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Abstrakt 

Ett ökat användande av sociala medier har möjliggjort en ny arena för HR-funktioner och deras 

arbete med HR-frågor. Då det idag finns ytterst lite forskning inom området upplevde vi det 

intressant att studera hur sociala medier används inom HR-funktioner samt eventuella egenskaper 

som påverkar arbete med olika HR-processer. Vi valde att konstruera en webbankät med syftet att 

kartlägga användandet och erfarenheter bland HR-funktioner. Enkäten skickades ut till 113 HR-

funktioner runt om i Sverige och vi erhöll 42 svar. Respondenternas samlade svar visade att 

ungefär lika många använde respektive använde inte sociala medier i sitt HR-arbete. Där sociala 

medier förekom användes de främst inom rekryteringsprocessen och i arbetet med att attrahera nya 

medarbetare. Egenskaper hos social medier som våra respondenter uppfattade hade en positiv 

inverkan på arbetet med HR-processer, var dess låga kostnad, möjligheten att nå en bred målgrupp 

snabbt samt att verktyget är lättillgängligt. Hos de respondenter som inte använde sociala medier 

visade det sig att en tveksamhet och osäkerhet förekom, detta över vad sociala medier verkligen 

kunde bidra med och tillföra. Forskningen på området som har visat sig vara mycket knapp, har 

förmedlat två perspektiv. Det ena att det finns många fördelar med att våga kliva upp ett steg och 

försöka dra nytta av sociala medier i HR-arbetet. Men att ett kritiskt förhållningssätt till 

användandet av sociala medier i HR-processer bör förekomma. I våra slutsatser tar vi upp hur 

studien visat att det finns så väl möjligheter som svårigheter gällande sociala medier som ett 

kompletterande verktyg i HR-processer. Dock upplever vi att sociala medier kommit för att stanna 

vilket medfört ett nytt sätt för HR-funktionen att hämta och ge information. 
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Inledning 

Följande avsnitt inleds med en presentation av det valda forskningsområdet - sociala 

medier. Vidare introducerats mer specifikt det ämnesområdet vi valt att utforska samt 

att vi ger en redogörelse kring aspekter som väckt vårt intresse gällande ämnesvalet. 

Avslutningsvis presenteras syftet med studien samt frågeställningarna.    

Sociala medier såsom Facebook, LinkedIn, Twitter och bloggar är idag exempel på 

vanligt förekommande sociala nätverk på internet. Utvecklingen av sociala medier har 

vuxit sig allt större på senare år. En undersökning genomförd av Olle Findahl (2011) 

visar att det i dag är de sociala nätverken, med Facebook i täten som är populärast inom 

de sociala medierna. Mellan åren 2010 och 2011 ökade användandet av sociala medier 

inom alla åldersgrupper, även bland åldrarna 46-75 år. Utöver sociala nätverk är besök 

på olika communities samt att läsa bloggar utbredda aktiviteter. Twitter, även kallad 

microblogg används dagligen av ett begränsat antal svenskar och då är det framförallt 

av yngre personer. Det vill säga yngre välutbildade män följt av studenter, yngre 

personer som håller på med IT, konsulter och personer i ledande ställning. Vidare visar 

studien att besök på videowebbplatsen YouTube är vanligt förekommande bland alla 

åldrar samt att dessa besök förekommer flera gånger i veckan. 

Findahl (2011) beskriver hur användandet av de sociala medierna ökar. Fakta som kan 

visa sig vara betydande för dagens organisationer och dess arbete med Human 

Resource, HR. Det vill säga HR-processer såsom att attrahera nya medarbetare, 

rekryteringsprocessen, utveckla och bibehålla de befintliga medarbetarna. Ur ett HR-

perspektiv i liknelse med Findahls studie (2011) visar resultatet att det idag är bland 

annat via Facebook, LinkedIn och Twitter som många nuvarande och potentiella 

medarbetare återfinns. Det visar sig även att det finns ett intresse bland dessa att följa 

bloggar. Vidare pekar forskningen på att en företagspresentation eller annan 

videokommunikation som läggs ut på YouTube kan nå ut till medarbetare i alla åldrar.  

Det finns användningsområden för sociala medier i HR-arbetet. Dock har vi upptäckt att 

denna nya arena fortfarande är föga undersökt. Förespråkare menar att sociala medier är 

en plattform för employer branding
1
 och rekrytering som dagens arbetsgivare måste 

                                                           
1 Employer Branding, arbetsgivarens varumärke gentemot potentiella, nuvarande och tidigare anställda. 
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kunna hantera – för att inte hamna på efterkälken. Samtidigt problematiseras 

arbetsgivarens användning av sociala medier detta då dessa upplevs av många individer 

tillhöra den privata sfären.  

Problemområde  

 

Det som tidigt fångade vårt intresse angående sociala medier och HR som 

uppsatsområde var att vi, vid ett flertal tillfällen kunnat läsa i media om hur sociala 

medier påverkar privatpersoner. Då främst artiklar som syftade till hur du som 

privatperson samt arbetstagare publicerar dig själv på internet. Vidare har det i sin tur 

fört våra tankar in på hur detta kan ses ur ett arbetsgivarperspektiv. Då vi studerar till 

personalvetare har vi kunnat vid ett flertal tillfällen läsa i vår branschtidning Personal & 

Ledarskap hur sociala medier påstås spela en större roll för oss som arbetar med HR.  

I vår studies inledande fas började vi utforska vilket HR-perspektiv angående sociala 

medier som var i störst behov av forskning. Det vi tidigt kunde konstatera var att det 

fanns endast en mindre mängd forskning inom området HR och sociala medier. Utifrån 

denna grund valde vi att avgränsa vår undersökning. Vår avsikt blev således att 

genomföra en kartläggning över hur användandet av social medier ser ut samt hur dess 

egenskaper påverkar HR-arbetet i dagens organisationer.  

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att genomföra en kartläggning över användandet av sociala 

medier bland olika HR-funktioner i Sverige. Utifrån denna har vi för avsikt att 

identifiera eventuella egenskaper som påverkar HR-arbetet.  

 Vilka sociala medier förekommer? 

 Inom vilka HR-processer används dessa? 

 Vilka för- respektive nackdelar går att identifiera med användandet? 

 Finns det HR-funktioner som inte använder sociala medier? 

 Vilka anledningar ges av dem som inte använder sociala medier? 
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Forskningsgenomgång 

I detta avsnitt presenterar vi delar av forskning inom området som vi anser vara 

relevant för vår studie. Sociala medier ur ett HR-perspektiv har visat sig vara ett 

tämligen outforskat område. Vi har dock funnit forskning som är intressant ur olika 

perspektiv gällande användandet av sociala medier i HR-frågor. Vi inleder med att 

beskriva hur dagens forskning ser på området och avslutar med att presentera en 

modell som söker förklara beteenden då vi nås av, som i detta fall en ny innovation.  

Laick och Dean (2012) menar på att modern information och kommunikationsteknik 

påverkar praktiskt taget alla organisationer och dess olika processer. Vad som är av 

intresse utifrån vår studies syfte, är att författarna fortsättningsvis menar på att detta har 

kommit att spela en allt större roll i arbetet med HR-frågor. Integrationen av teknik i 

organisationers affärs- och sociala praxis är att förändra karaktären på hur information 

anskaffas. Vidare i artikeln menar de på att en social revolution äger rum. Med detta 

syftar författarna till att sociala medier och dess betydelse kan ses som en förändring 

och detta på grund av påverkan av internets betydelse och framväxt. Denna sociala 

revolution skapar nya möjligheter för olika HR-chefer att utforska nya vägar att 

samarbeta med sin publik. Författarna introducerar en begreppsram när det kommer till 

användandet av Web 2.0-teknik
2

 och sociala medier gällande att förmedla en 

företagskultur som hjälper organisationer att attrahera, rekrytera och behålla duktiga 

kandidater. Författarna menar på att HR står inför en förändring i de befintliga 

processerna och att detta är något HR bör förhålla sig till. Vidare kan arbetssökande 

använda sig av sociala medier för att skapa en bild av organisationen. Vilket gör det 

viktigt för chefer att hålla sig ajour om vilken information som organisationen 

förmedlar via internet.  Författarna menar på att denna öppenhet gällande 

informationsflödet och nya arbetsmetoder kräver att HR intar en proaktiv roll i att 

förmedla organisationens företagskultur samt att detta utförs på ett konkret vis för den 

arbetssökanden som befinner sig i den digitala miljön.   

