriva men alla kan inte visa upp sig, det kan läsa av dig bättre i 

verkligheten. Träffa företagen personligen än på sociala medier, personlig kontakt är viktigt” 

(Respondent 3, arbetslös). Vid intervjuerna ställdes frågan om respondenterna kunde beskriva 

de optimala sättet de ansåg att söka arbete på. Det fanns en gemensam faktor hur de känner 

till att söka upp arbetsgivare för att visa upp sig. “Gå till arbetsplatsen, fråga om chefen är där 

och dela ut sitt CV till personen direkt. Arbetsgivaren ser att personen är intresserade av att 

jobba där då kanske de ser potentialen, får uppleva lite av personens egenskaper direkt på 

plats” (Respondent 9, aktivt arbetssökande). Som även fler instämmer på, “gå ut och 

presenterar sig, ta CV och personliga brevet. Be om att få prata med den som är ansvarig på 

företaget, i butiken, restaurangen eller var det nu kan vara”( Respondent 4, aktivt 

arbetssökande). “Den personliga kontakten tycker jag fungerar bättre” (Respondent 2, 

arbetslös). Konkurrensen påverkas även av att företagen direkt rekryterar via sociala medier. 

Det upplever respondenterna som en positiv utveckling, “ja, om man skulle bli handplockad 

så skulle de ju kännas riktigt bra” (Respondent 2, arbetslös). Som även instämdes av “jag 

skulle nog bli skitglad tror jag, alltså då skulle dom ju ta mig som jag är som person. Och inte 

hur det ser ut på ett papper som där jag formulerar mig på ett sett som jag tror att dom vill att 

jag ska göra eller formulerat mig på” (Respondent 1, aktivt arbetssökande). 
 

 Sociala medier speglar personlighet. Det finns en tunn linje mellan vad som anses vara 

privata åsikter och de åsikter som kommer att påverka arbetslivet. “Det är helt klart garanterat 

att arbetsgivare också går in på sociala medier och kollar upp en” (Respondent 8, aktivt 

arbetssökande). Hur det kan komma och inverka på den arbetssökande är svårt att precisera. 

Upplevelsen om hur arbetsgivare använder sig av sociala medier är splittrad.  Om 

bedömningen blir rättvist professionellt har även diskuteras genom intervjuerna, ”jag är inte 

samma person idag 2017 som jag var 2009, så om dom ska gå tillbaka till den historiken då 

blir det ju helt fel” (Respondent 1, aktivt arbetssökande). Många är medvetna om att företag 

utöver CV och personligt brev ser till ens sociala medier för att få en bredare bild av 

individer, en av respondenterna beskriver att, “det känns som två olika världar, tycker de 

borde skiljas åt” (Respondent 5, arbetslös) och “på exempelvis Facebook där du har bilder 

som arbetsgivare kanske kan se och som egentligen inte har något med arbetet att göra utan 

det är liksom bilder från privatlivet men som de kan tycka är lite för mycket” (Respondent 6, 

arbetslös). Det finns en upplevelse av positiva aspekter som tillkommer när företagen själva 

letar upp individer på sociala medier, ”där har du chansen att sticka ut på ett annat sätt, här har 

dom chansen att kolla upp än på en gång vet vem du är som person” (Respondent 1, aktivt 
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arbetssökande). “Ett sätt där man kan visa upp sin bästa sida på ett enklare sätt. Det finns ju 

sociala medier och på så sätt är det ganska bra” (Respondent 10, arbetslös). 
 

 Lättillgänglighet. Många annonser dyker upp på människors sociala medier utan att de 

själv sökt efter dem och individer blir ständigt utsatta för annonseringar och reklam. ). 

