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Abstract 

During recent years, the labor market has changed. Social media currently plays a larger role within 

recruitment for both job seekers and employers, while company policies and routines addressing 

background checks become less strict. The result of these changes are higher demands upon social 

media users to censure their online image. This study focuses on LinkedIn, which is a website 

intended to provide users with tools for career development. The study is aimed at user interaction 

with LinkedIn and how this interaction can influence career development. We take a closer look at 

what users ought to consider when they form their professional identities. 

The study demonstrates that LinkedIn can affect the individual’s career development, and that 

the greater responsibility for this lies with the user. The individual should be aware of and maintain 

their personal identity as well as understand the weight that interaction can have on visibility. 

 

Keywords: Social medium, User activity, LinkedIn, Professional network, Trust, Digital identity. 
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1 Begreppsförklaringar 

Nedan följer kortare förklaringar över begrepp som vi använder i uppsatsen.  

1.1 Digital identitet kontra Personligt varumärke 

Den digitala identiteten formas av all den information som läggs upp på Internet om en person. 

Alltså formas den av det som både individen själv och andra publicerar, delar, taggar och skriver i 

individens namn på webben. Ett personligt varumärke handlar om den informationen som man själv 

väljer att dela och visa via webben. Där individen medvetet väljer att framhäva viss information på 

Internet (Wermeling 2013). 

1.2 Offline - nätverk 

Beskrivningen av offline-nätverk är i denna uppsats baserat på det sätt yrkesverksamma i stor 

utsträckning deltar i organiserade mötesgrupper för att byta erfarenheter. Idag finns det företag som 

knyter samman yrkesverksamma inom olika kategorier, där människor möter varandra, delar 

kunskap och nätverkar i ett förtroligt sammanhang (Intervju 2, se rubrik 10.2).  

1.3 Online - nätverk 

Med begreppet online-nätverk syftar vi i denna uppsats på LinkedIn, då det är ett socialt medium 

som bygger på professionella nätverk. Om vi syftar på online-nätverk utöver LinkedIn så 

framkommer det i texten. 

1.4 Handplockning 

Handplockad betyder att en person blir uppletad och speciellt uttagen efter dess kompetens, 

erfarenhet och därigenom eventuellt kan blocka en anställning för andra meriterande kandidater 

(Nationalencyklopedin 2015). Genom LinkedIn kan man kartlägga specifika branscher och leta 

kandidater baserat på de kvalifikationer som behövs för ett tilltänkt jobb. Här har man alltså 

möjlighet att hitta kandidater som arbetar i rätt bransch, har rätt kompetens och även de som kanske 

inte aktivt söker jobb. Detta gör att vidden av kandidater på arbetsmarknaden ökar markant (XLNT 

Search 2005). 

1.5 Bakgrundskontroll 

Med bakgrundskontroll menar vi att rekryterare letar upp information kring tilltänkta kandidater för 

ett arbete. Detta kan till exempel ske genom att företag googlar kandidaten eller granskar hur 

följande använder sig av sociala medier.  
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1.6 Informationssamhälle 

Kan även benämnas postindustriella samhället. Informationssamhället innebär den digitala 

utvecklingen av tillgänglighet som exempelvis hur Internet bidragit med att förenkla sättet att 

kommunicera. Informationssamhället är inget beständigt utan är hela tiden i utveckling och 

förändrar den värld vi lever i (Nationalencyklopedin 2015). 

1.7 Webb 2.0 

Webb 2.0 är ett begrepp som myntades av Tim O'Reilly 2004. Man kan säga att Webb 2.0 blev en 

ny generation inom webbtjänster och företagsmodeller, där användaren har ett större inflytande och 

man kan interagera med ett dynamiskt system. Plattformar som vuxit fram genom Webb 2.0 och är 

baserat på användarna är till exempel Wikipedia och Facebook (O'Reilly 2005).  

1.8 Sociala medier 

Sociala medier är digitala plattformar som hjälper användare att interagera i ett socialt nätverk. De 

bygger på teknik från Webb 2.0. Exempel på sociala medier är bland andra Facebook, LinkedIn och 

MySpace. Andra former av sociala medier kan också vara en poddradio, blogg eller ett 

Internetforum (Nationalencyklopedin 2015). 

1.9 Sociala nätverk 

Socialt nätverk innebär att en samling individer är sammanlänkade i en uppsättning relationer. Om 

det är online hanteras nätverken oftast av en webbplats (Claybaugh & Haseman 2013). Att delta i 

ett socialt nätverk kan ge individer erfarenheter, återkopplingar och sociala roller 

(Nationalencyklopedin 2015). 

2 Inledning 

Arbetsmarknaden har under de senaste åren förändrats genom att informationssamhället fortsatt 

utvecklas. Webb 2.0 har öppnat nya möjligheter att kontakta och nätverka med andra, bland annat 

genom sociala medier. LinkedIn är ett relativt nytt socialt medium som är baserat på yrkesnätverk 

och skapat för att främja användarens produktivitet och framgång. Sociala medier nyttjas också 

inom rekrytering och det blir allt vanligare att företag gör bakgrundskontroller på personer som är 

tilltänkta för ett visst arbete (Stockholms Handelskammare 2014). Rekryterare kan även handplocka 

människor med specifik kompetens till en arbetsplats. I och med detta ställs högre krav på att den 

information som användaren lägger ut stämmer överens med den person man är offline (Wermeling 

2013). Mycket av den information som delas på Internet är skapad av privatpersoner (Lindqvist & 

Söderlind 2009, s 189). Sociala medier har bidragit till möjligheten att utforma ett eget digitalt 
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varumärke. Dock allt som skrivs, publiceras, delas och/eller taggas i det egna namnet, vare sig det 

görs av en själv eller andra, bildar den digitala identiteten (Wermeling 2013). 

Denna studie handlar om användarna och deras möjligheter till karriärutveckling utifrån 

interaktionen med LinkedIn. Om LinkedIn är en del av den nya arbetsmarknaden, vad krävs då av 

en användare i form av interaktion med LinkedIn? På vilket sätt bör man vara en del av systemet? 

Detta har undersökts genom en enkät till LinkedIn-användare, som kompletterats med två 

intervjuer. De intervjuade är experter inom två områden, en inom LinkedIn och en inom 

kompetensnätverk. Dessa har valts ut för att få en nyanserad bild av hur LinkedIn som socialt 

medium med fokus på professionellt nätverk fungerar i förhållande till offline kompetensnätverk.  

Då vi upplevt att det saknas forskning kring användare i relation till yrkesutveckling på LinkedIn 

så har vi valt tre teorier vars infallsvinklar kretsar kring viktiga komponenter i användandet. Dessa 

ligger även nära LinkedIns värdegrunder. Teorierna är: Granovetter (1983) om att bygga nätverk, 

Hitchings (2014) vikten av personligt varumärke samt Claybaugh & Haseman (2013) som tar upp 

värdet av tillit och förtroende i relation till LinkedIn. 

3 Syfte 

I denna undersökning vill vi bidra med kunskap kring användandet av LinkedIn. Vilka för- eller 

nackdelar kan det finnas i att använda sig av det? Vi kommer främst att se till vad som krävs av 

användare för att kunna dra nytta av det sociala mediet, hur förväntningarna ser ut och vad som 

krävs av användaren för att tillhandahålla de karriärmöjligheter som LinkedIn ger verktyg för. Vi 

vill genom undersökningen se eventuella samband mellan hur man använder plattformen och vilka 

möjligheter man eventuellt kan erhålla.  

4 Avgränsning 

LinkedIn har två grenar, en företags- och en användardel. Vi har valt att begränsa studien till att 

undersöka användare på LinkedIn. Detta för att LinkedIn som socialt medium är baserat på 

nätverkande och yrkesutveckling. Ytterligare en avgränsning som vi gjort är att vi fokuserat på 

svenska användare. Dels för att LinkedIn används i olika omfång i olika länder men också för att 

det skulle krävas mer arbete för en global undersökning, både i omfång av intervjuer och 

enkätarbete. 
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5 Bakgrund 

5.1 Sociala mediers utveckling i samhället 

Tekniken utvecklas i rasande fart och med den förändras även samhället (Lindqvist & Söderlind 

2009, s 234). I och med Webb 2.0, har sociala medier blomstrat och smartphones bidrar till en 

konstant uppkoppling på nätet. Många av de sociala nätverk som uppkommit har som främsta syfte 

att skapa möjligheter för människor att mötas och umgås (Lindqvist & Söderlind 2009, s 169). 

Detta gör att privatpersoner idag står för en stor del av den information som produceras på webben. 

Internet har i och med detta gett privatpersonen möjligheten att skapa sig en identitet på nätet. 

Många tjänster på Internet är beroende av användare och byggda på så sätt att det är användarna 

som skapar värdet i tjänsten. Den generation som växer upp idag är ständigt omgiven av 

information skapad av dem själva och omgivningen (Lindqvist & Söderlind 2009, s. 168). Detta gör 

att sociala mediers framgångar på sätt och vis styrs av samhället. 