Att attrahera rätt medarbetare är en återkommande process inom HR-funktionen. 

Jacobsen och Thorsvik (2008) beskriver hur en viktig del i att locka till sig och 

konkurrera om arbetskraft är hur tilltalande organisationen uppfattas av de potentiella 

medarbetarna. Detta innebär att organisationens rykte och image utgör en viktig 

                                                           
2
 webb 2.0 teknik, ett begrepp för nya och innovativa sätt att använda webben (Nationalencyklopedin).  
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konkurrensfördel. Traditionella exempel på marknadsföring är enligt Jacobsen och 

Thorsvik (2008) reklamfilmer, sponsring av idrott och kultur eller medverkan i lokala 

aktiviteter.  

I relation till de traditionella tillvägagångssätten att attrahera nya medarbetare tar Girard 

och Fallery (2010) upp hur de menar att sociala medier bidrar till en djupare kontakt 

med potentiella medarbetare. Författarna påvisar exempelvis ett ökat relationsinriktat 

perspektiv hos arbetsgivare som ett resultat av de sociala mediernas inverkan. Sociala 

medier vilka är mycket snabba och lättillgängliga har satt fokus på personlig kontakt. 

Egenskaper likt dessa kan vi se vara av värde för HR-funktionen. Genom att finnas 

online via dessa snabba medier har det blivit möjligt för organisationer och HR-

funktioner att utveckla samt upprätthålla en snabb och vid spridd marknadsföring av 

arbetsgivarvarumärket. Vidare menar Girard och Fallery (2010) att internet och sociala 

medier erbjuder tillgång till en bred kompetensbas som blir användbar vid rekrytering 

av nya medarbetare.  

Svenskt Näringsliv genomförde en omfattande enkätundersökning 2010 där syftet bland 

annat var att kartlägga företagens rekryteringsbehov, vilka kompetenser de olika 

företagen söker samt om de hittar de aktuella medarbetarna. Totalt svarade 8 366 

företag och undersökningen fick en svarsfrekvens på 51 procent. Resultatet visade dock 

att 41 procent av de svarande uppgav bland annat att när man involverar sociala medier 

tillsammans med andra rekryteringsvägar fungerar rekryteringen minst bra. Detta finner 

vi intressant då vi genom vår undersökning kan se om det finns ett linkande mönster 

bland våra respondenter. 

Davison, Maraist och Bing (2011) efterfrågar i sin artikel ytterligare forskning och en 

mer kritisk inställning till att basera viktiga HR-beslut på information hämtad från 

sociala nätverk. De hävdar att verktyget kan vara till god hjälp för HR men även bli 

motsatsen om det används på fel sätt. Exempelvis pekar författarna på att rekrytering 

med hjälp av sociala nätverk kan leda till mer riktade rekryteringar. Detta genom att 

sökande kan identifieras utifrån viktiga egenskaper för jobbet. Samtidigt 

problematiserar författarna att det kan finnas skillnader bland de sökande beroende på i 

vilket socialt nätverk de återfinns. Detta då olika nätverk har olika syften. Till exempel 

anses LinkedIn vara ett mer professionellt nätverk medan Facebook och Myspace 

främst används till att skapa sociala kontakter. Med detta menar författarna att sökande 
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har olika motiv till att ingå i ett socialt nätverk vilket kan vara av värde att vid en 

rekrytering ha i åtanke. I liknelse med dessa författare ställer vi oss frågan vilka för och 

nackdelar sociala medier kan bidra med.  

Ett annat perspektiv på sociala medier är att de kan liknas vid en innovation, ett nytt 

fenomen som uppstått ur ny teknik. Everett Rogers (2003) menar på i sin bok att när det 

kommer till innovationer går det ofta att urskilja olika typer av anhängare. I modellen 

Diffusion of Innovations kategoriserar Rodgers användarna av nya innovationer.  

Genom att studera denna modell och sedan applicera den på HR-funktioners 

användande av sociala medier ser vi att en förklaring blir möjlig till varför vissa kommit 

längre än andra.  På internetsidan www.enablingchange.com.au/tools.html ger Les 

Robinson (2009) en sammanfattning av denna teori. Modellen avser att förklara hur 

innovationer antas i en population. Rogers menar att populationen kan delas in i fem 

olika segment, baserat på deras benägenhet att anta en specifik innovation (se figur 1.). 

Första segmentet kallas innovatör – hit räknas den/de personer som är först med att anta 

en innovation. Andra segmentet, kallas tidiga användare – innebär den/de personer som 

är tidiga på att motta och börja använda en innovation. Tredje, tidig majoritet – syftar 

till den del av majoriteten som tidigt antar och börjar använda en innovation. Fjärde, sen 

majoritet – den del av majoriteten som något senare antar en innovation och det sista 

segmentet, eftersläntrare – den/de som sent antar en innovation.  

 

 

Figur 1. Modellen beskriver en innovations livslängd och när dessa fem olika grupper har en benägenhet 

att ”haka på”.  Bild hämtad från: http://www.enablingchange.com.au/Summary_Diffusion_Theory.pdf 
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Metod 

I metodavsnittet beskriver vi studiens tillvägagångssätt vid insamling och bearbetning 

av data. Inledningsvis pressenteras urval av respondenter som följs av en detaljerad 

presentation angående datainsamling samt bearbetning. Vidare redogör vi för- och 

nackdelar med den valda metoden. Avslutningsvis i detta avsnitt tar vi upp de etiska 

aspekter vilka vi förhållit oss till under arbetets gång. 

Urval 

 

För att vi skulle kunna besvara studiens syfte hade vi för avsikt att komma i kontakt 

med olika HR-funktioner runt om i Sverige. Genom olika sökmotorer via internetsidor 

såsom Google, organisationers hemsidor samt olika sociala medier erhöll vi 

mejladresser till personer som arbetar med HR-frågor. Vidare sammanställde vi en 

mailadresslista av de respondenter vi kunde finna med detta tillvägagångssätt som 

slutligen kom att vara 113 stycken personer vid olika HR-avdelningar. Antalet 

respondenter som kontaktades är inte relevant för att besvara studiens syfte. 113 stycken 

är ett resultat av hur många mejladresser vi erhöll under den begränsade tiden vi kunde 

lägga på vår urvalsprocess. Vi hade således ingen avsikt att inrikta oss på ett specifikt 

antal svarande utan var istället ute efter ett material att bygga studien på. En annan 

aspekt i urvalet var att vi inte valde att inrikta oss på en specifik bransch eller sektor. 

Detta val grundade sig återigen på den begränsade tid vi kunde lägga på urvalsprocessen 

samt att vi i studiens syfte inte uttrycker att en specifik bransch eller sektor ingår i 

undersökningen. 

Datainsamling  

 

För att kunna undersöka i vilken utsträckning sociala medier förekommer samt 

eventuella egenskaper som påverkar HR-processer behövde vi anskaffa en kunskap över 

hur sociala medier används inom dagens HR-avdelningar. Tillvägagångssättet blev 

således att konstruera en webbenkät (se bilaga 2) som via mail skickades ut till de 113 

respondenterna. Att genomföra en webbenkät fann vi anpassligt, dels för att vi på så vis 

kunde avgränsa arbetet med tanke på studiens tidsbegränsning (10 veckor) och dels för 
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att på ett effektivt sätt kunna nå ut de 113 organisationerna. Vidare att vi hade för avsikt 

att genomföra en kartläggning och inte samla in respondenternas individuella och 

djupgående upplevelser anser vi gör att en webbenkät passar som datainsamlingsmetod.  

Mailet som postades ut till respondenterna bestod av ett följebrev där syftet med studien 

presenterades, (se bilaga 1) detta tillsammans med en direktlänk till enkäten. Vidare 

uppmanade vi respondenterna att medverka i undersökning då varje enskild individs 

svar påverkar undersökningens kvalitet (Ejlersson 2005). I följebrevet påvisades även 

de etiska forskningsreglerna samt att deltagandet givetvis var frivilligt.  

Med intention att formulera enkäten så den skulle komma att ge oss svar på det vi hade 

för avsikt att undersöka, formulerade vi enkätfrågorna med syftet i undersökningen som 

utgångspunkt. Vidare utarbetade vi de begrepp samt frågeställningar vi valt att använda 

oss av på ett sätt som skulle göra dem lättbegripliga för utomstående. Detta för att 

minska eventuella feltolkningar samt för att öka möjligheten för respondenterna att 

svara på det vi söker efter. Under utformningen återvände vi ständigt tillbaka syftet och 

problemformuleringen för att stämma av så vi arbetade i rätt linje.  