Annonserna uppfattas som lättillgängliga vilket en deltagare beskriver som, “du behöver inte 

söka dig till annonserna, annonserna kommer till dig. De är mer tillgängliga, mer in your face, 

de bara finns där när man går in på sociala medier” (Respondent 7, aktivt arbetssökande). “De 

underlättar lite att annonser kommer upp utan att man kanske behöver söka upp dom” 

(Respondent 9, aktivt arbetssökande) och sedan fortsätter en till respondent “jag söker ju 

hellre ett jobb som jag hittar på sociala medier än den jag hittar på platsbanken, (Respondent 

1, aktivt arbetssökande). Den aktiva arbetssökanden känner att detta överskrider ens privata 

tid “kan vara jobbigt att det finns för många annonser och reklam, det är jobbigt att se. En 

konstant påminnelse att man måste söka jobb hela tiden” (Respondent 9, aktivt 

arbetssökande).  Samtidigt upplevs det som att det skapar en möjlighet för företag att nå en 

arbetssökande grupp de tidigare inte har haft tillgång till. “Du kan se jobb som du annars inte 

skulle ha sett” (Respondent 5, arbetslös). Vilket beskrivs som att de vidgar vyerna för olika 

branscher, det ger en tillväxt till företagen med kompetenser och kunskap. “Det har 

potentialen att nå fler människor eller potentialen och nå en massa människor som inte är rätt 

grupp” (Respondent 5, arbetslös). Samtidigt upplevs det som att det blir svårt för den 

arbetssökande att komma in på arbetsmarknaden, “sen så blir det svårare för dom som är 

arbetssökande när jobben kommer ut på sociala medier, det blir ju fler sökande och mer 

människor som har jobb som spontan söker och det gör det svårare om man är arbetslös idag” 

(Respondent 1, aktivt arbetssökande). En annan respondent nämnde också att, “när man läser 

annonserna ser man att det inte kan vara möjligt att en enda person har allt detta utan de måste 

vara en allmän annons för att locka till sig ett antal personer som kan olika grejer utav det, så 

ibland vet jag inte om det är en tjänst eller om det är en allmän reklamannons för företagen” 

(Respondent 11, arbetslös).  
 

 Ovetande. Från att gå till att varje företag behövde offentliggöra sina tjänster på en plats, 

till att själva välja var de vill annonsera har utvecklat en ny annonseringsmarknad, 

respondenterna i denna studie upplever de som “man vill nå ut till fler människor och man går 

till de platser där det rör sig fler människor och genom sociala medier är det ett sätt att göra 

det på” (Respondent 9, aktivt arbetssökande). Det sker inte bara arbetsannonseringar på 

sociala medier utan olika former av interaktion mellan individer har utvecklats. En av de 

intervjuade känner att “det sker mycket i flödet så det är inte lätt att se jobben” (Respondent 1, 

aktivt arbetssökande). En annan beskriver hur det kan komma att påverka den yngre 

generationen, som inte har ett kontaktnät inom arbetsmarknaden ”kan jag tänka mig att det är 

svårare för dom som är yngre och ska in på arbetsmarknaden om tjänsterna inte ens kommer 

ut” (Respondent 4, aktivt arbetssökande). Det är en delad uppfattning då en annan respondent 

upplever att den äldre generationen är mer utsatt. ”Jag tror att dom som är äldre som söker 

jobb inte vet. Min mamma är 60 år och jag tror inte att hon har en aning om att hon kan söka 

jobb genom sociala medier, det är en utav dom dåliga sakerna” (Respondent 10, arbetslös). 

Upplevelsen hos de arbetssökande är att med ett kontaktnät har de större möjlighet att söka 

arbete, ”på sociala medier pratar vi med varandra och om någon hittar någonting som dom vet 

kommer vara relevant för dig så kan dom hjälpa dig på det sättet” (Respondent 5, arbetslös). 