Sociala medier har även utvecklats från att vara mer anonyma till att idag bli mer 

personlighetsknutna. Det vill säga att det idag ställs högre krav på att den information man kopplar 

till sin digitala identitet stämmer överens med verkligheten. På ett socialt medium som LinkedIn är 

detta något som blir mer tydligt då det handlar om att skapa sig en identitet för att främja sin 

yrkesutveckling. Vikten av att den information som läggs upp är korrekt spelar en stor roll för att 

rekryterare ska anställa (Wermeling 2013). 

5.2 Vad är LinkedIn? 

LinkedIn har i global omfattning nått stora framgångar på kort tid. Det är idag klassat som det tredje 

störst växande sociala mediet i världen och har ca 300 miljoner medlemmar i över 200 länder. 

Deras vision och mål är att bygga nätverk runt om i världen och korsa landsgränser för att främja 

produktivitet och framgång. Företaget grundades 2002 av Reid Hoffman och lanserades officiellt i 

maj 2003. LinkedIn har över 2 miljoner medlemmar i Sverige och beskrivs idag som världens 

största professionella nätverk. (LinkedIn 2015) 

LinkedIns affärsidé grenar sig i två olika komponenter. Den ena komponenten är för användaren 

och den andra för företagskunder. För användarna handlar det om att skapa sig en identitet, den 

professionella profilen, att ansluta sig till andra medlemmar genom kontakter, skapa nätverk samt 

att använda LinkedIn som en professionell publiceringsplattform, dela och samla kunskap. Den 

andra grenen riktar sig mer till företagskunder och skapar möjligheter genom specificerad och 

utformad marknadsföring, sälj och rekrytering (Intervju 1, se rubrik 10.1).  

Systemet är byggt på att skapa ett kontaktnät. Genom att koppla sig till exempelvis utbildningar, 

yrkeserfarenheter, grupper, så skapas broar till kontakter i flera olika led. Detta gör att man genom 
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en liten skara kontakter kan utöka sitt eget nätverk på ett sätt som aldrig skulle fungera offline. 

LinkedIn är ett nischat socialt medium som har inriktningen yrke och arbetsliv. Där kan man skapa 

en professionell identitet, nätverka och bredda sin egen kunskap inom olika intresseområden. Där 

sköter man sitt professionella nätverk. Genom att samla kontakter, delta i diskussioner och nätverka 

är tanken att det ska skapa ett värde för användaren. På så sätt att det kan ge nya yrkesmöjligheter, 

nya professionella kontakter eller ett stärkt personligt varumärke. Företag kan dra nytta av LinkedIn 

på så sätt att de kan hitta och handplocka en bra profil som passar till en specifik yrkesroll.  

5.3 Utvecklingen av rekryteringsprocesser 

Det blir allt vanligare att företag gör en bakgrundskontroll på personer som är tilltänkta för ett visst 

arbete. Detta innebär att företaget kollar upp hur man hanterar sin digitala identitet för att kunna 

utläsa om man passar för företaget.  

Mellan 22 januari och 22 februari 2014 gjorde Stockholms Handelskammare (2014) en 

omfattande undersökning som var riktad till rekryteringsansvariga, HR- och personalchefer samt 

rekryterare hos rekryteringsföretag. I den undersökningen deltog 524 respondenter. Ett av resultaten 

i undersökningen var att mer än hälften av företagen använder sig av sökningar i sociala medier som 

en del av bakgrundskontroll på arbetssökanden. Samtidigt minskar policy och rutiner inom företags 

bakgrundskontroller. Allt fler företag tycker också att det är viktigt att rekrytera rätt kompetens för 

att nå framgångar hos det egna företaget och att man bör göra allt man kan för att undvika 

felrekryteringar. I undersökningen framkom också att bemannings- och rekryteringsföretag kommer 

att förmedla allt fler jobb i framtiden samt att två tredjedelar av företagen sällan eller aldrig 

använder sig av arbetsförmedlingen vid rekrytering av ny personal. Studien visar också att för sjätte 

året i rad ökar Internetsökningar på tilltänkta arbetstagare via sökmotorer som Google. (Stockholms 

Handelskammare 2014) 

Almquist och Brandt (2014) stärker detta utifrån sin studie på sex rekryterare med syftet att 

undersöka hur rekryterare använder sig av sociala medier under rekryteringsprocesser. De har 

kommit fram till att rekryterare dagligen använder sociala medier för att göra bakgrundskontroller 

på arbetssökande. Enligt rekryterarna är individens ansvar att ha kontroll på vilken information som 

finns synlig på Internet samt att man bör tänka på vad man lägger ut om sig själv och andra på 

Internet då det kan komma att granskas. 

Wermeling (2013) har i sin studie gått djupare in på varför och på vilket sätt rekryteringen sker 

via nya mediekanaler. Hennes studie på sju olika företag bekräftar också att man borde vara 

försiktig med vilken information man lägger ut på Internet, då den digitala identiteten skulle kunna 

komma att ligga till grund för framtida yrkesmöjligheter. De som deltog i hennes studie uttryckte att 

det var svårt att bortse från en kandidats digitala identitet om en granskning väl genomförts. 
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Samtidigt sparas alla aktiviteter vi gör och de digitala identiteterna formas från det att vi föds. 

Rekryterare ser gärna att individers digitala identitet ska spegla den person man är offline. Detta 

skapar en konflikt eftersom den information som idag sprids inte alltid styrs av individen själv. 

Informationen skapas idag ur olika kontext med och av olika människor. (Wermeling 2013) 

Då rekrytering sker i allt större utsträckning över sociala medier, ökar också vikten av att ha 

kontroll på den digitala identitetens utveckling. Gapet mellan online- och offline identiteten blir allt 

mindre och vikten av att skapa sitt eget personliga varumärke via de sociala medierna blir allt större 

(Hitchings 2014).  

6 Forskningsansats 

LinkedIn är ett nischat socialt medium som strävar efter att bidra till ökad karriärutveckling. 

Därför kommer vi i denna studie att granska användaren och dennes interaktion med LinkedIn. 

Detta i relation till LinkedIns funktioner och värdegrunder. Nedan följer en längre beskrivning 

kring de tre teorier vi valt att använda som utgångspunkt för studien. 

6.1 The strength of weak ties 

Granovetter (1973) är professor på Stanford University och hans teori är en av de mest använda och 

citerade teorierna i sitt område. Denna teori är relevant för vår studie då den tar upp grunderna kring 

hur sociala nätverk fungerar och byggs. Detta vill vi relatera till hur onlinenätverk fungerar i 

kombination med yrkesmöjligheter. 

Sammantaget handlar Granovetters (1973) text The strength of weak ties om relationer kring 

starka och svaga kontakter, hur dessa påverkar varandra och hur personer med olika nätverk 

influeras och kan dra nytta av sitt kontaktnät. Starka kontakter är de närmare kontakter man har och 

med de svaga menar han de mer avlägsna. Styrkan i en kontakt menar Granovetter kan mätas i 

mängden nedlagt tid, den emotionella intensiteten, intimitet, förtroende, samt ömsesidiga tjänster 

till varandra. Nära relationer har ofta 

starka känslomässiga anknytningar med 

mycket positiva känslor. Detta i sin tur 

kan spridas vidare till personer som 

känner personens vänner. Detta kallar 

han den ”förbjudna triaden” som visar på 

att om A och B känner varandra och om 

A och C känner varandra, så är B och C 

automatiskt sammankopplade. Det finns 
Figur 1: Bild över den "förbjudna triaden". Granovetters (1973) 

teori om kontakter är sammankopplade. 
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också en chans att dessa påverkas positivt och blir nära kontakter om båda är nära kontakter med A. 

Dock färdas inte informationen så långt då nära kontakter ofta sitter på ungefär samma information. 

Granovetter (1973) har gjort en empirisk studie på arbetssökande. I studien har han undersökt 

yrkesmöjligheter i relation till kontakter. Han kom fram till att svagare kontakter är mer givande, då 

vissa kontakter fungerar som broar till andra samhällsgrupper och utvidgar därigenom en persons 

nätverk. Utifrån detta skapas och vandrar information mellan kontakter, vilket kan leda till att någon 

man inte känner kan via egna kontakter ha tillgång till information om en själv. Varför de svaga 

kontakterna är mer givande menar Granovetter beror på att den information de svaga kontakterna 

tillhandahåller är mer sanningsenlig, då de starka kontakterna ofta sitter på förstahandsinformation 

som kommit från en själv och inte sållats i flera led av förtroende. Det finns också en skillnad på 

hur fort information sprids genom svaga kontakter respektive starka kontakter. Granovetter menar 

att all information inte når alla och att detta beror på att personer inom ett nätverk väljer vilka de 

vill dela information med, därmed kan informationsspridningen stanna av. Om så inte hade varit 

fallet hade varje person i ett kontaktnät fått tillgång till all information om alla. Så vilken 

information som sprids i ett nätverk har med hur stort nätverk en person besitter, samt vilka 

personer som finns i det. 