De två inledande frågorna bestod av bakgrundsfrågor i form av vilken del av Sverige 

organisationen var belägen samt antalet medarbetare inom verksamheten. Dessa frågor 

togs med enbart för att utgöra en inledning, dess resultat var dock inget vi hade för 

avsikt att analysera. Fortsättningsvis ställdes frågan om sociala medier förekommer som 

verktyg vid respondentens HR-avdelning. Detta då vi hade för avsikt att kartlägga både 

de HR-funktioner som inte använder respektive använde sociala medier. Vidare fick 

respondenterna som inledningsvis svarat ja, frågor kring vilka sociala medier som 

förekommer och inom vilka processer. Som svarsalternativ valde vi att räkna upp 

sociala medier som vi anser idag är vanligt förekommande; Facebook, Twitter, 

LinkedIn, YouTube, Google, Bloggar, Myspace. Vidare för att inte endast låsa 

respondenterna vid dessa fanns även ett övrigt-alternativ, där respondenten själv hade 

möjligheten att fylla i andra sociala medier de använder.  Frågan angående inom vilka 

HR-processer respondenterna använde dessa medier gav vi svarsalternativen; attrahera 

nya medarbetare, rekryteringsprocessen, utveckla medarbetare och behålla befintliga 

medarbetare. Detta grundar sig i att vi anser att det är dessa processer som förekommer 

inom HR-avdelningens arbetsområde samt att det är inom dessa det finns en möjlighet 

att använda sociala medier som kompletterandeverktyg. För att även här öppna upp för 
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respondenterna att delge eventuellt andra processer som är relevanta fanns ett övrigt-

alternativ. De resterande två frågorna formulerades till öppna frågor där respondenterna 

själva fick beskriva på vilket sätt de använder sociala medier inom de valda processerna 

samt om de upplever eventuella för- eller nackdelar. Vi valde att göra dessa frågor 

öppna då vi upplevde det svårt att formulera svarsalternativ som skulle svara upp mot 

hur de 113 olika HR-funktionerna använder sociala medier. I de öppna frågorna ville vi 

därför att HR-funktionerna skulle beskriva med egna ord hur just de använder sig av 

social medier samt för dem upplevda för- och nackdelar. På så vis fick vi således en 

chans att komma åt information kring HR och sociala medier som möjligtvis låg utanför 

vår egen förförståelse i ämnet. Ett exempel på öppen fråga: Beskriv på vilket sätt ni 

använder sociala medier i de valda HR- processerna.  

För att även fånga upp de HR-avdelningar som inte använder sociala medier blev 

följdfrågan till de respondenter som svarat nej, att beskriva varför de valt att inte 

använda sig av sociala medier. Även denna fråga formulerades till en öppenfråga. Detta 

då vi upplevde att det kunde finnas en betydande variation i varför man inte använder 

social medier. Vilket skulle innebära att en öppen frågeformulering även här kunde 

bidra med information som låg utanför vår förförståelse. Den öppna följdfrågan till de 

som svarade att de inte använde sociala medier formulerades på detta vis: Hur kommer 

det sig att ni inte använder sociala medier? 

Enkäten avslutades med frågeställningen övriga kommentarer kring sociala mediers 

påverkan på HR-processer, vilken ställdes till samtliga respondenter.  

Efter att enkäten skickats ut väntade vi omkring en vecka innan vi valde att skicka ut en 

påminnelse via mail (se bilaga 3) till samtliga respondenter, trots att vi fått in en del 

svar. Detta grundar sig i att data som inkom var kodad vilket gjorde att vi inte kunde 

urskilja vilka respondenter som hade besvarat enkäten. Vi hade vid den tidpunkten 

erhållit 25 svar och vidare efter påminnelsemailet skickats ut uppgick de svarande till 42 

stycken. Bland de respondenter där vi inte erhållit något svar tänker vi att anledningen 

kan vara exempelvis, då vi använder oss av mail som enda kontaktsätt, antingen att vår 

enkät sorteras bort vid inkommande mail, att respondenten inte upplever sig ämnad att 

delta i undersökningen eller att respondenterna inte kunnat medverka av någon 

anledning. Detta är dock inte något som vi upplever har påverkat undersökningen då 
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vårt syfte inte har varit att komma i kontakt med ett vist antal respondenter utan istället 

tillgå en information kring hur sociala medier används inom HR-funktioner.  

 

Databearbetning och analys 

 

Webbenkäten kopplades till Google Dokument. Vilken är en gratis tjänst online där 

bland annat enkätformulär kan skapas via en egen användare (www.google.com). 

Respondenternas enkätsvar blev placerad direkt i en svarstabell. Vi valde även att data 

skulle inkomma i kodad form, vilket betydde att vi inte kunde urskilja vilken HR-

funktion som svarade. Detta för att upprätthålla respondenternas anonymitet. 

Vidare samlades de 42 enkätsvaren i Google Dokument. Utifrån denna insamlade data 

valde vi att ta fram diagram över de frågor där respondenterna fått svarsalternativ. Här 

använde vi oss av dataprogrammet Excel 2010 för att sammanställa data i form av 

figurer. De övriga svaren där respondenterna getts utrymme att fritt formulera sig, 

sammanställde vi i ett Word dokument för att på så vis lättare få en överblick av 

resultatet. Vidare valde vi att analysera de fria svarsformuleringarna genom att koppla 

den information som framkom mot den forskning vi funnit på området. I 

resultatanalysen återspeglas detta genom att vi förkastar alternativt förklarar 

respondenternas utsagor med hjälp av forskningen. Respondenterna svar presenteras här 

i citatform. 

En svårighet med enkät som datainsamlingsmetod kan vara att respondenten inte lägger 

något värde vid att svara, så kallad enkättrötthet. Vi hade dock förhoppningen att öka 

responsen från respondenterna med hjälp av ett tydligt samt intressegivande följebrev. 

Därtill att ämnesområdet kunde skapa ett intresse hos HR-avdelningen. Utifrån studiens 

syfte anser vi att vår valda datainsamlingsmetod svarat upp på ett brukbart sätt. Detta 

grundar sig i att vi inte hade för avsikt att säkra en stor svarsfrekvens samt då vi 

upplever att kartläggningen bidragit till den kunskapsinhämtning som vi eftersökte.  
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Etik 

 

I utförandet av undersökningen har vi tagit hänsyn till ett antal etiska aspekter. 

Informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll är fyra begrepp 

som Kavle och Brinkman (2009) tar upp. För att arbeta i linje med dessa kriterier har vi 

gått tillväga enligt följande. Som tidigare nämnts i rapporten, skickades ett följebrev till 

de utvalda respondenterna. I detta presenterades syftet med undersökningen samt hur 

många andra HR-funktioner som fick möjligheten att delta. Upplysningar om frivilligt 

deltagande fanns även med i följebrevet samt vilka som kan ta del av den slutgiltiga 

rapporten. Vidare tog vi även upp att data som kommer in är kodad samt att samtliga 

svar och mailadresser kommer raderas då undersökningen är klar. Detta betyder att 

deltagarna och deras organisation är helt anonyma.  

Den tredje etiska aspekten är att ta hänsyn är eventuella konsekvenser. Kavle och 

Brinkman (2009) syftar till den etiska principen att man ska ”göra gott”, vilket betyder 

att forskaren ska minimera risken så att deltagarna inte lider illa av undersökningen. 

Ämnet vi undersöker är av neutralkaraktär samt att undersökningen är helt anonym, 

vilket vi inte se några uppenbara risker med. Såsom att respondenterna skulle lida illa 

eller utsättas för obehag på grund av sitt deltagande.  

Gällande den fjärde etiska aspekten forskarens roll, i detta fall vår förhållningsätt i 

undersökningen.  Vi som forskare i denna studie har för avsikt att publicera den 

kunskap vi bildat, med hög vetenskaplig kvalitet samt på ett så korrekt och 

representativa tänkbart sätt som möjligt.  
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Resultatanalys 

I följande avsnitt presenterar vi resultatet av vår studie. Resultatets inledande del 

pressenteras i form av figurer vilka följs av en presentation av resterande resultat i 

löpandetext. Vidare i detta avsnitt återfinns även analysen av de resultat vi erhållit, 

vilken ställs mot den forskning vi återfunnit inom området.  