Att söka arbete genom sociala medier är en växande marknad som fler aktörer behöver arbeta 

med, samt informera om. En av respondenterna gav en stark och markant känsla inför detta, 

”sen informationen att man kan söka jobb via sociala medier, jag har inte hört ett enda skit om 

det i överhuvudtaget” (Respondent 1, aktivt arbetssökande). 
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 Marknadsföring. Sociala medier ger arbetssökande tillgång till hela världen och 

möjligheten att marknadsföra sig på en annan nivå än tidigare. Som tidigare i aktivering är det 

individen själv som måste aktivt marknadsföra sig själv. Det förstärker känslan av att, “man 

måste hela tiden annonsera sig själv” (Respondent 10, arbetslös). Vilket ännu en respondent 

upplever, “måste exposa sig själv, visa intresset för att jobbet kommer inte att komma och 

knacka på ens dörr” (Respondent 6, arbetslös). En annan beskriver denna känsla som, ”ingen 

söker dig. Men det låter bra om du är lat, reklam på dig själv sen om du inte har tid” 

(Respondent 3, arbetslös). En annan deltagare beskriver sociala medier som en tillgång och 

känner att det är en fördel “fördelarna är att dom reklamerar ut på sociala medier på grund av 

att alla nu för tiden håller på med sociala medier” (Respondent 8, aktivt arbetssökande). 

Sociala medier ger varje arbetssökande en global platsannonsering och en kortare 

kommunikationsväg till företagen. 

 

 

Figur 2. Upplevelsen av att söka arbete via sociala medier. 

 

 

Teman i upplevelsen av att söka arbete generellt sett 
 

Precis som i Studie 1 har respondenterna beskrivit sina upplevelser och känslor kring sitt 

arbetssökande. Det upplevs som att det är svårare än vad många människor kan tro. De 

beskriver det som en svår process att motivera sig igenom. Det ger känslan av att det är 

psykisk påfrestande och respondenterna känner sig nedstämda av sitt arbetssökande, vilket 

kan vara en effekt av spridningen som de upplever. De anser att det inte riktigt känner till var 

de ska leta arbeten, vilket upplevs frustrerande som bygger på den arbetssökandes 

orosmoment. Det påverkas även av tiden det tar att söka på de olika plattformarna.   
 

 

Diskussion 

 

Efter att Sverige har haft en statlig platsbank där både företag och arbetssökande snabbt har 

haft tillgång till platsannonser, så har nu platsannonserna övergått till Internet och sociala 

medier (Althin & Behrenz, 2005; Regeringskansliets, 1976:157). Alla nya utvecklingar 

upplevs med för- och nackdelar av användaren. Den nya annonseringsmarknaden är ett nytt 

fenomen som upplevs som att ansvaret är högre på arbetssökanden. Denna studies resultat 

visar att arbetssökande upplever att företagen rör sig där mycket interaktionen sker och 

lanseringen av varumärke är centralt. Detta upplever de som en stor positiv effekt av den nya 

formen av annonsering likaså att företagen får mer spontana sökningar. Det som diskuteras i 

Upplevelsen av att 
söka arbete via sociala 

medier

Aktivering Relationer
Sociala medier 

speglar 
personlighet 

Lättillgänglighet Ovetnade Marknadsföring 
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denna fråga i intervjuerna är hur det kan komma och försvåra det för den yngre och äldre 

generationen. Här kommer återigen vikten på hur aktiv den arbetssökande behöver vara för att 

finna ett lämpligt arbete. Den aktiva arbetssökande betonades både i Studie 1 och 

2, respondenternas upplevelse var att spridningen bland annonser var stor. Det gör att 

individen känner att de behöver vara aktiva på flera ställen, ansluta sig till olika databaser och 

ständigt kontrollera olika flöden för att följa annonseringsmarknaden. Lättillgängligheten har 

påverkat antal ansökningar då fler är anslutna till sociala medier än någon annan typ av 

databas. När företagen satsar på att marknadsföra sitt varumärke i relation till platsannonser 

uppmärksammas detta därför av många.  Det har resulterat i att tillgängligheten ökat och fler 

spontan söker tjänster som de nödvändigtvis inte har sökt och hittat själva (El Ouirdi et al., 