Granovetter (1983) gjorde tio år senare en utvärdering av sin teori The strengths of weak ties, då 

baserad på ny forskning. I den nya rapporten jämför han olika studier baserade på hans teori samt 

studier som berörde samma ämnen. Han konstaterar då att teorin till stor del stämmer och att det 

kan vara negativt att ha få svaga kontakter. En person med få svaga kontakter kan gå miste om 

information och där igenom även arbetsmöjligheter. Han bekräftar även i denna rapport hur 

kontakter kan skapa broar till andra samhällsgrupper än de man själv är inkluderad i. Detta är en 

fördel för yrkesgrupper som har breda nätverk medan det inte är lika fördelaktigt för yrkesgrupper 

med kortare räckvidd, då de inte kan ta del av samma breda information. 

6.2 The Importance of Personal Branding: How to create and maintain a 

successful personal brand  

Molly Hitchings (2014) har undersökt vikten av att skapa och behålla ett digitalt personligt 

varumärke. Denna teori är relevant för vår studie då man som LinkedIn-användare hela tiden 

utformar sitt digitala varumärke genom att aktivt delta i det sociala mediet. I studien förklarar 

Hitchings processen att utveckla och ha ett personligt varumärke och hur det i sin tur kan påverka 

en individ i det professionella yrkeslivet. Hon nämner Tom Peters som en milstolpe då han 1997 

introducerade begreppet att ha ett personligt varumärke och betonade hur individen skulle vara chef 

för sin egen identitet. 
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Hitchings (2014) undersökning är baserad på två olika teorier som båda stärker vikten av att 

skapa sig ett personligt varumärke för arbetslivet. Resultatet av studien visar dock att det finns 

bristande kunskap kring både hur man skapar ett nätverk och vikten av att ha ett. I sitt resonemang 

vill hon uppmärksamma vikten av att så väl skapa ett personligt varumärke som att upprätthålla det. 

Med sociala mediers utbredning ökar betydelsen i att hålla sitt varumärke konsekvent och tydlig 

bland de olika medierna, speciellt när det används på ett professionellt sätt, exempelvis via 

LinkedIn. Hitchings menar att individen själv måste ta kommando över sitt eget digitala varumärke. 

Styr man inte sin egen identitet så kan någon annan komma att göra det åt en. Hon avslutar även 

studien med att förklara att genom att lära sig att skapa och underhålla sitt varumärke så kan man 

förstå hur detta kan komma att gynna sig i den professionella världen. 

I dagens konkurrenskraftiga värld kan ett starkt personligt varumärke vara det som skiljer en från 

resten. Sociala medier och marknadsföring har förändrat världen och den traditionella 

marknadsföringsmodellen. Idag handlar det inte lika mycket om vem man känner - utan mer om 

vem som känner till en själv. (Hitchings 2014) 

6.3 Understanding professional connections in LinkedIn - A question of trust 

Claybaugh och Haseman (2013) har i sin studie undersökt hur tillit spelar roll i nätverk samt hur det 

kan påverka deltagarens uppfattning om styrkan i kontakten med andra medlemmar av ett 

professionellt socialt nätverk. Studien är gjord med fokus på LinkedIn-användare. De skriver om 

hur sociala nätverk online utvecklats till att passa olika målgrupper och olika teman, där LinkedIn 

som ett av dem har inriktningen professionell yrkesutveckling. LinkedIn skiljer sig från andra 

sociala medier i att de inte har som mål att underhålla deltagarna, utan att skapa och upprätthålla 

professionella relationer mellan deltagare. Ett digitalt socialt nätverk tillåter ett betydligt större antal 

kontakter än ett offline-nätverk. I ett offline socialt nätverk ingår normalt 5-10 nära kontakter och 

omkring 1000 mer avlägsna, medan ett online socialt nätverk kan växa till hundratusentals 

kontakter.  

Claybaugh och Haseman (2013) ser tillit som en nyckelkomponent i det sätt ett socialt medium 

är uppbyggt samt en viktig komponent när det gäller professionella relationer. Det kan kännas 

riskfyllt att knyta an till andra människor på ett socialt medium då man kanske omedvetet lämnar ut 

personuppgifter till en tredjepart. Detta visar på betydelsen av att främja förtroendet för plattformen. 

I studien har de använt en modell för att se hur en individs vilja att engagera sig i systemet på ett 

förtroendefullt sätt påverkas av individens benägenhet att lita på andra användare och systemet i sig. 

Genom detta visar Claybaugh och Haseman att om det finns en tillit till plattformen så är man villig 

att använda den. Några viktiga grundstenar är att det finns en välvilja, ett mål i användandet och en 

grund på ärlighet som värnar om integritet. 
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Förtroende spelar roll i människors beslut om att delta i ett socialt nätverk. Många 

yrkesverksamma runt om i världen använder sig av sociala nätverk för att hantera relationer och 

kontakter och därför är det extra viktigt att man tar hänsyn till att tillit är en viktig aspekt. Med 

tanke på Claybaugh och Hasemans resultat om vilken roll tillit spelar i individers professionella 

relationer, så är det viktigt att sociala nätverk vidtar åtgärder för att underlätta förtroende och tillit. 

(Claybaugh & Haseman 2013)  

6.4 Teorikoppling 

Nedan följer en bild (figur 2) över de begrepp som vi förknippat med varje teori. Dessa begrepp 

kommer vi utgå ifrån genom studien på LinkedIn-användare. 

 

 

Figur 2: Begrepp vi valt utifrån teorier i relation till LinkedIn-användare. 

 

7 Problemformulering & frågeställning 

Denna studie är sprungen ur tre olika teoretiska grunder. Digital identitet, nätverkande och 

förtroende/tillit. Dessa tre komponenter vet vi, som nämnt i bakgrunden av uppsatsen, att de har en 

betydande roll för att LinkedIn ska fungera som ett användarbaserat socialt medium. De ligger 

också väldigt nära LinkedIns värdegrunder för användaren: Den professionella profilen, 

nätverkande och kunskap. En annan betydande del är företagsaspekten och hur rekrytering idag sker 

i stor omfattning via LinkedIn. En kombination av alla dessa delar skapar en plattform som bygger 

på förtroende, användare, rekryterare och konsten att nätverka. Trots att många är bekanta med 

LinkedIn så finns det väldigt lite teoretisk bakgrund om vad det faktiskt innebär att 

arbetsmarknaden successivt blir digital. Vad krävs av användaren? Ger användandet de resultat som 

man hoppats på?  
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Det finns idag information om hur man som användare bör interagera med LinkedIn för att nå 

framgång men mycket av den data som finns kommer från företag och väldigt lite är gjort på 

akademisk grund. Utifrån detta vill vi undersöka hur LinkedIn som ett socialt medium kan ha 

inflytande på användarens professionella identitet. Därifrån har vi utformat vår frågeställning:  

 Vilket inflytande kan ett socialt medium som LinkedIn ha på svenska användares 

karriärutveckling? 

 Vad bör man som användare tänka på när man utformar sin professionella identitet och 

bygger sitt nätverk? 

8 Metod 

8.1 Intervjumetod 

Vi har valt att göra två intervjuer. En med en LinkedIn-expert och den andra med en 

kompetensnätverksexpert som arbetar på ett av Sveriges största kompetensnätverksföretag. 

Intervjun med nätverksexperten är mer omfattande och ingående i ämnet offline/online-nätverk 

medan intervjun med LinkedIn-experten är något kortare och är gjord för att säkerställa information 

om LinkedIn som plattform. 

Det finns både för- och nackdelar med att använda sig av intervjumetoder. Det positiva är att det 

är flexibelt och att man enkelt kan ställa spontana följdfrågor. Vår roll i dessa intervjuer var att 

ställa förbestämda öppna frågor och försöka vara så neutrala i ämnet som möjligt. Ambitionen var 

att de intervjuade skulle prata mest och vi antecknade, ställde följdfrågor samt ledde tillbaka den 

intervjuade till ämnet om denne svävade ut i andra frågor. Båda intervjuerna är semistrukturerade 

intervjuer med planerade frågor för att ha något att utgå från samt för att hålla en röd tråd. Vi 

försökte formulera så många öppna frågor som möjligt för att låta informanterna prata och beskriva 

efter deras kunskap och expertis. Detta för att inte hindra eventuella spontana följdfrågor på de svar 

som vi fick. Vi var noga med att informera de intervjuade om att de var anonyma i undersökningen 

och att de själva fick ha inflytande på hur de skulle presenteras i studien. Genom studien 

pressenterar vi dem som Johan och Martin, vilket är fiktiva namn.  

8.1.1 Intervju 1, LinkedIn-expert 

Den första informanten är LinkedIn-expert och har en bakgrund inom strategi och 

konceptutveckling inom företag. Han har även god bakgrund inom nätverksbranschen och är en 

avancerad och frekvent användare av LinkedIn   i har i den h r studien valt att kalla honom för 

Martin, vilket är ett fiktivt namn  Interv un   de rum i lu n miljö på Martins arbetsplats och 

dokumenterades genom anteckningar. 
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Syftet med att intervjua en LinkedIn-expert var att få en djupare insikt i LinkedIn som plattform. 