Organisationernas bakgrund  

 

För att förmedla en känsla över spridningen samt storleken på de organisationer som 

deltagit i vår undersökning väljer vi att presentera organisationernas bakgrund. Vidare 

är detta enbart företagsfakta vilken inte kommer ligga till grund för någon analys. Detta 

då vi väljer att inte analysera antalet anställda eller geografisk tillhörighet kopplat till 

användandet av sociala medier. 

 
Figur 1.  Fördelningen över vilken del av Sverige respondenterna tillhör.  

 

Diagrammet ovan redovisar i vilken del av Sverige de svarande respondenternas 

organisationer är geografiskt belägen. Vidare kan vi utläsa av diagrammet att de svar vi 

erhållit har en god spridning.   
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Figur 2. Antalet anställda inom de svarande organisationerna.  

 

Även spridningen över storleken på respondenternas organisationer visade sig vara stor. 

Av de svarande HR-funktionerna tillhör flest en organisation med 500- 1499 stycken 

anställda. Även organisationer med 1500 -2999 anställda och 3000 eller fler förekom i 

hög utsträckning och detta betyder att större delen av respondenterna tillhör en stor 

organisation.  

Givna svarsformuleringar angående sociala medier 
 

 

 
 
Figur 3. Andelen av de tillfrågade respondenterna som använder respektive inte använder sociala medier 

i arbetet med HR- processer.  
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använder 23 stycken inte sociala medier i arbetet med HR-processer medan 19 stycken 

väljer att göra detta.  

 
Figur 4. De sociala medier respondenterna uppger att de använder. 

 

Bland de 19 stycken HR-funktionerna som använder sociala medier förekommer 

Facebook och LinkedIn i störst utsträckning som ett kompletterande verktyg inom HR-

processer. Twitter, Bloggar, Google och YouTube förekommer bland något färre, 

medan Myspace inte används av någon av de tillfrågade. Eftersom det här gick att välja 

fler än ett svarsalternativ överstiger procentsatsen 100 %. 

 

 
Figur 5. Inom vilka HR- processer respondenterna använder de aktuella sociala medierna.  

 

Större delen av de 19 respondenterna använder sociala medierna inom HR-processerna 

att attrahera nya medarbetare och rekryteringsprocessen. En mindre andel av de 
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tillfrågade använder dessa medier inom processerna, utveckla befintliga medarbetare 

och behålla medarbetare. Eftersom det här gick att välja fler än ett svarsalternativ 

överstiger procentsatsen 100 %. 

Öppna svarsformuleringar 

 

På vilket sätt och i vilken utsträckning HR-funktionen använder sig av sociala medier 

visa sig variera bland respondenterna. Det är dessutom en stor del av respondenterna 

som använder flera olika sociala medier. Det kan variera mellan allt från bloggar, som 

leds av någon i organisationen ”VD har en blogg där man uppdaterar medarbetare om 

pågående och kommande aktiviteter”, till att använda sociala nätverk såsom Facebook 

och LinkedIn för employer branding eller platsannonsering.  

 

En övergripande slutsats som går att dra av resultatet är att respondenterna befinner sig 

på olika stadier i användandet av sociala medier.    

 

Vi har precis påbörjat användandet av sociala medier och därmed inte mycket 

erfarenhet. Vi inser att detta är ett måste för att attrahera unga medarbetare. Idag läser 

ungdomar kanske inte mycket tidningar. Man använder dator som ett naturligt sätt att 

söka lediga tjänster (organisation i övre norrland med 3000 eller fler anställda).  

Bland respondenterna återfinns HR-funktioner som är förhållandevis ny på området och 

har för avsikt att implementera sociala medie-verktyget. Andra är inbitna användare och 

beskriver flera arbetsområden där verktyget används, medan de respondenter som inte 

använder sociala medier ger anledningar såsom att det inte ännu tagit steget. Dessa 

grupper och deras förhållningssätt till den innovation som sociala medier kan liknas 

med, går att tolkas genom det sammanfattande perspektiv som Robinson (2009) ger av 

modellen Diffusion of innovation, det vill säga olika gruppers benägenhet att ta till sig 

ett nytt fenomen.   
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Rekryteringsprocessen 
 

Mer i detalj visar resultatet att inom rekryteringsprocessen tycks olika sociala medier 

förekomma, dock figurerar Facebook och LinkedIn i störst utsträckning.  

LinkedIn används för att söka kandidater till nyckelpositioner (organisation i 

Stockholm med 500 – 1499 anställda). 

Sociala medier i samband med rekryteringsprocessen ser ut att fungera som ett 

kompleterande verktyg. Vidare att dessa skapar en bredd över hur de kan komma i 

kontakt med potentiella medarbetare vid nyrekryteringar. Användningsområdena tycks 

vara dels annonsering av lediga tjänster och dels i arbetet att finna potentiella 

medarbetare. Det som är intressant i detta fall är att Svenskt näringsliv (2010) beskriver 

i sin studie att en stor del av deras tillfrågade organisationer upplever att sociala medier 

fungerar mindre bra som ett kompletterande verktyg i rekryteringssammanhang. En 

upplevelse som inte förekommer bland våra respondenter som använder sociala medier.  

Vidare visar vårt resultatet att en större del av respondenterna anser att sociala medier är 

ett väl fungerande  sätt att nå ut till unga och studenter. 

Rekryteringsprocessen använder vi Linkedin för att hitta kandidater och 

facebook för att marknadsföra oss främst emot studenter. Vi är även med i 

Career book (organisation i Stockholm med 1500 – 2999 anställda). 

Det går här att urskilja att när det gäller att komma i kontakt med unga och studenter 

anses  LinkedIn och Facebook vara något som många HR-funktioner använder sig av. 

Då sociala medier främst används av en yngre målgrupp ter det sig intressant att det 

förekommer respondenter som även riktar sig mot en äldre målgrupp (Findahl 2011). 

 

LinkedIn använder vi oss av dels i employer branding-sammanhang men främst i 

rekryteringssyfte. Många seniora medarbetare som söker jobb vill inte alltid skicka in 

en spontanansökan eller ansöka via hemsidan. De vill ofta ha en intern kontakt att gå 

via. Vi ber därför våra anställda gå med i vår företagsgrupp-företagsprofil på LinkedIn 

och på så sätt kan seniora kandidater gå via sina egna nätverk som leder in på 

[Företagets namn] men också se vilka som arbetar på HR och ta en direktkontakt med 

oss (organisation i Stockholm med 200 – 499 anställda). 
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Respondenten ovan beskriver att beroende på vilken generationstillhörighet en individ 

har så vill dessa kandidater agera olika exempelvis vid rekrytering. Respondenten 

menar att äldre kandidater föredrar att få ett arbetserbjudande genom en intern kontakt 

vid exempelvis LinkedIn, istället för att ansöka via en hemsida. Det den här 

respondenten visar på, likt Findahl (2011), är att även en äldre målgrupp i allt större 

utsträckning befinner sig på sociala medier. Detta medför att sociala medier som 

verktyg inom rekryteringsprocessen inte enbart behöver innebära att endast en yngre 

målgrupp nås. 

Avslutningsvis angående rekrytering så visar det sig intressant nog vara en ytterst liten 

del av respondenter som anger att de använder sociala medier i rekryteringsprocessens 

början. Det vill säga för att kontrollera intressanta kandidaters profiler på Facebook eller 

liknade nätverk. Då detta är ett ämne som har diskuterats kraftigt kan man spekulera i 

om den låga andel som gör detta bland våra respondenter, helt enkelt tyder på att endas 

få HR-funktioner gör detta eller att diskussionen fått ämnet att bli tabubelagt. 

Attrahera nya medarbetare 

 

Angående att attrahera nya medarbetare och arbeta med employer branding, visar 

resultatet att respondenterna även i dessa processer väljer att använda sig av olika typer 

av sociala medier. Exempelvis anses Facebook vara en användbar kanal. 

Facebook är för oss ett mycket bra sätt att bygga känslans kring vårt varumärke 

(employer branding). Vi använder oss av facebook som en informell kanal, dvs där 

lägger vi ut information som vanligtvis inte finns på vår hemsida (eftersom den är mer 

formell och professionell). Facebook har visat sig vara en mycket bra kanal när det 

gäller att kommunicera vår kultur och våra värderingar, men också göra inlägg som 

speglar vår vardag på kontoret, tankar från nyanställda eller praktikanter osv 

(organisation i Stockholm med 200 – 499 anställda). 