2016; Nistor & Stanciu, 2016). När tillgängligheten ökar upplevs det som att fler söker 

tjänsterna. Respondenterna beskriver upplevelsen som att ju fler som ser annonsen ju svårare 

blir för dem att få tjänsten. Det som är ett förekommande fenomen inom temat 

Lättillgänglighet är att respondenterna ser mycket till den personliga kontakten till företag. De 

beskriver vikten av att stå ut som sökare och att själva nå ut personligen till företagen. Trots 

att detta kan ske på sociala medier känner respondenterna att individer skulle närma sig i en 

mänsklig kontakt. Dina sociala medier speglar din personlighet, användningen av sociala 

medier är oändlig och det individer lägger in på sociala medier blir en del av hur andra 

värderar dem (Ben-Ze’ev, 2003; Berkelaar et al., 2015; Brown & Vaughn, 2011; Step Stone, 

2013). Att ha perfekt privatliv utåt och en glänsande karriär kan komma att avgöra din framtid 

på arbetsmarknaden. Oavsett om det är fiktivt eller inte är sociala medier numera ditt CV, 

både som person och som arbetstagare (El Ouirdi et al., 2016; Stoughton & Thompson, 2015). 

Globala arbetsmarknaden, detta tema sammanväver de tidigare nämnda temana. Individen har 

gått från att söka arbete på ett kontor till en bredare plats som innefattar webben 2.0. Genom 

tekniska hjälpmedel har den arbetssökande möjlighet till kommunikation med arbetsgivare 

både i Sverige och andra delar av världen. Som arbetssökande har du tillgång till alla 

platsannonser som är i ruljangs och möjligheten att söka hundratals arbeten inom några 

minuter, men har det kommit att förenklat arbetssökandet eller försvårat processen. Resultaten 

från denna studie pekar på ett positivt utfall av annonsering via sociala medier när väl 

individen kan det, men som en svår process om de aldrig använt det. 

 

 

Generell diskussion 

 

 

Det råder inget tvivel om att det är påfrestande att vara arbetssökande och att sociala medier 

både underlättar och försvårar processen. De resultat som båda studierna har visat är att 

sociala medier upplevs som att det förenklat många delar när det kommer till att söka arbete 

(se Figur 3). Tillgängligheten har ökat, att marknadsföra sin personlighet samt sina 

egenskaper har förenklats. Däremot upplevs det allt svårare för den arbetssökande att hitta 

arbetsannonserna på grund av spridningen. Individers öppenhet inom sociala medier och tron 

på sin egen förmåga påverkar vilka karriärsdrag de gör på sociala medier. Det öppnar 

diskussionen över huruvida introverta personligheter kommer att ha det svårare än extroverta 

att komma in på arbetsmarknaden (Colin, 2005; Dehar 2014; El Ouirdi et al., 2015a). 

Okunskapen om att söka arbete på sociala medier upplevs av deltagare i de båda studierna. 

Mer än hälften av individerna var ovetandes till hur eller var det skulle söka arbete och visste 

inte hur det skulle tolka annonserna. Sociala medier har skapat tillgängligheten men även en 

spridning som upplevs förvirrande. Det kräver mer aktivering av den som söker arbete på 

arbetsmarknaden idag. Rapporten från Svenskt Näringsliv (2015) gav en konkret bild över 

fördelningen av annonseringskanalerna, då bekräftas uppgången av sociala medier. De största 



15 
 

aktörerna är Facebook och LinkedIn som även nämndes av denna studies deltagare 

(Melanthiou et al., 2015). Nyanställningar domineras av nätverk och kontakter som även 

upplevs i hela studien. Både i Studie 1 och 2 indikerar deltagarna att det lättaste sättet de 

upplever att få arbete på är via kontakter och nätverk om dessa är breda. De deltagare som har 

valt att söka arbete via sociala medier uppsökte arbetsgivare innan de sökte arbetet för att få 

en form av bekräftelse om tjänsten. Då företagen tolkas som oseriösa och ifrågasätts av 

deltagarna.  