Att få en djupare och mer grundlig syn från en person som har kunskap om LinkedIns egna mål och 

värderingar kändes viktigt då vi också undersöker förtroligheten till plattformen, samt mål och 

effektmål. Detta för att kunna validera den information vi lagt till grund för vår förkunskap.  

8.1.2 Intervju 2, Nätverksexpert 

Den andra informanten har en lång yrkesbakgrund inom nätverkande och arbetar på ett av Sveriges 

största kompetensnätverksföretag. Han har stor erfarenhet inom bland annat företagsledning och 

coaching. Vi har i denna studie valt att kalla honom för Johan vilket är ett fiktivt namn. Intervjun 

ägde rum på Johans arbetsplats där han bjöd på lunch och under omständigheterna valde vi att spela 

in intervjun i stället för att anteckna. Detta för att få med de delar som diskuterades under lunchen 

samt för att kunna skapa en så neutral situation som möjligt utan datorer under måltiden. 

Syftet med en intervju av en specialist inom nätverkande var att få en djupare insikt i vikten av 

nätverkande och på vilket sätt detta kan gynna individer i yrkessammanhang, få djupare information 

om hur professionellt nätverk sker offline respektive online samt vilka för- och nackdelar dessa 

medför. Vi ville också få djupare insikt i hur detta fungerar i praktiken och ställa frågor kring vad 

det innebär att nätverk på Internet ökar i sådan stor omfattning och hur han tror att det påverkar 

samhället. 

9 Enkätmetod 

Studien är delvis baserad på en enkätundersökning för att få en bild av människors syfte och resultat 

i användandet av LinkedIn. Att använda sig av metoden enkätundersökning passar för studien då vi 

önskat en hög svarsfrekvens och att nå en bred grupp av människor. Enkäten är skapad i Google 

forms och utformad i en egen layout för att matcha ämnet. Förarbetet till enkäten har varit viktigt 

och är noggrant genomarbetat för att försäkra oss om att få ut rätt resultat till grund för analys och 

diskussion. För att skapa en struktur i enkäten så är den utformad i tre olika delar A, B och C med 

olika huvudfokus på respektive del. I den inledande A-delen av enkäten ligger fokus på att få 

grundlig fakta om den medverkande. I B-delen ligger fokus mer på nätverkandet och LinkedIn som 

socialt medium. Här undersöks den medverkandes användning av LinkedIn. Detta är intressant för 

studien då man kan se på omfattningen av användande samt vidden av att nätverka. I C-delen ställs 

frågor som kopplas till användarens attityd kring LinkedIn men också frågor som har att göra med 

huruvida personen i fråga fått ut något av att använda plattformen. Denna del är viktig för att kunna 

relatera huruvida användares attityder gentemot plattformen speglas i det resultat man fått av 

användandet. Frågorna blir också mer specifika i området desto längre fram i enkäten man kommer. 

Detta är gjort för att inte avslöja för mycket om vad enkäten handlar om samt att undvika att styra 
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den medverkades svar (Bell 2010, s. 110). För att locka deltagare till enkäten så bestämde vi oss för 

att lotta biobiljetter till deltagarna i undersökningen. För att behålla enkäten anonym skedde detta på 

sådant sätt att man frivilligt skickar ett mejl till en adress som vi skapat för ändamålet. Med 

tydlighet i att personens mejladress inte kopplas till de svar man gett i enkäten. För att eliminera 

missförstånd och ledande frågor i enkäten skickades två testomgångar ut till LinkedIn-användare 

med olika användarvanor, innan den officiellt gick ut officiellt (Bell 2010,  s.117). 

10 Resultat  

10.1 Resultat Intervju 1, LinkedIn-expert 

Martin berättade i intervjun att för LinkedIn som företag handlar det mycket om att marknadsföra 

och sälja. Det är viktigt för ett företag som dem att nå ut till folk med information om vad 

användare kan få ut av plattformen och hur de kan få hjälp. Värdegrunderna hos LinkedIn är att 

hjälpa individers professionella identitet, att nätverka och att samla kunskap.  

Han presenterade även en vision som LinkedIn har: Den ekonomiska grafen. Kort sagt så kan 

man genom denna se var det finns kompetens och var det finns behov av kompetens. Så en 

långsiktig plan är att alla människor ska ha en profil och att alla lediga jobb ska förmedlas via 

LinkedIn. Det ska bli en framtida arbetsplattform.  

I intervjun diskuterades risken att LinkedIn i framtiden eventuellt skulle kunna komma att 

användas i reklamsyfte. I sitt svar så vände han på resonemanget och förklarade att genom de sätt 

LinkedIn kan gruppera in folk och företag i rätt sorts grupper, kommer reklam och liknande 

anpassas för individen. På så sätt behöver det inte ses inte som påträngande reklam, utan som något 

som gynnar användaren och som snarare kan uppskattas att få ta del av. 

10.2 Resultat Intervju 2, Expert inom kompetensnätverk 

Det vi frågat Johan är hur han ser på utvecklingen som skett de senaste åren och sociala mediers 

framgång. Hur han ser på offline respektive online-nätverkande och vilka för- och nackdelar som 

finns med det. Johan har en lång yrkesbakgrund inom nätverk och arbetar idag på ett av Sveriges 

största kompetensnätverksföretag. Han berättade att den största motivationen till att arbeta med 

nätverk är att få människor att stanna upp för reflektion i arbetslivet, han beskrev att det oftast är ur 

reflektion de smarta lösningarna kommer fram.  

När Johan började arbeta med professionellt kompetensnätverk såg han ett behov utifrån sin egen 

yrkesroll och andras omkring honom. Behovet av att kunna reflektera med andra personer med 

liknande yrkeserfarenhet. Han förklarade i intervjun att man förr pratade mest om nätverkande i 
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form av mingel i ett socialt perspektiv. Få tog upp nätverk ur ett kompetens- och 

kunskapsperspektiv.  

Johan tror inte att det är bra att stå utanför LinkedIn. Han anser att det är viktigt att vara med i 

tiden och att det ida  n stan  r nå ot man bör bocka av i sin “to-do-list”  Att inte vara synli  på 

webben väcker snarare misstänksamhet mot personen. Han tycker för egen del att det är ett bra 

hjälpmedel för att till exempel förbereda sig på att träffa andra människor, om man vill få en inblick 

i dennes bakgrund. Ur ett karriärperspektiv ser han det också positivt då man till exempel kan söka 

efter en person med en viss kompetens som sedan kan bli handplockad, eller om man vill 

introducera två personer för varandra. Han tycker att det är ett värdefullt och kraftfullt verktyg. 

Dock beroende på i vilket syfte man använder det. Han berättade också att, om man ska agera i de 

digitala medierna så måste man vara väldigt äkta, och vara sig själv. Annars lyser det oäkta igenom. 

10.2.1 Ett gott nätverk 

Nyckeln till bra nätverkande förklarade Johan är struktur, man måste ha en bra struktur för att 

kunna bygga ett gott nätverk. Strukturen skapar en plattform där man sedan kan bygga ett nätverk. 

Han uttryckte också att detta är en aspekt som många missar. En annan viktig beståndsdel för ett 

lyckat nätverk är att boka möten och hålla kontakten, då människor idag är väldigt upptagna. 

När det gäller offline-nätverkande så förklarade Johan vikten av att inneha en mötesledare, 

någon som kan leda en grupp, organisera och facilitera. Det handlar i grund och botten om att skapa 

energi i mötet mellan individer och skapa en lättsam atmosfär. Samtidigt hålla ett fokus på att det 

skapas ett värde i att medverka. Som mötesledare ska man kunna lyssna med urskiljning och ta ut 

viktiga delar för att behandla dessa i gruppen. Denna person hjälper människor att knyta kontakter 

och kopplar samman dem. Om det finns en sådan människa i en grupp så öppnar det upp en 

förtrolighet hos deltagarna. Där och då kan man fånga upp människor och koppla samman dem för 

att bilda nya kontakter och nätverk. Han tror att ett gott nätverk ökar karriärmöjligheter rätt 

väsentligt och att det blir allt viktigare att ha det.  

10.2.2 Starka kontra Svaga kontakter 

Johan förklarade att en stark kontakt för honom är en förtrolig kontakt. Han hävdade att det tar ca 

två år att bygga ett starkt band. Det går inte att ha hur många nära kontakter som helst då det blir 

svårt att underhålla dem. Om man sedan har enormt många kontakter på LinkedIn spelar inte så stor 

roll, då man måste ha lite djupare kontakt för att kunna dra nytta av dem. Han hävdade att djupare 

kontakter ger störst utbyte då man noga valt ut kontakterna. Detta för att de har en större förståelse 

för en själv och kan till exempel vara referenser. I vissa fall kan de även vara mentorer och coacher. 