 

Här används Facebook både som en kommunikationskanal och för att sprida 

arbetsgivarvarumärket genom befintliga medarbetare. Det relationsinriktade 

perspektivet som Girard och Fallery (2010) beskriver blir här synligt. Sociala medier 
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och dess egenskaper tycks möjliggöra en nära kontakt mellan arbetsgivaren och både 

befintliga och potentiella medarbetare, vilket i sin tur påverkar möjligheten till 

employer branding.  

En annan respondent beskriver tydligt hur de använder flera sociala medier i arbetet 

med att attrahera nya medarbetare och skapa en känsla för verksamheten.  

Syftet är att skapa en känsla för företaget som arbetsplats - det som brukar vara 

utmaningen för många företag att skapa en rättvis bild som talar om vad företaget och 

medarbetarna gör på dagarna. Vi har en # där vi knyter medarbetares tweet som vi 

synliggör på Facebook och Karriärsidor. Vi har experter som bloggar. Vi släpper olika 

filmer på Youtube om hur det är att jobba här. Vi arbetar på Linked In för att searcha 

nya medarbetare. Vi marknadsför oss som arbetsgivare på Facebook och Linked In 

genom ren marknadsföring och också levande karriärsidor (organisation i Stockholm 

med 500 – 1499 anställda). 

 

Sociala medier tycks här innebära en kanal som underlättar för organisationen. Citatet 

beskriver hur den här HR-funktionen kopplar medarbetares twitteruppdateringar mot 

organisationens Facebook och karrärsidor. Experter inom verksamheten bloggar. De 

lägger ut filmer på YouTube angående hur det är att arbeta inom organisationen och de 

marknadsför sig som arbetsgivare på både Facebook och LinkedIn. I relation till de 

tidigare traditionella marknadsföringsmetoder som Jacobsen och Thorsvik (2008) tar 

upp, exempelvis sponsring av  idrotts och kultur evenemang, blir detta ett tydligt 

exempel på hur sociala medier bidrar med större möjligheter till att skapa en känsla för 

företaget hos en bredare målgrupp.  

Sociala medier visar sig samtidigt vara ett fungerande verktyg vid 

internkommunikation.  

Genom att sprida information och skapa delaktighet bland alla medarbetare. Är kanaler 

för att kunna vara tillgänglig för att svara på HR-relaterad frågor samt att sprida 

information om tillgänliga vakanser (organisation i väst Sverige med 200 – 499 

anställda). 

Vid denna HR-funktion använderde sig av sociala medier för att sprida information till 

befintliga  medarbetare. Syftet med informationsspridningen genom sociala medier 

variererar bland respondenterna i allt från att skapa en gemenskap i organisationen, 
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hålla medarbetarna ajour med kommande aktiviter till att hålla kontakten med 

exempelvis studenter som kan vara potentiella kandidater vid ett arbetstillfälle. Sociala 

medier blir i dessa situationer ett verktyg för implementering av företagskultur. Något 

som författarna Laick och Dean (2012) påvisar är en av flera fördelar HR-funktionen 

kan komma åt genom att våga ta steget och följa med i den sociala revolutionen.  

Utveckla och behålla medarbetare 

 

Ett fåtal respondenter svarade att de använde social medier inom processerna utveckla 

och behålla befintliga medarbetare. En respondent beskriver kort hur de använder 

sociala medier för att utveckla sina medarbetare. 

Utveckla via Youtobe utbildningsfilmer om våra produkter (organisation i östra 

mellan Sverige med 500 – 1499 anställda). 

Denna HR-funktion använder YouTube till att utveckla sin medarbetare inom 

verksamhetens produkter. Något som kan vara en effektiv kanal då YouTube är en 

lättillgänglig videowebbplats som blivit bekant inom alla åldrar (Findhal 2011). 

Upplevda för- och nackdelar med sociala medier 
 

När det kommer till hur de respondenter som använder sig av sociala medier upplever 

verktyget, anges ett antal för- respektive nackdelar med användandet. Resultatet visar 

dock att större delen av respondenterna upplever framstående fördelar.  

…fördelar. Stort genomslag då de når en stor grupp människor. Snabbheten är 

slående (organisation i väst Sverige med 200 – 499 anställda). 

Denna respondent upplever att sociala medier har ett stort genomslag då man genom 

detta verktyg når en stor grupp människor på en kort tid. Likt denna respondent anger 

många att fördelarna med sociala medier är just att nå en bred målgrupp snabbt. 

Samtidigt påpekas även att verktyget är kostnadseffektivt och utspelar sig i realtid.  

Låg kostnad och ger möjlighet att nå till många. Ger också möjliheten för 

anställda att rekommendera sina vänner till event eller platsannonser 

(organisation i Stockholm med 1500 – 2999 anställda). 
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Det som enligt respondenten här anses vara positivt med sociala medier är just att det 

innebär en låg kostnad samt att de skapar en möjlighet att nå ut till en bred målgrupp. 

Även att sociala nätverk gör det möjligt för organisationens anställda att rekommendera 

exempelvis uppkommande event som organisationen medverkar vid eller lediga tjänster 

till sina vänner.  

 

Att sociala medier hos många upplevs vara ett positivt verktyg kan förstås utifrån att 

många respondenter anser att det är en effektiv kanal. Det går emellertid att ana även ett 

kritiskt perspektiv hos de respondenter som använder sociala medier. Detta visar sig i 

några upplevda nackdelar som respondenterna uttrycker. Dock är dessa mycket färre än 

de fördelarna som räknas upp. Det som erfars vara negativt är en viss osäkerhet över 

vad som är möjligheter eller eventuella fallgropar. 

 

Nackdelar: vi är fortfarande ovana och därmed osäkra på vilka som är 

möjligheter eller ev fallgropar (organisation i väst Sverige med 1500 – 2999 

anställda). 

Denna HR-funktion anser sig vara ovan med att använda sociala medier i HR-arbetet 

och känner sig därför osäker. Andra respondenter upplever en svårighet i att kontrollera 

informationsspridningen samt att det inte går att mäta dess resultat. I enlighet med dessa 

upplevda nackdelar finns det forskning som förmedlar ett kritiskt perspektiv angående 

HR-funktionen och sociala medier. Författarna Davison, Maraist och Bing (2011) 

förmedlar i sin artikel ett perspektiv där de menar att HR-funktionerna bör vara 

vaksamma på hur de använder sociala medier då det finns risk för negativa 

konsekvenser. För att HR-funktionerna ska kunna minimera negativa konsekvenser 

efterfrågar dessa författare mer forskning på området. 

Respondenter som inte använder sociala medier 
 

Hos de respondenter som inte använder sociala medier visar det sig föreligga olika 

anledningar till varför man väljer att inte ansluta sig. Större delen av respondenterna ger 

anledningen att de, ”inte tagit det steget ännu”. En något mindre grupp svarar att de inte 

använder sociala medier idag men att de är på gång med att implementera detta i HR-
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arbetet. Andra respondenter förklarar att de inte hittat någon mening eller nytta och 

därför tvekar till användandet.  

Vi har ännu inte sett hur vi skulle kunna använda det på ett relevant sätt. Jag tror det är 

viktigt att göra något bra av det och inte bara lägga upp Facebook-sida (t.ex.) ”bara för 

att finnas där” (organisation i norra mellan Sverige med 200 – 499 anställda). 

Denna respondent upplever det viktigt att ha en strategi över användandet av sociala 

medier. Detta kan tyda på en möjlig okunskap och osäkerhet över vilka faktiska 

användningsområden sociala medier kan utgöra för HR-processer. För att öka 

kunskapen i området är mer forskning på området är behövligt, såsom Davison, Maraist 

och Bing (2011) efterfrågar.  

Förutom osäkerhet visar resultatet andra anledningar till att HR-funktioner inte 

använder sociala medier. Nämligen att hos vissa organisationer är arbetsområdet förlagt 

på andra avdelningar inom verksamheten, exempelvis kommunikationsavdelningen 

eller på koncernnivå. Men även att verksamhetens riktlinjer kan vara satta så att de inte 

tillåter användandet eller att dessa typer av internetsidor spärrats av koncernen.   

