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Abstract  
Social media and search engines have become common within recruiting in Sweden. More and 

more recruiters use social media and search engines as a tool for background checks. Because 

of this growing tendency, it is of interest to study how and in what way companies work with 

social media and search engines with the purpose to integrate them in the daily work. 

 

To study the area a bit closer, the aim is to investigate how recruiters think about the use of 

social media and search engines during the recruiting process. The study also explore in what 

way recruiters think that they use social media and search engines with the purpose to evaluate 

candidates and in what way this can affect the recruiting process. 

 

Our central questions are: 

• How do recruiters use social media and search engines in the recruiting process? 

• What significance do social media and search engines have in the matter of evaluation 

of candidates in the recruiting process? 

• How do recruiters think when it comes to ethical and moral questions that can be 

relevant in background checks via social media and search engines?  

• In what way do recruiters work with policies and guidelines when it comes to evaluation 

of the candidate via social media or search engines in the recruiting process?  

 

To answer our central questions, interviews were held with six recruiters. The recruiters had 

different opinions about the use of social media and search engines related to evaluation of 

candidates. Their answers showed that all of them use social media in the purpose of marketing 

and that some of them use social media as a form of background checks. The conclusion of the 

study is that all the recruiters decide on their own if they think that background checks through 

social media is okay or not. All of the recruiters had different opinions about moral and ethical 

questions, that are relevant for further discussion. 

 

Keywords: Recruitment, Social Media, Background Checks, Internet, Search, Screening, Social 

Networking Sites 

 

Sammanfattning 
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Sociala medier och sökmotorer har blivit allt vanligare i rekryteringssammanhang i Sverige. 

Allt fler rekryterare använder sociala medier och sökmotorer för att utföra bakgrundskontroller 

i syfte att granska kandidater. Av denna anledning är det intressant att undersöka hur och på 

vilket sätt företag har integrerat sociala medier och sökmotorer i sitt dagliga arbete med 

rekryteringar.  

 

För att utforska området närmare är studiens syfte att undersöka hur yrkesverksamma 

rekryterare tänker kring användningen av sociala medier och sökmotorer vid rekrytering. 

Undersökningen innefattar även på vilket sätt rekryterare upplever sin användning av sociala 

medier och sökmotorer för bedömning av kandidater och hur detta kan inverka på 

rekryteringsbesluten.  

 

Våra frågeställningar är:  

• Hur använder rekryterare sociala medier och sökmotorer i rekryteringsprocessen? 

• Vilken betydelse har sociala medier och sökmotorer för rekryterares bedömning av 

kandidater? 

• Hur förhåller sig rekryterare till eventuella etiska och moraliska dilemman som kan 

förekomma vid bakgrundskontroller via sociala medier och sökmotorer? 

• På vilket sätt arbetar rekryterare med policys och riktlinjer när det gäller bedömning via 

sociala medier och sökmotorer i rekryteringsprocessen? 

 

För att besvara frågeställningarna intervjuades sex rekryterare. Intervjupersonerna hade olika 

uppfattningar om användningen av sociala medier och sökmotorer för bedömning av 

kandidater. Resultatet visade att alla använde sociala medier i marknadsföringssyfte och att 

några hade använt dessa i syfte att göra bakgrundskontroller. De slutsatser som kunde dras var 

att alla rekryterare själva får bedöma om användningen av bakgrundskontroller via sociala 

medier och sökmotorer anses okej eller inte. Rekryterarna hade olika uppfattningar om denna 

användning och därmed skiljde sig det moraliska ställningstagandet åt, vilket var relevant för 

vidare diskussion.  

 
Nyckelord: rekrytering, sociala medier, bakgrundskontroller, internet, screening, sociala 
närverkssidor 
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1 Inledning 
I denna inledande del av uppsatsen presenteras studiens problembakgrund. Här ges en bild 

av det valda forskningsområdet där forskningsproblemet motiveras. Vidare följer en 

beskrivning av studiens syfte och frågeställningar. Sedan redogörs för de avgränsningar som 

gjorts, studiens disposition samt en begreppsdefinition.  