Trots att det var en stor andel av deltagare som kom från övriga världen var det ingen som 

beskrev svårigheter som språkbarriärer eller att deras ursprung skulle påverka deras 

möjligheter till arbete. Dock skulle det behöva undersökas djupare och diskuteras mer, därför 

kan vi inte utesluta att detta kan haft en påverkan på deltagarnas svar.  

 

 

Likheter och skillnader mellan Studie 1 och Studie 2 

 
Likheterna som finns mellan Studie 1 och Studie 2 är tre teman (1) relationer, (2) ovetande 

och (3) lättillgänglighet. Dessa teman lyfter både upplevelsen kring fenomenet samt hur 

platsannonseringen har förändrats med framväxten av sociala medier. De upplevelser och 

känslor som beskrivs nedan är (1) lättillgänglighet som i båda studierna beskriver känslan av 

att arbetssökande i större uträckning behöver vara mer aktiva för att komma ut på 

arbetsmarknaden och att annonsering av lediga tjänster är mer utspridd. Deltagarnas positiva 

känslor kring sociala medier är lättillgängligheten och att det är lätt att besvara ansökningar. 

De upplever att deras nätverk och att aktivt vara uppkopplade på flera olika kanaler ligger i 

individens ansvar vilket kan upplevas negativt. Ansvarat kommer med att individen själv 

behöver vara aktiv vilket ger påslag på den redan upplevda stressen. Arbetssökningen blir 

därmed lidande för att det tar längre tid och de beskriver känslan av att det är svårare än vad 

omgivningen tror. De arbetssökande i studierna har en generell bild av upplevelsen och 

beskriver det som ett påfrestande orosmoment som skapar frustration. Spridningen på 

annonseringarna framkallar känslan mer än tidigare, som leder till Tema (2). Upplevelser och 

känslor som (2) ovetande beskrivs i de två studierna att samtidigt som individerna var aktiva 

på sociala medier var det ingen självklarhet att de visste hur eller var de skulle söka arbete. 

Det råder även en stor spridning i hur arbetsgivare väljer att annonsera ut lediga tjänster. Det 

har skapat en okunskap hos den som är arbetssökande när det inte vet var de ska leta efter 

platsannonser. Känslan av att deltagarna i denna studie inte var medvetna om den ändring som 

skett inom arbetsmarkanspolitiken var påtaglig. Trots att platsannonsering på sociala medier 

är riktade till de arbetssökande är det ändå 53% i Studie 1 och 64% i Studie 2 som var 

ovetande om de ny sättet att annonsera ut lediga tjänster. Företag använder sig numera av 

employer branding för att locka medarbetare, deltagarna upplever där med att det enklare att 

själv ta kontakt med arbetsgivaren. Dock upplever deltagarna att deras nätverk påverkar deras 

framgång. Denna utveckling stärker även deltagarnas upplevelse kring den höga konkurrensen 

på arbetsmarknaden. Deltagarna beskrev känslan som, enklare att söka arbete via sociala 

medier om det hade bredare nätverk. Nätverkets storlek har ingen betydelse när det tas upp i 

de enskilda diskussionerna på de två studierna, dock krävs det aktivering av den 

arbetssökande. Här krävs det att deltagarna kan motivera sig själva genom processen som ska 

leda till anställning för en framtid med ekonomisk trygghet.  

 Skillnader mellan Studie 1 och Studie 2 är temana sociala medier speglar personlighet, 

aktivering och marknadsföring. Studie 2 framställde djupare upplevelse och känsla än Studie 

1 kring hur deltagarna upplevde sitt arbetssökande via sociala medier. Det är den markanta 

skillnaden dock består även vissa likheter mellan studierna i dessa teman också. Författarna 

till denna studie har valt att inte dra paralleller mellan dessa då Studie 1 inte har tillräcklig 
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data att analysera. I Studie 2 hade deltagarna möjligheten att reflektera och tänka över känslan 

samt upplevelsen. Även användningen av olika fraser i den skriftliga enkäten och orden som 

beskriver upplevelsen var olika. Eftersom studien utforskar ett relativt nytt fenomen ser 

författarna skillnaden som en möjlighet att kunna utveckla resultaten i fortsatt forskning. 