Vår koncern har fattat det beslutet åt oss. Vi är alltså förhindrade att använda 

sociala medier i och med att dessa sidor är spärrade (organisation i mellersta 

norrland med 500 – 1499 anställda). 

Här beskriver respondenten att beslutet angående sociala medier har fattats av 

koncernen och de förhindrats från att använda dessa typer av sidor. Detta innebär att av 

de HR-funktioner som svarat att de inte använder sociala medier finns det en andel som 

inte har något annat val.   

Övriga kommentarer 

 

Många respondenter som inte använder sociala medier visade sig ha relevanta åsikter 

kring ämnet. Detta framkom under frågan, övriga kommentarer kring sociala mediers 

påverkan på HR-processer, vilken ställdes till samtliga respondenter. Här tar flertalet 

icke-användande respondenter upp synpunkter kring sociala medier. Det visar sig då att 

de starkt problematiserar dess användande i HR-arbetet.  
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Det kan visserligen vara ett bra sätt att nå intressanta kandidater genom sociala medier, 

dock är det min personliga åsikt att det som avgör är vilken typ av tjänst som är 

aktuell. I vissa tjänster behöver man ha en "säljarpersonlighet" medan andra tjänster 

ställer krav på andra kvalifikationer. Jag tror att det kan finnas en risk att lämpliga 

kandidater till den senare typen av arbeten sållas bort om fokus ligger för mycket på 

sociala medier och hur kandidater presenterar sig genom tex bloggar,Twitter eller 

Facebook (organisation i norra mellan Sverige med 1500 – 2999 anställda). 

Denna respondent ifrågasätter metoden att söka lämpliga kandidater med hjälp av 

sociala medier vid rekrytering. Respondenten lyfter fram den upplevda risken med att 

gallra bort relevanta kandidater såvida fokus läggs på hur kandidaten presenterar sig på 

sociala nätverk. Ett annat perspektiv på hur sociala medier problematiserar 

rekryteringsprocessen beskrivs vara att informationen handlar om medarbetarnas 

privatliv.  

De är säkert bra på vissa sätt för att få en bild över hur en person är inför en rekrytering 

men det är också viktigt att skilja på hur en person är privat och hur den är i sitt yrke. 

Den privata bilden behöver inte alltid spegla en persons yrkesroll eller personlighet när 

man är på jobbet. Alla anställda bör också ha rätten till ett privatliv och det enda som 

är viktigt där är  att den anställde håller sig inom det ramverk man kommit överrens 

om i anställningskontraktet (som tex tystnadsplikt etc) (organisation i övre norrland 

med 200 – 499 anställda). 

Respondenten menar på att social medier tillhör den privata delen av individens liv och 

därför inte bör vara avgörande vid rekrytering. Davison, Maraist och Bing (2011) som 

är inne på samma spår som dessa respondenter, medger att sociala medier kan vara till 

stor hjälp vid rekrytering. Men menar dock att olika sociala nätverk har olika syften och 

att detta kan problematisera arbetet med att hitta rätt kandidater.  

I vårt resultat förekommer även respondenter som problematiserar mer övergripande 

frågor kring att använda social medier i arbetet.  

Jag tycker att sociala medier är en stor tillgång men att man måste tänka efter före 

innan man går ut i skarpt läge. Hur påverkar detta mitt varumärke, vem håller efter 

uppdateringar. I ett stort företag, ska man ha många användarkonton eller ett 

gemensamt. Man måste ha en genomtänkt strategi (organisation i syd Sverige med 

1500 – 2999 anställda). 
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Att arbeta i linje med en strategi samt att sociala medie-verktyget används på rätt sätt 

anses vara de svårigheter denna icke användande respondent ser. Med tanke på det 

Laick och Dean (2012) skriver i sin artikel, att en social revolution äger rum och att HR 

bör utveckla och förhålla sig till detta fenomen, går det av vårt resultat att se att detta 

inte ligger i linje med icke-användade HR-funktioner. Vilka kanske istället behöver i 

liknelse med det Davison, Maraist och Bing (2011) efterfrågar, mer empirisk forskning 

på området för att på så sätt hitta passande sätt att förhålla sig till detta fenomen. 

Diskussion 

I följande avsnitt lyfter vi fram våra slutsatser. Vi diskuterar kring resultatanalysen och 

avslutningsvis kommer med förslag på fortsatt forskning inom området - HR och sociala 

medier. 

Denna studie har visat att bland de tillfrågade respondenterna, 42 stycken HR-

funktioner runt om i Sverige, är det i stort sett lika många som använder respektive inte 

använder sociala medier i HR-arbetet.  Där sociala medier används förekommer de i 

störst utsträckning inom rekryteringsprocessen samt att attrahera nya medarbetare. Inom 

processerna utveckla och behålla befintliga medarbetare har vi förstått att sociala medier 

inte förekommer i samma utsträckning. Däremot upplever vi att de finns potential i hur 

sociala medier kan effektivisera arbetet med att utveckla medarbetare. Detta exempelvis 

genom YouTube och utbildnings videos som en respondent beskriver. Egenskaper hos 

social medier som har en inverkan på arbetet med HR-processer är dess låga kostnad, 

möjligheten att nå en bred målgrupp snabbt samt att verktyget är lättillgängligt. Hos de 

respondenter som inte använder sociala medier ställer man sig tveksam och osäker över 

dess bidrag och nytta.  

De svar vi erhållit av respondenterna gällande vilka användningsområden sociala 

medier återfinns inom upplever vi inte som ett oväntat resultat. Detta då vi anser att 

sociala medier som verktyg är som författarna Girard och Fallery (2010) menar både 

snabbt och lättillgängligt. Med tanke på detta kan det dock uppfattas märkligt att många 

av våra respondenter väljer att inte använda sociala medier. Vi anser dock, utifrån 

Robinsons (2009) sammanfattning av modellen Diffusion of innovation, att dessa 

respondenters ställningstagande kan ses i ett annat ljus. Många respondenter i denna 

grupp kan möjligtvis bestå av individer som tillhör modellens segment, sen majoritet. 
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Vilket då innebär att de väntar något längre än andra innan en ny innovation accepteras. 

Trots att HR-funktioner arbetar med i grund och botten samma frågor tycks det 

förekommer en stor variation i arbetssätt och förmåga att implementera nya 

innovationer.  

Forskningen på området har visat sig vara mycket snäv. Den forskning vi funnit har 

inneburit två perspektiv. Det ena är att det finns många fördelar med att våga kliva upp 

ett steg och försöka dra nytta av sociala medier i HR-arbetet. Men även att ett kritiskt 

förhållningssätt till användandet av sociala medier bör förekomma.   

I resultatet av Svenskt Näringslivs studie (2011) svarade de tillfrågade respondenter att 

de upplever att sociala medier försvårar i rekryteringsprocessen. Bland våra 

respondenter återfanns en liknande inställning endast bland de respondenter som 

uppgav att de inte använder sig av sociala medier i sitt HR-arbete. Respondent uttrycker 

en risk och menar på att exempelvis Facebook utgör en del av privatlivet vilket 

försvårar rekryteringen. Om man bara tittar på den biten i en rekryteringsprocess kan 

viktiga potentiella medarbetare falla bort i urvalet på grund av att den privata bilden inte 

återger yrkesrollen.  

Att arbetsgivare kollar upp kandidater angående deras privatliv på detta sätt har 

uppmärksammats i olika medier under en tid. Vårt resultat som visade att en ytterst liten 

del angav att de gjorde detta vid rekrytering, förefaller intressant med tanke på 

diskussionernas problematiserande bild av att arbetsgivare gör detta. Möjliga 

förklaringar vi ser kan vara att våra respondenter tagit del av diskussionen och upplever 

ämnet tabubelagt, eller att sociala medier helt enkelt inte används av dem för detta 

ändamål.   

Även tidigare forskning problematiserar sociala medier som verktyg vid rekrytering.  

Davison, Maraist och Bing (2011) lyfter fram att sociala medier har olika syften. Att det 

i själva verket finns olika anledningar till att olika individer ingår i ett nätverk. De 

ifrågasätter om då detta ska avspegla individen? Eller att detta eventuellt ska vara en 

avgörande faktor vid rekrytering, men även för andra HR-beslut? Att sociala medier 

upplevs tillhöra privatlivet och på grund av detta skapa svårigheter i 

rekryteringssammanhang, ser hittills ut att vara en uttalad mening förutom hos de som i 

vår studie faktiskt praktiserar situationen. Där istället verktygets förmåga att nå 

intressanta kandidater i alla åldrar på ett snabbt och enkelt sätt framhålls. Men det finns 



24 
 

forskning som även ser möjligheter. Både författarna Girard och Fallery (2010) och 

Laick och Dean (2012), menar på att sociala medier har förändrat utsikterna för hur 

information kan förvärvas. Vilket ökar HR-funktionens möjlighet till att effektivisera 

arbetet vid rekryering.   