Det är bara kontakter som man verkligen litar på som man kan gå i god för, där av spelar nära 

kontakter störst roll. 
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10.2.3 Skillnad på offline- och onlinenätverk 

Fördelen med LinkedIn är enligt Johan att det är så pass tillgängligt, snabbare än ett offline-nätverk 

där det krävs lite förarbete i form av till exempel telefonsamtal eller mejl. På LinkedIn kan man få 

en överblick av många olika branscher, intresseområden eller organisationer. Man kan också 

identifiera vilka som är aktiva och framåt. Fördelen med att nätverka offline är att, när man får föra 

en dialog med människor och uttrycka sig verbalt så kan man tolka människors reaktioner, man kan 

repetera och se om budskapet nått fram. Han anser att kroppsspråket spelar en stor roll inom 

kommunikation. Det skrivna ordet har ett starkt värde, men att i den interaktiva formen som den 

sker på LinkedIn, blir det alldeles för tunt. 

10.2.4 Framtiden 

Johan förklarar att inspiration kommer utifrån och att man i stor utsträckning kan få den genom 

LinkedIn. En annan viktig komponent är motivation, och den kommer inifrån. För att bli motiverad 

måste man föra en dialog med någon. Den dialog som uppstår i det som skrivs är inte alls lika 

kraftfull som det när man uttrycker sig verbalt, då kroppsspråket får vara med i uttrycket. 

Han uttryckte en oro över att samhället i framtiden troligen kommer se den digitala världen som 

kommunikationsplattform och inte det fysiska mötet. Utvecklingen visar på det, men han är också 

övertygad om att världen av digital kommunikation aldrig kommer kunna ta över det fysiska mötets 

kraft och att detta eventuellt kommer växa som behov eftersom att allt mer digitaliseras: 

“Det är väsensskiljt, vad det skrivna kontra det muntliga, det verbala, har att ge utav 

kraft. Väsensskiljt för mig, det är inte små nyansskillnader. När jag får föra en dialog 

och uttrycka mig verbalt så kan jag repetera, jag kan se om jag når fram med mitt 

budskap, någon nickar, någon vill gå in i diskussionen, någon kompletterar, jag 

kompletterar, det har en sådan otroligt stor kraft i sig.” 

10.3 Enkätresultat  

Målet med enkätundersökningen var att få en bild av individers syfte och resultat i sitt användande 

av LinkedIn. Totalt har 116 personer i blandade åldrar och kön deltagit. Vi har fokuserat på de delar 

som gett resultat och kan relateras eller granskas gentemot teorigrunden och frågeställningen. 

Nedan förklarar vi några begrepp och hur vi tolkar dem.  

 Feedback - Med feedback syftar vi på frågan kring vilka gensvar användaren fått av andra 

användare på LinkedIn. Bland svarsalternativen fanns: Jag har inte fått någon feedback, jag 

har blivit handplockad för ett specifikt arbete via LinkedIn, jag har sett att personer jag inte 

känner kollat på min profil, jag har blivit rekommenderad, mina kompetenser har blivit 

bekräftade eller övrigt. 
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 Nya yrkesmöjligheter -  I enkätundersökningen ställdes frågan om man getts chansen till 

nya yrkes möjligheter och om man tror att LinkedIn kan påverka ens yrkesmöjligheter. Detta 

har inte bara att göra med om man fått ett nytt arbete genom LinkedIn, utan också om det 

kan ha bidragit till yrkesutveckling på andra sätt. 

 Frekvent användare - En person som använder LinkedIn 2-3 gånger i veckan eller mer.  

 Sporadisk användare - De som är aktiva 1-2 gånger i månaden eller mindre.  

10.3.1 Frekventa och sporadiska användare i förhållande till yrkesmöjligheter och feedback 

Av det totala deltagandet (116 personer) ser vi att mindre än hälften getts nya yrkesmöjligheter. Det 

är totalt 42% (49 av 116st) som getts nya yrkesmöjligheter. Av dessa 49st kan vi se att 88% (43 av 

49st) har över 50 personer i sitt kontaktnät
1
. I jämförelse till de som inte getts nya yrkesmöjligheter, 

58% (67 av 116st). Där hade 52% (35 av 67st) över 50 kontakter. 

Det är 38% (44 av 116st)  av alla deltagare som använder LinkedIn mer sporadiskt, det vill säga 

1-2 gånger i månaden eller mer sällan. Till skillnad från frekventa användare, 62% (72 av 116st) 

som är aktiva på LinkedIn 2-3 gånger i veckan till varje dag. Mellan dessa grupper ser vi en tydlig 

skillnad gällande resultat i form av feedback genom användandet. Av de frekventa användarna har 

94% (68 av 72st) fått feedback och av de sporadiska användarna har 45% (20 av 44st) fått feedback 

genom LinkedIn. Som också visas i diagrammen nedan (figur 3 och 4) har 6% (4 av 72st) av de 

frekventa användarna inte fått någon feedback och av de sporadiska användarna, 55% (24 av 44st).  

Tittar man närmare på de 45% (20st) av de sporadiska användarna som fått feedback kan vi se att 

majoriteten, det vill säga 15 av 20st har haft LinkedIn tre år eller mer och/eller har över  

50 kontakter. Här kan även se att de frekventa användarna som inte fått någon feedback, 6% (4st) 

har mindre än 50 kontakter och/eller har varit medlem i mindre än ett år.  

 

 

                                                 
1
 För att få ut det mesta av sitt nätverk har LinkedIn gett en riktlinje på att man bör ha minst 50 kontakter. 

Vidareutveckling följer i analysen (se rubrik 15.2). 

Figur 3-4: Frekventa och sporadiska användare som fått feedback gentemot den som inte fått feedback via 

LinkedIn. 
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Vi ser även att av de frekventa användarna har 56% (40 av 72st) getts nya yrkesmöjligheter. I 

jämförelse till de sporadiska användarna, där 20% (9 av 44st) getts chansen till nya 

yrkesmöjligheter.  

10.3.2 Tillit och förtroende 

Diagrammet nedan (figur 5) visar hur stor del av de medverkande som fått yrkesmöjligheter, 42% 

(49 av 116st) jämfört med de som tror att LinkedIn kan påverka deras yrkesmöjligheter, 86% (100 

av 116st). Tittar vi närmare på de 14% (16 av 116st) som inte tror att LinkedIn kan påverka deras 

yrkesmöjligheter ser vi att 7 av 16st använder LinkedIn med främsta målet att öka sina 

karriärmöjligheter. Trots att de har detta mål så har 2 personer av dessa 7st ändå svarat att de inte 

tror att LinkedIn kan påverka deras karriärmöjligheter. 

 
Figur 5: Totala antalet deltagare som svarat jag eller nej på om de har getts och tror att 

LinkedIn kan påverka sina yrkesmöjligheter. 

 

Diagrammet (figur 6) visar vad de 58% 

(67 av 116st) som inte getts nya 

yrkesmöjligheter svarat på frågan om de 

tror att LinkedIn kan påverka deras 

yrkesmöjligheter. Där ser vi att en klar 

majoritet, det vill säga 79% (53 av 67st) 

ändå tror att LinkedIn kan påverka deras 

yrkesmöjligheter.  
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10.3.3 Förväntan och attityder 

Nedan ser vi ett cirkeldiagram (figur 7) som representerar de svar som gavs på frågan om hur väl 

LinkedIn hittills uppfyllt deltagarens förväntningar. Svarsalternativen var uppdelade i en skala från 

1-5 där 5 stod för “  tte nö d” och 1 för “inte alls nö d”  Det vi tydli t kunde se var att en relativt 

stor del var likgiltiga kring den uppfyllda förväntad då 43% (50 av 166st) svarat siffran 3. Vi ser 

dock en betydande skillnad i både den lägre och högre skalan. De som svarat 1 (6%) och 2 (6%) 

utgör en mindre nöjd skara på 10% (12 av 116st). Gentemot de som har svarat 4 (33%) och 5 (14%) 

som tillsammans utgör 47% (54 av 116st). Där med ser vi att en positiv förväntansbild av LinkedIn. 

 

 
Figur 7: Svar till frågan "Hur väl har LinkedIn hittills uppfyllt dina 

förväntningar?" 

 

I enkäten kunde man välja två av sina främsta mål med att använda LinkedIn där 

svarsalternativen var: Öka karriärmöjligheter, Nätverka med andra, Hitta inspiration, Personlig 

marknadsföring eller övrigt om man eventuellt hade andra mål med plattformen. De tre främsta 

svaren var att öka karriärmöjligheter, 59% (69 av 116st), nätverka med andra, 50% (58 av 116st) 

och personlig marknadsföring, 34% (39 av 116st). 

Av de som gav kombinerade svar, så var kombinationen mellan att öka karriärmöjlighet och 

nätverka med andra starkast med 22% (25 av 116st) tätt följt av att öka karriärmöjligheter och 

personlig marknadsföring på 19% (22 av 116st). 
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10.3.4 Nätverka 

Totalt sett var det 50% (58 av 116st) som svarade att nätverka med andra var deras främsta mål 

med LinkedIn. I diagrammet nedan (figur 8) illustreras de som har valt att nätverka med andra som 

främsta mål i den yttre cirkeln och de med övriga mål i den inre. Procentsatserna visar svaren på 

frågan hur viktigt tycker du det är att träffa en person för att skapa en användbar kontakt? I skalan 

1-5, d r 1 stod för “Inte alls” och 5 för “Alltid vikti t”  Vi ser att svaren på hur viktigt man tycker 

det är att träffa en kontakt är relativt jämt. Om vi lägger ihop svaren 4 och 5 och kollar på 

skillnaden mellan de med främsta målet att nätverka 76% (44 av 58st) och övriga mål  62% (36 av 

58st), så skiljer det bara14%.  