Figur 3 beskriver deltagarnas upplevelse av den nya vägen ut till arbetsmarknaden. Det är 

en sammanställande bild över de tre temana som är överensstämmande i de båda studierna. 

Visualiseringen beskriver hur sociala medier upplevs vara dominerande på 

platsannonseringsmarknaden och hur både individen och förtagen möts i 

kommunikationsverktygen för att komma ut eller expandera på arbetsmarknaden. Tidigare 

forskning har påvisat att för arbetsgivaren är detta en given väg för att rekryterare. Det som 

denna studie dock påvisat är att individer som är arbetssökande mår psykiskt sämre generellt 

och att denna nya utveckling av annonseringsmarknaden har utvecklat mycket påfrestningar 

för individen. Alla förändringar och utvecklingar kommer alltid med positiva och negativa 

aspekter. Denna annonserings form är fortfarande i utveckling stadium och 

arbetsförmedlingen i Sverige har fortande en centra roll för arbetssökande men många företag 

har börjat använda sig av sociala medier betydligt mer än tidigare.       

      
 

 

Figur 3. Den nya vägen ut till arbetsmarknaden 

 

 

Reliabilitet och validitet  
 

Styrkorna i denna studie kommer ifrån bredden av arbetssökande då avgränsningen var till 

alla människor som söker arbete. Även bredden av nationaliteter och utbildning ger styrka till 

studierna samt det åldersspann som fanns. Genom att validera Studie 2 samt att presentera 

denna studie för en aktör inom stöd och matchning ökar reliabiliteten. Användningen av två 

olika typer av metoder ger en större avsikt till att frågorna både är relevanta i kvalitativ och 

kvantitativ forskningsansats. Det ger även möjlighet till replikering av studien. De två olika 

mätinstrumenten som användes gav liknande resultatet vilket höjer reliabiliteten (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Författarnas val av forskningsområde gjordes utefter upptäckten av att 

alltfler arbetsannonser visade sig på sociala medier. De två författarna gick in med en del 

förförståelse då båda tidigare har sökt arbete. Det anses inte vara en bias då 

litteraturgenomgången skrevs efter datainsamlingen. Val av metod och frågeställning 

utformades på grund av brist på forskning i området från arbetssökarens perspektiv och för att 

få en djupare förståelse av fenomenet ville författarna ta fram individernas personliga 

upplevelser.  
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 Intervjuguiden utformades efter de två huvudfrågorna (a, b) som var öppna frågor så att 

respondenterna hade möjligheten att beskriva sin upplevelse fritt. Detta för att fånga de 

arbetssökandes upplevelser och känslor. De resterande frågorna användes som stöd för att 

djupare få en förståelse. Enkäten formades på likande sätt fast enbart med huvudfrågorna så 

studierna kunde validera varandra, studien undersökte det som den avsåg att undersöka (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Validiteten hotas av tolkningen och hård meningskoncentrering av 

intervjuerna då de två författare arbetade olika med data, dock gäller detta inte enkäten. För 

att stärka validiteten utfördes en deltagarvalidering, inga ändringar gjordes efter detta då 

deltagarna kände igen upplevelserna i de beskrivande temana. De svagheter som kan 

konstateras i denna undersökning är att analysering av insamlat material var svårt då det inte 

fanns mycket tidigare forskning att återkoppla resultatet till. En longitudinell studie skulle 

kunna redogör hur sociala medier påverkar den arbetssökande som är arbetslös under en 

längre period. Det ger anvisningar på att fortsatt forskning inom ämnet är relevant för 

arbetsmarknaden. Tack vare det heterogena urvalet av deltagare i de två studierna är det 

tänkbart att resultaten är relativt generaliserbara.  