Att använda sociala medier som verktyg i arbetet att attrahera nya medarbetare var det 

andra uttalade användningsområdet vi fann bland våra respondenter. Traditionella 

metoder för organisationer att marknadsföra sig som arbetsgivare och arbetsplats, har 

bestått i att göra varumärket synligt i exempelvis lokala sport- och kultur sammanhang 

enligt Jacobsen och Thorsvik (2008). På senare år tycks dock en helt ny värld för denna 

typ av marknadsföring har öppnats sig genom internet och sociala medier. Att ha en 

förmåga att locka ny arbetskraft har länge handlat om organisationens rykte och image, 

att skapa en positiv känsla hos de potentiella medarbetarna (Jacobsen & Thorsvik, 

2008). Idag tycks sociala medier användas som kanal för att uppnå detta. De HR-

funktioner som deltagit i vår studie visar att Facebook är ett exempel på ett socialt 

nätverk som de använder till denna typ av marknadsföring. Via Facebook kan 

organisationen visa upp sitt varumärke men även föra en kommunikation med 

medarbetare och potentiella medarbetare.  

Girard och Fallery (2010) beskriver hur arbetsgivare genom att befinna sig online 

skapar en närhet till befintliga och potentiella medarbetare, en närhet som inte 

förekommer genom de traditionella metoderna. För HR-funktionen och dess arbete med 

att attrahera nya medarbetare innebär denna närhet ett effektivare sätt att nå ut till 

potentiella medarbetare och samtidigt visa upp sig som arbetsgivare. Flera respondenter 

beskriver hur de exempelvis kopplar medarbetares Twitter uppdateringar och bloggar 

till organisationens Facebooksida. Detta gör att sidans besökare får en bild av hur det är 

att vara anställd inom organisationen. Vilket kan bidra till en närhet och en positiv 

känsla inför organisationen. Det beskrivs även bland respondenterna hur sociala medier 

kan skapa delaktighet och gemenskap inom verksamheten. Detta genom att använda 

sociala medier som en del av den interna kommunikationen. På detta sätt bidrar sociala 

medier till att implementera en företagskultur. Något som Laick och Dean (2012) menar 

bygger organisationens employer brand. 

HR-processen att attrahera nya medarbetare handlar fortfarande om att skapa en positiv 

känsla för organisationen. Möjligheten att skapa en positiv känslan ser vi har utvecklats 
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genom sociala medier. Effekterna av att komplettera denna process med sociala medier 

upplevs av våra respondenter vara lättillgänglighet, snabbhet, låga kostnader och en 

möjlighet att nå en bred målgrupp. Effekter som vi ser underlättar och effektivisera 

arbetet med att attrahera nya medarbetare.  

Vi har dock hittat en osäkerhet bland våra respondenter. En osäkerhet över möjligheter 

och vad som är eventuella fallgropar. En osäkerhet som delas av flera HR–funktioner då 

detta även anses vara en anledning till varför de respondenter som inte använder sociala 

medier, inte tagit steget ännu. Lösningen bland respondenterna föreslås vara 

genomtänkta strategier eller att helt enkelt inte ansluta sig så länge en osäkerhet hos 

HR-funktionen finns.  Vi anser att en anledning till osäkerheten kan vara att det 

förekommer en stor variation av sociala medier. Ska verksamhetens närvaro bli 

lyckosam gäller det att finna de nätverk eller forum som kan ge störst genomslag. Vilket 

mycket riktigt kräver en genomtänkt strategi av HR-funktionens närvaro i de sociala 

medierna.  

Vi upplever att sociala medier är här för att stanna och användandet inte kommer att 

tonas ner i framtiden. Likt Laick och Dean (2012) ser vi att sociala medier tillhör en 

social revolution som resulterat i att ett nytt sätt att anskaffa information. Något som 

kommer till nytta för HR och organisationen. Dessa författares perspektiv innebär att 

fokus inte bör läggas på eventuella fallgropar utan trycker på möjligheten att nå nya 

effektiva arbetsmetoder. Något som de flesta HR-funktionerna bör sträva efter.  

Avslutande kommentarer 
 

Bland våra respondenter användes sociala medier främst i rekryteringsprocessen och i 

arbetet med att attrahera nya medarbetare. Viss forskning samt de respondenter som inte 

använder sociala medier problematiserar användandet inom exempelvis 

rekryteringsprocessen. Trots detta förekom det HR-funktioner som upplevde 

framstående fördelar med användandet av detta verktyg. Emellertid upplever vi att det 

finns svårigheter kring att använda sociala medier vid rekrytering. Detta är något som 

HR-funktioner bör ha i åtanke. Exempelvis har olika sociala nätverk olika syften vilket 

gör att det kan finnas olika motiv till varför en person anslutit sig. Detta innebär att 

vissa sociala medier kan bestå av endast privat innehåll medan man på andra visar mer 

professionella sidor. Det finns ännu inget formellt uttalat angående vilka sociala medier 
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som är mer professionella än andra eller vilka sidor man bör förlita sig på mer och så 

vidare. Däremot finns det informella uttalanden om vilka sidor som upplevs mer 

professionella. Detta kan naturligtvis vara något som kommer att förändras övertid. 

Dock menar vi att på grund av detta kan en möjlig rekommendation vara att HR-

funktionen ser över detta samt funderar vad HR-funktionen vill uppnå med att ansluta 

sig till ett nätverk. Även kanske fokusera på de sociala medier som upplevs ge ett bra 

utbyte och känns tryggt att arbeta med.  

Sociala medier var även bland våra respondenter ett verktyg som används i arbetet med 

att attrahera nya medarbetare. Här framhåller både respondenter och tidigare forskning 

effekter som att en bred målgrupp kan nås på kort tid. Vidare en värdefull aspekt är att 

HR-funktionen genom att göra verksamheten tillgänglig online kan bygga sitt employer 

brand. Vi anser att detta är ett kostnadseffektivt men även lika så ett konkurrenskraftigt 

verktyg i arbetet med employer branding. Detta grundar vi på att dagens 

internetsamhälle samt att arbeta med sociala medier påskyndar arbetet med olika HR-

processer.   

Vidare forskning 
 

Områden som vi anser skulle vara intressanta ämnen för vidare forskning är exempelvis 

om åldern inom HR-funktionens arbetare påverkar dessa val att använda sociala 

medier? Har detta kommit att bli en generationsfråga? Hur ska då organisationen arbeta 

vidare med detta under den pågående generationsväxlingen?  

Ett annat område som skulle vara intressant är hur slutrekryteringar med sociala medier 

som kompletterande verktyg upplevs av olika organisationer? Då syftar vi främst till 

träffsäkerheten, blir den bättre med hjälp av sociala medier?  

Vår studie har visat att det finns så väl möjligheter som svagheter gällande sociala 

medier som ett kompletterande verktyg i HR-arbetet. Vilket gör att området kräver mer 

forskning som kan förse dagens HR-funktioner med nyttiga perspektiv på hur sociala 

medier kan nyttjas på ett korrekt och legitimt sätt. Problematiken vi kan se med sociala 

medier är upplevelsen att något som till grunden tillhör privatlivet har kommit att bli 

något som organisationer kan nyttja ur ett arbetsgivarperspektiv. Lika väl som individer 
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erfaras att de har rätt till ett privatliv, lika väl har denna sociala revolution kommit att 

bli en del av arbetslivet.  

Faktum är att sociala medier har kommit för att stanna vilket både vår studie och 

forskning tyder på. Vi anser att det som nu återstår är att finna en balans i detta 

internetsamhälle. Vare sig om en organisation väljer att utarbeta en hållbar strategi 

gällande sociala medier och nyttja dess möjligheter eller om organisationen ifråga väljer 

att förkasta arbetssättet kan vi se att ett ställningstagande är av värde.  
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Bilaga 1 

Till dig som arbetar vid HR- funktionen och behandlar HR- frågor i ditt dagliga 

arbete! 