 
Figur 8: Visar svar på frågan: Hur viktigt tycker du det är att träffa en person för att 

skapa en användbar kontakt? Yttre cirkeln representerar de med främsta målet att 

nätverka med andra. Inre cirkeln representerar de med övrigt svar. 

 

Vi ser inte så stora skillnader runt andra aspekter, till exempel kring frågan om man känner att 

LinkedIn hjälpt till att öka sitt kontaktnät. Där de med främsta målet att nätverka med andra 64% 

(37 av 58st) och de med övriga mål 62% (36 av 58st) svarade att de känner att LinkedIn hjälpt dem 

att öka sitt kontaktnät. Alltså ser vi inte så stor skillnad på de som har målet att nätverka gentemot 

övriga mål. Liknande små marginaler kan man till exempel se på hur många man träffat av sina 

kontakter och hur många kontakter man har. Vad vi däremot kan se är att 63% (73 av 116st) av alla 

känner att LinkedIn har hjälpt dem öka sitt kontaktnät. Av totalen ser vi även att det är 88% (102 av 

116st) som har träffat över 50% av sina kontakter.  
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10.3.5 Funktioner och feedback 

För att kunna se hur användandet av LinkedIn ser ut i relation till påverkan av yrkesmöjligheter, 

har vi plockat ut de aktiviteter som genomförts beroende av vilken feedback man har fått. Vid 

användning av nyhetsflödet, statusdelningar och Inmail ser vi inga större mer avgörande skillnader i 

koppling till feedback. Men av de 22% (25 av 116st) som blivit handplockade till ett specifikt 

arbete via LinkedIn, används dessa aktiviteter mest ofta eller ibland: Kollar lediga tjänster 52% (13 

av 25st), letar nya kontakter 76% (19 av 25st), uppdaterar sin profil 56% (14 av 25st) och kollar 

andras profiler 88% (22 av 25st). Resterande använder dem mer sällan eller aldrig. Dessa aktiviteter 

har kring feedback handplockad fått högst procentsats av alla. 
 

 

Figur 9: Visar de som blivit handplockade genom LinkedIn och vilka 

aktiviteter de använder ofta/ibland eller sällan/aldrig. 
 

Diagrammet nedan (figur 10) visar de 66% (77 av 116st) som har sett att personer de inte känner 

kollat på deras profil. Hos dem ser vi en överlägsen användning av gruppdiskussioner, där 57% (44 

av 77st) svarat att de deltar i gruppdiskussioner ofta eller ibland. 75% (58 av 77st) kollar andras 

profiler, vilket inte är högst procentsats men relevant till den feedback man fått. 
 

 

Figur 10: Visar de som sett att personer de inte känner kollat på deras 

profil och vilka aktiviteter de använder ofta/ibland eller sällan/aldrig. 
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I diagrammet (figur 11) ser vi hur ofta användarna som inte fått någon feedback (28 av 116st) 

tillämpar de olika funktionerna. Detta visar att de som använder följande aktiviteter sällan/aldrig, 

inte heller fått någon feedback genom LinkedIn.  

 

 

Figur 11: Visar personer som inte fått någon feedback alls och vilka aktiviteter de 

använder ofta/ibland eller sällan/aldrig. 

11 Metodkritik 

Enkäten spreds mest via sociala medier såsom Facebook och LinkedIn. Detta kan ha bidragit till att 

den spreds vidare i kontaktnät med liknande ålder. Vi hade önskat en högre andel svar från en äldre 

generation, och borde kanske därför försökt nå ut på andra sätt. Försök gjordes dock att nå äldre 

målgrupper, främst genom att be bekanta att sprida enkäten via intranät på arbetsplatser. 

12 Analys  

LinkedIn har som huvudmål för användaren att ge verktyg till den professionella profilen, att skapa 

nätverk och en professionell publicerings-plattform där det kan delas och samlas kunskap (Intervju 

1, se rubrik 10.1). Vi har genom vår studie kunnat se att en majoritet av användarna svarat att det 

främsta målet med att använda LinkedIn är: Öka karriärmöjligheter, Nätverka med andra och 

Personlig marknadsföring. Dessa tre målsättningar har vi sett matchar LinkedIns egna 

värdegrunder, som är: Den personliga profilen, Nätverka och Kunskap. Sammantaget förstår vi att 

dessa komponenter spelar roll om användaren ska nå framgång på LinkedIn. Alltså hur man 

utvecklar och underhåller sin professionella profil och hur man aktivt nätverkar och bygger broar 

till kunskapsutbyte. För att detta i grunden skall fungera krävs det att användaren känner tillit, dels 

till andra användare och dels till LinkedIn och den information som publiceras och delas via 

nätverket. 
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12.1 Nätverka 

Ett stort kontaktnät ger större chans att inneha kontakter som skapar broar till andra 

samhällsgrupper än den man själv är inkluderad i, vilket bidrar till ett större informationsutbyte. Så 

om man besitter ett bredare kontaktnät med många svaga kontakter kan man potentiellt få utbyte av 

mer information än de med ett mindre kontaktnät med starka kontakter. Hur information sprids 

beror på vilka kontakter det finns i nätverket (Granovetter 1983). 

Johan förklarar att nyckeln till ett bra nätverkande är struktur och att hålla kontakten med 

människor. I offline-nätverk har han erfarenheten av att mötesledare är en väldigt viktig komponent. 

En person som är duktig på att möta människor, leda en grupp, organisera och facilitera. En person 

som kan skapa energi i mötet mellan människor och får dem att öppna sig. På så sätt kan förtroliga 

och starka kontakter på sikt skapas (Intervju 2, se rubrik 10.2). 

Vi ser det som att mötesledarna skulle kunna liknas med Granovetters broar. Där personer 

kopplas ihop mellan olika samhällsgrupper och personer som i vanliga fall inte skulle mötas. Det 

finns därmed en utarbetad metod till hur detta sker i ett offline-nätverk (Intervju 2, se rubrik 10.2). I 

ett online-nätverk skulle detta kunna liknas med de diskussionsgrupper som LinkedIn erbjuder. 

Dock ser vi, vilket också Johan bekräftar att den förtroliga kontakten saknas då mötesledaren 

uteblir. Claybaugh & Haseman (2013) ser i sin studie en koppling mellan professionella relationer 

och sociala mediers uppbyggnad, där tillit har en nyckelroll inom sammanhang som rör 

Internetkultur. Dels för de kontakter man knyter men också för det sociala mediet i sig.  

LinkedIn talar om för användare som besöker en diskussionsgrupp att gruppdeltagande lockar i 

snitt fyra gånger fler besökare (LinkedIn 2015). Detta kan vi utifrån studien bekräfta, då de 

användare som deltar i gruppdiskussioner via LinkedIn får bekräftelse av andra användare genom 

att folk kollar deras profil. Informationen som läggs ut synlig och delbar, vilket resulterar i att 

information kan färdas långt längre än den hade gjort i ett offline-nätverk. I och med Internet kan 

det till och med färdas till andra sociala medier och bli viralt.  

Johan tror att ett gott kontaktnätverk ökar människors karriärmöjligheter väsentligt och att det är 

viktigt att tänka på. Men han uttrycker också en oro i att det fysiska mötet mellan människor glöms 

bort och att nätverkande i större utsträckning går mot en digital plattform.  

12.2 Vikten av interaktion, tid och kontakter 

Vi kan i resultatet se att frekventa användare av LinkedIn har fått mer feedback än sporadiska 

användare. Att den tid man lägger ner i interaktionen med LinkedIn kan ha betydelse. Något som 

utmärker de flesta sporadiska användarna som fått feedback är att de har över 50 kontakter eller har 

använt LinkedIn i tre år eller mer. Vi ser därför två viktiga komponenter kring vad som ger resultat i 

feedback på LinkedIn: tid och kontakter.  
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LinkedIns europeiska försäljningsdirektör Fredrik Bernsel, säger i en intervju från Dagens 

Nyheter(2013) att: 

“Det handlar om kvalitet snarare än kvantitet. Som en generell riktlinje är minst 50 

kontakter bra för att få ut det mesta av ditt nätverk. Ju fler kontakter har, desto fler 

kontakter når du utanför ditt eget nätverk. Däremot är 500 kontakter för många för 

de flesta av oss. Se till att varje kontakt har en mening för dig och ditt nätverk.”  

I ett för stort kontaktnät kan det vara svårt att behålla starka kontakter och underhålla dem för att 

de ska vara användbara. Det finns då en risk att den emotionella intensiteten, intimiteten, 

förtroendet och ömsesidiga tjänster till varandra kan upphöra (Granovetter 1983). 

Johan, expert inom kompetensnätverk, menar även att det är svårt att ha hur många nära 

kontakter som helst. Man måste ha ett starkare band för att kunna dra nytta av en kontakt och 

behålla den förtrolig.  