 

 

Framtida forskning 
 

Längsmed arbetsmarknadspolitikens utveckling och förändring utefter arbetsmarknaden, 

erfordras forskning kring frågor om användningen av nya forum. Det har gått drygt 10 år 

sedan lagen om platsannonsernas upphörde och spridningen har utvecklats från en plats till 

flera hundra. Detta för att Internet och sociala medier framför som mer lättåtkomligt speciellt 

ur arbetsgivarens perspektiv. De resultat som denna studie framför är ett mer kluvet 

perspektiv över hur alla dessa nya forum har skapat en lättåtkomlighet som har genererat en 

ökad spridning och förvirring. Att vara arbetslös kan vara en påfrestande situation för en 

individ och informationen om hur den nutida annonseringen sker verkar inte nått ut till de 

individer som behöver den. Hur sociala medier verkligen påverkar arbetssökandes psykiska 

hälsa är en viktig utgångspunkt till vidare forskning. Denna studie ger riktlinjer på vilka 

teman som individer upplever när det kommer till att söka arbete via sociala medier. Framtida 

forskning bör även belysa hur de långtidsarbetslösa har påverkats av denna nya form av 

annonsering. Det är även viktigt att undersöka vilken av den yngre eller äldre generationen 

som är mer utsatta på arbetsmarknader när det kommer till att använda nätverk eller webben 

2.0 för att söka arbete. Intressant vore även att undersöka de olika nationaliteter och vilken 

inverkan etnicitet och språkbarriärer kan ha i upplevelserna.  Den forskningsfråga som i denna 

uppsats ses som viktig är att undersöka hur den svenska arbetsmarknaden påverkar den 

arbetssökande efter privatiseringen av annonseringar, därmed genom en longitudinell 

undersökning kunna utveckla en annonseringsmarknad som minskar den generella psykiska 

påfrestningen på arbetssökande.    

 

 

Slutsatser  
 

De slutsatser som denna studie drar är både positiva och negativa aspekter som har utvecklats 

för individen som söker arbete. De positiva känslor som deltagarna upplever är 

lättillgängligheten samt att det underlättar att besvara ansökningarna. De negativa aspekterna 

är att deltagarna aktivt behöver leta och navigera sig i flera olika forum för att komma in på 

arbetsmarknaden. Efter upphörandet av lagen (Regeringskansliet, 1976) och Internets 

utveckling har annonseringsmarknaden ökat markant, ett resultat som tidigare forskning även 

indikerar (Sivertzen et al., 2013). Det ger i större utsträckning en upplevelse av mycket stress 
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för den arbetssökande. Arbetsmarknaden har gått från en arbetsannonseringsinriktning som 

funnits i århundraden, till en spridd marknad som har skapat förvirring för den som söker 

arbete. Den arbetssökande upplevs redan vara i en utsatt position och denna känsla förstärks 

med oro och frustation. Trots att denna förändring är en svensk lagstiftning, var inte de 

arbetssökande medvetna om förändringen. Medvetenheten låg mer i känslan av att 

annonseringsmarknaden var rörig och spridd samt att individens nätverk var avgörande för att 

kunna söka arbete på sociala medier.  

Genom sociala medier och Internet kan även individen skapa ett alter ego som är riktad till 

arbetslivet. För att öka anställningsbarheten är personlighetsdragen hos individen avgörande 

för deras anställningsbarhet (Colin, 2005; Dehar 2014; El Ouirdi et al., 2015a). Deltagarna 

ställde sig positiva till möjligheten att bli direktrekryterade av företag på grund av sina 

personligheter. De upplever det som att direktrekryteringen skulle lyfta individen och skapa 

glädje i deras utsatta position. Individualisering av stödfunktioner är en viktig positiv aspekt 

som har bildats med de privata aktörerna på marknaden. Det krävs även här att den 

arbetssökande får information om dessa val som finns tillgängliga. 
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