 

Vi är två studenter som läser Personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet. Just nu 

skriver vi vår kandidatuppsats inom området personal- och arbetslivsfrågor. Vi skulle 

vara tacksamma om ni ville ta er tid och besvara en enkät.  

Syftet med undersökningen är att undersöka hur förutsättningarna för HR-processer så 

som att - attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal - förändras i och med att 

sociala medier används som ett kompletterande verktyg.  

 

Sociala medier växer i betydelse i dagens globaliserade värld. Facebook, Twitter och 

bloggar är exempel på vanligt förekommande fenomen. Även många organisationer har 

upptäckt dessa mediers möjligheter, bland annat kan de användas som ett 

kompletterande HR-verktyg. Frågan är dock hur denna samhällsutveckling påverkar det 

befintliga HR-arbetet? Hur påverkar sociala medier arbetet med att locka till sig, 

bedöma och behålla rätt medarbetare? Vad händer exempelvis med det systematiska och 

noggranna bruk av olika urvalsmetoder som tidigare forskning menat är en förutsättning 

för att uppnå en träffsäker rekrytering?  

 

Följaktligen skickar vi ett frågeformulär till dig och ca 100 stycken andra slumpmässigt 

valda personer, som arbetar inom HR- funktionen vid olika organisationer i olika delar 

av Sverige. Vi vore tacksamma om du skulle kunna medverka i studien angående hur ni 

på er HR-avdelning använder sociala medier i ert arbete. Ditt deltagande i 

undersökningen är givetvis frivilligt. Emellertid är undersökningen beroende av den 

enskildes svar samt att det är betydelsefullt för undersökningens kvalitet om du som får 

frågeformuläret besvarar det. Denna kandidatuppsats kommer att vara en 

offentlighandling vilket betyder att de som deltagit har möjlighet att ta del av resultatet.  

Ditt svar kommer behandlas konfidentiellt enligt de forskningsetiska reglerna. 

 

Vänligen besvara enkäten genom att gå in på länken längst ner på sidan. Dina svar 

skickas tillbaka till oss i kodad form. Vidare kommer svaren databehandlas utan 

identitetsuppgifter och kommer således inte att kopplas till dig som person eller er 
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organisation Detta betyder att det inte finns några möjligheter att identifiera just ditt 

svar. Namnlista och e-mail adresser kommer att förstöras så snart alla svar kommit in.  

 

Om du har några problem med att besvara frågorna eller har några frågor går det bra att 

kontakta oss: cuppsats.umu.annaclara@gmail.com eller på mobilnummer: 0730 28 48 

07 alt. 0703 32 20 13. 

 

Trots att vi förorsakar dig ett visst besvär, hoppas vi att du vill hjälpa oss att öka 

kunskapen om hur sociala medier påverkar arbetet med olika HR- processer. 

  

Tack för din medverkan! 

Umeå, april 2012 

 

Med vänliga hälsningar  

Anna Wiklund & Clara Larsson  

 

Länk till enkät: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFcwVEpTMFEtQ2ZjbHlYd0

VidGZnMXc6MQ 

 

  

mailto:cuppsats.umu.annaclara@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFcwVEpTMFEtQ2ZjbHlYd0VidGZnMXc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFcwVEpTMFEtQ2ZjbHlYd0VidGZnMXc6MQ
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Bilaga 2 

 

Sociala medier och HR- processer 

 

*Obligatorisk 
 
Var är er verksamhet huvudsakligen geografiskt belägen? * 

  Stockholm 

  Östra Mellansverige 

  Småland och öarna 

  Syd Sverige 

  Väst Sverige 

  Norra Mellansverige 

  Mellersta Norrland 

  Över Norrland 

 
Hur många anställda finns i er verksamhet? * 

  < 199 anställda 

  200 - 499 anställda 

  500 - 1499 anställda 

  1500 - 2999 anställda 

  3000 anställda > 

 

Skicka
 

Från Google DokumentAnmäl otillåten användning - Användarvillkor - Ytterligare villkor 

 

Sociala medier och HR- processer 

*Obligatorisk 
 
 
Idag förekommer sociala medier som kompletterande verktyg inom HR- frågor. Använder ni er 
av sociala medier? * 

  Ja 

  Nej 

 

Skicka
 

Skicka
 

http://docs.google.com/
http://docs.google.com/
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html


 

4 
 

Från Google DokumentAnmäl otillåten användning - Användarvillkor - Ytterligare villkor 

 
Sociala medier och HR- processer 

*Obligatorisk 
 
 
Nedan visas några exempel på vanligt förekommande sociala medier. Kryssa för vilken/vilka 
alternativ ni använder er av i arbetet med HR- processer. * 

  LinkedIn 

  Facebook 

  Twitter 

  Bloggar 

  Google 

  YouTube 

  Myspace 

  Övrigt:  

 
Inom vilken/vilka HR- processer använder ni dessa sociala medier som verktyg? * 

  Attrahera nya medarbetare 

  Rekryteringsprocessen 

  Utveckla befintliga medarbetare 

  Behålla medarbetare 

  Övrigt:  

 
Beskriv på vilket sätt ni använder sociala medier i de valda HR- processerna. *Vänligen försök 
vara så detaljerad som möjligt samt var tydlig med att klargöra vilken process ni beskriver.

 

 
Upplever ni några för- och nackdelar med att använda sociala medier som verktyg i HR- 
processer? På vilket sätt? * 

 

 

Skicka
 

Skicka
 

http://docs.google.com/
http://docs.google.com/
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
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Från Google DokumentAnmäl otillåten användning - Användarvillkor - Ytterligare villkor 

 

Sociala medier och HR- processer 

 

Övriga kommentarer kring sociala mediers påverkan på HR- processer?

 

 

Skicka
 

Skicka
 

Från Google DokumentAnmäl otillåten användning - Användarvillkor - Ytterligare villkor 

Sociala medier och HR- processer 

*Obligatorisk 

Hur kommer det sig att ni inte använder sociala medier? * 

 

 

Skicka
 

Skicka
 

Från Google DokumentAnmäl otillåten användning - Användarvillkor - Ytterligare villkor 

 

 

 

 

 

 

http://docs.google.com/
http://docs.google.com/
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
http://docs.google.com/
http://docs.google.com/
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
http://docs.google.com/
http://docs.google.com/
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
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Bilaga 3 

Förra veckan skickade vi ut en enkät till dig. Vi undersöker om och hur sociala medier 

påverkar befintliga HR- processer. Om du redan svarat på enkäten ber vi dig bortse 

från denna påminnelse. 

Vi är två studenter som läser Personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet. Just nu 

skriver vi vår kandidatuppsats inom området personal- och arbetslivsfrågor. Syftet med 

undersökningen är att undersöka hur förutsättningarna för HR-processer så som att - 

attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal - förändras i och med att sociala 

medier används som ett kompletterande verktyg. 

 

Då vi inte fått något svar från dig ännu, antar vi att du kanske har missat vårt mail eller 

inte haft tid att svara på enkäten.  

Ditt deltagande i undersökningen är givetvis frivilligt. Emellertid är undersökningen 

beroende av den enskildes svar samt att det är betydelsefullt för undersökningens 

kvalitet, därför skulle vi vara tacksam om du ville besvara frågeformuläret.  

Som vi nämnde i det förra mailet, kommer svaren databehandlas utan identitetsuppgifter 

och kommer således inte att kopplas till dig som person eller er organisation. Detta 

betyder att det inte finns några möjligheter att identifiera just ditt svar. Namnlista och e-

mail adresser kommer att raderas så snart alla svar kommit in.  

 

Om du har några problem med att besvara frågorna eller har några frågor går det bra att 

kontakta oss: cuppsats.umu.annaclara@gmail.com eller på mobilnummer: 0730 28 48 

07 alt. 0703 32 20 13. 

 

Trots att vi förorsakar dig ett visst besvär, hoppas vi att du vill hjälpa oss att öka 

kunskapen om hur sociala medier påverkar arbetet med olika HR- processer. 

  

Tack för din medverkan! 

Umeå, april 2012 

 

Med vänliga hälsningar  

Anna Wiklund & Clara Larsson  

mailto:cuppsats.umu.annaclara@gmail.com
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Länktillenkät: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFcwVEpTMFEtQ2ZjbHlYd0

VidGZnMXc6MQ 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFcwVEpTMFEtQ2ZjbHlYd0VidGZnMXc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFcwVEpTMFEtQ2ZjbHlYd0VidGZnMXc6MQ