12.3 Förtroende/tillit 

Att ha ett välbearbetat personligt varumärke i digitala medier kan idag vara avgörande för ens 

karriärutveckling. Att förstå vikten av att upprätthålla och uppdatera sin digitala identitet ökar i 

samband med informationssamhällets utbredning (Hitchings 2014). Utifrån vår studie kan vi 

bekräfta att frekventa användare av LinkedIn är de som också får resultat i användandet.  

Ett tydligt resultat är den feedback man fått av andra användare, beroende av vilka aktiviteter 

man utfört. Exempel på detta är de som blivit handplockade till ett specifikt yrke via LinkedIn. Vi 

har i undersökningen dragit slutsatsen att de aktiviteter som dessa utför, ofta eller ibland är starkt 

relaterade till just handplockning. Dessa är: Titta på lediga tjänster, Leta nya kontakter, Uppdatera 

sin profil och Kolla andras profiler.  

Här ser vi alltså att det till viss del finns möjlighet att med hjälp av sitt användande kunna styra 

den feedback man eventuellt önskar. Genom att utföra vissa aktiviteter så syns man mer för 

användare och företag, vilket i sin tur uppmärksammar det digitala varumärket. Hitchings (2014) 

trycker mycket på vikten av att själv styra sin digitala identitet, detta för att kontrollera sitt 

varumärke och för att ingen annan ska göra det åt en.  

I undersökningen kan vi visa på att det överlag finns en stor tro i att LinkedIn kan påverka 

yrkesmöjligheter, även hos de som inte fått nya yrkesmöjligheter. Tron att LinkedIn kan påverka 

ens yrkesmöjlighet kan både tolkas som positiv eller negativ. För att denna tro ska hållas positiv är 

det viktigt att det finns en tillit till både systemet och andra användare, då många yrkesverksamma 

runt om i världen använder sig av LinkedIn för att hantera relationer och kontakter (Claybaugh och 

Haseman 2013). Majoriteten av dem som svarat i undersökningen har träffat mer än hälften av sina 

kontakter. Det kan indikera att man faktiskt tänker på eller väljer att ha kontakter man träffat i sitt 
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kontaktnät på LinkedIn. Detta behöver inte vara självklart då LinkedIn ger möjligheten knyta 

kontakter med många fler än de man träffat i verkligheten.   

13 Diskussion och Slutsats 

I studien har vi fokuserat på det sociala mediet LinkedIn som är skapat för att främja individers 

professionella identitet. LinkedIn används i allt större utsträckning inom yrkesvärlden, vilket också 

ökat företags bakgrundskontroller (Stockholms Handelskammare 2014). 

I studiens bakgrund konstaterar vi att rekrytering idag i allt större utsträckning sker via sociala 

medier, som i sin tur leder till en förändring i arbetsmarknaden (Stockholms Handelskammare 

2014). Detta ger nya förutsättningar i att man bör tänka på hur man agerar och syns i den digitala 

världen, då det eventuellt skulle kunna påverka en framtida anställning. Det ställer krav på 

individen att tänka på hur man framställer sig själv och utformar sitt digitala varumärke. Dock 

formas den digitala identiteten av både individen och andra omkring (Lindqvist & Söderlind 2009). 

Det kan därför vara svårt att styra och sammansvetsa det digitala varumärket och den digitala 

identiteten, då det egentligen bara är varumärket individen själv kontrollerar. Detta resulterar i att 

tillit för andra användare och plattformen, skapar en stomme för att man ska vilja men också våga 

använda ett socialt medium som LinkedIn (Claybaugh och Haseman 2013). Vi har därför i studien 

undersökt användarna och deras syn på samt interaktionen med LinkedIn, ur ett professionellt 

yrkesutvecklingsperspektiv. Detta har gjorts genom att besvara denna frågeställning: Vilket 

inflytande kan ett socialt medium som LinkedIn ha på svenskars karriärutveckling? Vad bör man 

som användare tänka på när man utformar sin professionella identitet och bygger sitt nätverk på 

LinkedIn? 

Vi kan i studien se att LinkedIn som socialt medium har inflytande på svenska användares 

yrkesutveckling. Interaktion och aktivt användande är något som resultatet visar ger utdelning. Men 

det krävs av användaren att den är aktiv och lägger ner tid dels på att nätverka men också på att 

utforma det digitala varumärket som innefattar synlig interaktion. 

Om den tillväxt som LinkedIn haft de senaste åren håller i sig så tror vi att det kommer att bli 

viktigare att vara en del av LinkedIn i framtiden. Det kommer också vara viktigt att aktivt ta 

kontroll över den information som lagras om en själv på Internet. Förutsatt att det inte dyker upp en 

ny plattform som konkurerar ut LinkedIn så kommer det att vara viktigt för dina yrkesmöjligheter 

att vara där och synas. Man bör som Hitchings (2014) skriver se till hur man framstår i sociala 

medier, och det spelar inte så stor roll hur många man känner, utan det är snarare viktigt hur man 

framstår och hur många som känner till en själv. 
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Det räcker alltså inte bara att ha en “bra profil” utåt sett   i ser att aktivitet och interaktion också 

har en betydande roll. Detta betyder att användarna har ett stort ansvar, dels i att vara aktiva men 

också i hur de marknadsför sig själva. LinkedIn ger verktygen till yrkesutveckling och det är 

därmed upp till användaren att ta initiativ till framgång. Därigenom skapas ett ansvar hos 

användarna och LinkedIn, då förtroende spelar en stor roll i människors beslut om att delta i ett 

socialt nätverk (Claybaugh och Haseman 2013). 

Slutligen kan vi genom Granovetters (1983) beskrivning över grunden för att skapa starka 

kontakter se vad som spelar roll i interaktionen med LinkedIn: Mängden nedlagd tid, förtroende och 

ömsesidiga tjänster. Det finns också två komponenter som inte hamnar inom ramen för 

undersökningen, den emotionella intensiteten och intimitet. Det lämnar oss med funderingar om de 

komponenterna går att uppnå om man aldrig möter en kontakt ansikte mot ansikte. Kan man skapa 

starka kontakter via Internet? Kommer det resultera i bristande tillit och då skapa behov av att 

offline-nätverka mer? 

Det som studien visat är att LinkedIn erbjuder verktyg som kan ha inverkan på svenskars 

yrkesutveckling, men att det inte sker av sig själv. Det är främst de användare som är interagerar 

aktivt och lägger ner tid på att utveckla sin digitala identitet som ges olika möjligheter till att 

utvecklas professionellt. Det vi kan se är att LinkedIn-användare bör tänka på hur de använder sin 

personliga identitet när de nätverkar och skapar kontaktnät samt att tillit spelar en grundläggande 

roll. Genom dessa tre komponenter kan vi se ett förhållande som skapar förutsättningar för 

användarens yrkesutveckling via LinkedIn. 

 

 

Figur 12: Illustrerar tre viktiga komponenter för att skapa goda förutsättningar 

för användarens yrkesutveckling. 
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14 Kritisk reflektion 

Eftersom det fanns bristande information på teoretisk grund om just LinkedIn-användande var det 

svårt att avgränsa problemområdet och problemformuleringen. Men då det finns ganska mycket 

information om hur rekryterare använder LinkedIn såg vi det som en viktig del att se motpolen till 

detta - användarna. Att arbetsmarknaden håller på att bli digital är ett relativt nytt fenomen som 

fortfarande är ganska outforskat. Syftet blev därför ganska omfattande för att vi under studien skulle 

kunna kartlägga och se olika komponenter kopplade till fenomenet. Trots att vår studie är ganska 

övergripande, ser vi det som en fördel att den kan ligga till grund för mer djupgående studier i 

samma ämne. 

15 Vidare forskning 

Det vi skulle se som intressant vidare forskning är bland annat vad det innebär att stå utanför sociala 

medier som LinkedIn. Om man i och med det står utanför en ny sorts arbetsmarknad. 

En annan intressant aspekt skulle vara att se på den generation som föds idag och hur de 

påverkas när deras liv sparas i Internetskuggan, dels på Facebook och i moln. Personlig integritet 

och etiska frågor hos företag kan vara en viktig aspekt att titta närmare på. I intervjun med 

LinkedIn-experten fick vi förklarat att en av LinkedIns framtidsvisioner handlar om att man ska 

kunna gruppera användare för att kunna se olika mönster eller behov. Till exempel för att läsa ut var 

det finns kompetens och var det finns behov av kompetens. De jobbar för att alla ska ha en 

LinkedIn-profil och att alla lediga jobb ska finas via LinkedIn. Denna vision kallas av LinkedIn 

"den ekonomiska grafen" och det vore väldigt spännande att undersöka vad den egentligen innebär. 
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http://www.xlnt.se/headhunting/
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17 Bilagor 

17.1 Intervju 1, LinkedIn- expert 

Intervjun är Anonym.  

Vara klara med att vi skriver ur ett företagsperspektiv, så ifall han har personliga åsikter måste han 

vara tydlig med det. Men att han kommer få läsa igenom det sen innan publicering. 

 Berätta lite om dig själv och vad du gör på LinkedIn? 

 Vad är din yrkesbakgrund? 

Frågor angående LinkedIn: 

 I vilket syfte startade LinkedIn från början? Hur har det utvecklats? och vad är 

framtidsutsikter?  

 Vad är huvudsyftena med LinkedIn? Kan du nämna några? 

 Vad säger in är främsta målet till att använda LinkedIn? 

 Specifika målgrupper/branscher som använder LinkedIn? 

Användare och profil 

 Vad tror du att användare har för förväntningar när dom skaffar en profil? 

 Vilken är den största anledningen till att skaffa LinkedIn 

 Tror ni att det är en viss sorts människor som skaffar LinkedIn? 

 Vet ni någon funktion som är speciellt uppskattad? 

Om dom har statistik på vilka funktioner som används främst på sidan. 

Vad främjar din yrkesprofil bäst? Vet ni vilka funktioner som gett mest resultat i tanke om 

yrkesutveckling, vad rankas högst - typ nätverkande stort kontaktnätverk, eller upplagt helt 

fantastiskt cv, eller något annat. 

Sälj/rekrytering 

Idag används LinkedIn av företag som rekryteringsverktyg, var det tanken från början? Eller har det 

tillkommit efter behov? och efterfrågan. 

Vidare diskussion: Angående säljföretag: Finns risken att det tar över från fokus på användaren? 

Används för att hitta prospekts för säljare. i vilket syfte? 

 Hur stor andel användare är företag? 

 Skulle ni kunna se LinkedIn som en arbetsöks-plattform i framtiden? Som en ny slags 

arbetsförmedling? 

Övriga funderingar 

Om det finns nån offentlig studie på användarsidan som LinkedIn gjort som är av relevans för oss.  

Vet han något bra sätt att sprida enkäten?  
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Har ni något ni skulle vilja få mer information om hos en användare. 

17.2 Intervju 2, Nätverksexpert inom kompetensnätverk 

 Intervjun är Anonym.  

 Berätta lite kort om dig själv, yrkesbakgrund etc.  

 Hur länge har du jobbat med professionella nätverk? 

 Hur jobbar du och vad driver dig i ditt arbete? (Kring nätverk) 

Nätverk: 

 Vad tycker du är viktigt för att skapa ett gott nätverk? 

 Vad är en stark/nära kontakt för dig? 

 Vad är en användbar kontakt för dig? 

 Vad tror du man drar mest nytta av, kontakter på nära håll eller distans kontakter? Förklara 

gärna. 

Övergång till LinkedIn: 

LinkedIn är ju idag världens största online nätverks företag.  

Nätverkande sker i allt större omfattning via nätet.  

Så vi tänkte fråga dit lite kring hur du ser på det? 

Hur använder du LinkedIn? 

 Använder du dig av diskussioner i LinkedIn och i sådana fall på vilket sätt? 

 Hur använder du LinkedIn själv för att nätverka?  

 

Finns det för- och nackdelar med on- och offline nätverk?  

 Styrkan i att nätverka? on- och offline 

Varför tror du LinkedIn har lyckats? 

 Tror du att det är viktigt att ha en LinkedIn? 

Tror du att det sätt man nätverkar skiljer sig mycket mellan olika yrkeskategorier? 

 Vilka tror du tjänar på att använda LinkedIn och vilka tjänar inte på det? 

Skiljer sig sättet att nätverka mellan olika åldrar/generationer?  

 Kommer det utvecklas i och med den nya generationen som är uppvuxna med teknik? 

Tror du LinkedIn kan hjälpa folk till ökade yrkesmöjligheter? 

 på vilket sätt? 

 

Framtiden 

Hur stor roll tror du nätverkande spelar på dina chanser till ökade yrkesmöjligheter? 
 
Tror du att LinkedIn eller något liknande program kommer vara nya arbetsförmedlingen i framtiden?  

 Ta över marknaden helt? 

 Vad tror du det innebär att stå utanför? 
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Vad räknas som att träffas för dig? 

 R knas att du “tr ffat nå on” om du skypat med personen? 

 Hur ser du på framtiden? 

 
Till sist ska vi göra ett test där du får rangordna de viktigaste delarna med att nätverka online och 

offline. 
 
Vad är den största anledningen till att nätverka offline eller på LinkedIn? 
 

 kategorier på papper på bordet 

17.3 Enkätundersökning 

17.3.1 Enkätfrågor 

1. Ålder? * 

2. Kön? * 

 Kvinna/ Man 

3. Hur länge har du haft ett konto på LinkedIn? * 

 Mindre än 1 år 

 1-2 år 

 3 år + 

4. Har du laddat ner LinkedIns app? * 

 Ja / Nej 

 Nej, visste inte att det fanns en 

5. Hur många kontakter har du? * 

 49 

 50 - 99  

 100 - 299 

 300 - 499 

 500 +  

6. Ungefär hur stor del av dina kontakter har du någon gång träffat? * 

 Med träffat menas ansikte mot ansikte. Du behöver inte känna personen. 

 Mindre än 50% 

 Mer än 50% 

7. Vad har du för sysselsättning? * 

 Om du är student och samtidigt arbetar väljer du något av alternativen som beskriver din 

 arbetssituation. 

 Endast studerande Fortsätt till frågan 12. 

 Aktivt arbetssökande Fortsätt till frågan 8. 

 Arbetar 50% eller mindre Fortsätt till frågan 10. 

 Arbetar mellan 50% 100% Fortsätt till frågan 10. 

 Arbetar 100%, Heltid Fortsätt till frågan 10. 

 Övrigt: Fortsätt till frågan 12. 
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Arbetssökande 
 

8. Hur länge har du varit arbetssökande? * 

 Svara i år. Om mindre än ett år svara: <1 år 

 Fritext 

9. Inom vilken bransch söker du främst arbete? * 

 Max 2 svar. Exempel: IT och Journalistik 

 Fritext Fortsätt till frågan 12. 

Yrkesverksam 

 

10. Ungefär hur länge har du varit yrkesverksam? * 

 Svara i år. Om mindre än ett år svara: <1 år 

 Fritext 

11. Inom vilken bransch? * 

 Ex. IT, Journalistik, Vårdomsorg, Restaurang etc.. 

 Fritext Fortsätt till frågan 12. 

LinkedIn användning 
 

12. Vad är ditt främsta mål med din LinkedIn-profil?* 

 Max 2 svarsalternativ Markera alla som gäller. 

 Öka karriärmöjligheter 

 Nätverka med andra 

 Hitta inspiration 

 Personlig marknadsföring 

 Övrigt: 

13. Hur ofta är du inne på din LinkedIn? * 

 Via appen eller webben Markera endast en oval. 

 Varje dag 

 2 - 3 ggr / vecka 

 1 - 2 ggr / månad 

 Mer sällan 

14. Hur ofta använder du följande aktiviteter på LinkedIn? * 

 Markera endast en oval per rad. Användaren kan markera: Aldrig, Sällan, Ibland eller Ofta på varje 

 aktivitet. 

 Kollar nyhetsflödet  

 Uppdaterar/delar i nyhetsflödet 

 Deltar i gruppdiskussioner 

 Skickar/tar emot Inmail 

 Kollar efter lediga tjänster 

 Letar nya kontakter 

 Uppdaterar din profil 

 Kollar andras profiler 

15. Vilken feedback har du fått från andra medlemmar på LinkedIn? * 

 Möjligt att välja flera alternativ. Markera alla som gäller. 

 Jag har inte fått någon feedback 
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 Jag har blivit handplockad för ett specifikt arbete via LinkedIn 

 Jag har sett att personer jag inte känner kollat på min profil 

 Jag har blivit rekommenderad 

 Mina kompetenser har blivit bekräftade 

 Övrigt: 

16. Känner du att LinkedIn hjälpt dig till ökat kontaktnät? * 

 Utöver det kontaktnät du hade innan LinkedIn.  

 Ja /Nej 

17. Hur viktigt tycker du det är att träffa en person för att skapa en användbar kontakt?* 

 Med användbar menas att du skulle kunna dra nytta av kontakten i framtiden. 

 Skala 1-5 

1= Inte alls och 5 = Alltid viktigt 

Avslutningsvis 

 

18. Tror du LinkedIn kan påverka dina yrkesmöjligheter? *. 

 Ja/Nej 

19. Har LinkedIn gett dig chansen till nya yrkesmöjligheter? * 

 Ja /Nej 

20. Om ja, på vilket sätt har LinkedIn gett dig chansen till nya yrkesmöjligheter? 

 Ex. Fått komma på arbetsintervju eller delta i företagsevent etc. 

 Fritext 

17.3.2 Resultat 

Resultatet av enkätundersökningen finns under denna länk: 

https://docs.google.com/forms/d/1PYGXCkZiaLn6tYxnYQTpJzV4RB8a7hfBBERAkl_3mV8/view

analytics 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1PYGXCkZiaLn6tYxnYQTpJzV4RB8a7hfBBERAkl_3mV8/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1PYGXCkZiaLn6tYxnYQTpJzV4RB8a7hfBBERAkl_3mV8/viewanalytics