 
1.1 Problembakgrund  

Samhällets digitaliserade genombrott har förändrat och skapat nya förutsättningar för det 

sociala livet. Sociala medier fick sitt genomslag under 2000-talet och har sedan dess blivit ett 

allmänt fenomen i samhället. De vanligaste sociala medierna utgörs idag av: Facebook, 

LinkedIn och Twitter, vilka har som syfte att möjliggöra för människor att skapa profiler, 

publicera inlägg och att nätverka (Åblad, 2011:11-12). Internet i allmänhet och sociala medier 

i synnerhet skapar nya möjligheter för individers självpresentationer och identitetsskapande 

(Pearson, 2009). På detta sätt utgör sociala medier plattformar där individer på ett medvetet sätt 

kan framställa sig själva på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Sociologiska begrepp som 

exempelvis har myntas av Goffman (1959) får på grund av detta, en förnyad aktualitet i det 

moderna digitaliserade samhället.  

 

Som en följd av internet och sociala mediers genomslag, har även rekryterare börjat använda 

sociala medier i rekryteringssammanhang. Närmare hälften av företagen i Sverige använder 

sociala medier och internet för att utföra bakgrundskontroller av kandidater vid rekrytering 

(Svensk handelskammare, 2015). Detta öppnar upp för möjligheten att genomföra en 

omfattande granskning av kandidater genom inhämtning av information via sociala medier 

samt sökmotorer. Sociala medier och sökmotorer bidrar på detta sätt till att individen blir ett 

objekt som ständigt kan bli utsatt för övervakning (Mitrou et al, 2014).  

 

Informationen som framkommer vid dessa bakgrundskontroller kan följaktligen inverka på 

företags rekryteringsbeslut (Svensk handelskammare, 2015). Sociala mediers möjligheter till 

bakgrundskontroller kan bidra till att gränsen mellan arbetsliv och privatliv kompliceras 

(Davison et al, 2011). Arbetslivet kan inkräkta på privatlivet genom att rekryterare använder 

privata sociala medier som underlag till bedömningen av kandidater. Detta väcker moraliska 

frågor om huruvida bakgrundskontroller via sociala medier och sökmotorer anses acceptabla 

eller inte. En intressant reflektion behandlar hur rekryterare hanterar och förhåller sig till detta, 
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då bakgrundskontroller förmår beröra frågor om exempelvis integritet, professionalitet och 

moraliska ställningstaganden. På privata sociala medier finns möjligheten att rekryterare finner 

information om kandidater som kan anses irrelevant utifrån arbetssammanhang (Kluemper & 

Rosen, 2009). Detta kan ställa rekryteraren i en komplex situation där frågan om en 

professionell bedömning och arbetsmetod aktualiseras.  

 

Den tidigare publicerade forskningen inom området har bidragit till förståelsen för 

bakgrundskontrollers utbredning samt de konsekvenser som följer av dess användning för den 

enskilda individen. Det som saknas är dock resonemang kring vad denna användning kan få för 

moraliska konsekvenser för rekryterare och vilken faktiskt betydelse det har för bedömningen 

av kandidater. Det är därför av vikt att undersöka dessa aspekter för att ge samhället en bild av 

de konsekvenser som den nya tekniken faktiskt kan få. Då det finns mycket internationell 

forskning inom området är det förvånande att forskning inom det svenska samhället är 

begränsad. Mot denna bakgrund är studiens ambition att fylla dessa kunskapsluckor och bidra 

med en djupare förståelse för fenomenet bakgrundskontroller via sociala medier och 

sökmotorer.  

 

1.1.1 Syfte  

Studiens syfte är att undersöka hur yrkesverksamma rekryterare uppfattar och tänker kring 

användningen av sociala medier och sökmotorer vid rekrytering. Vidare undersöks på vilket 

sätt rekryterare använder sociala medier och sökmotorer för bedömning av kandidater och hur 

detta kan inverka på rekryteringsbesluten.  

 

1.1.2 Frågeställningar:  

• Hur använder rekryterare sociala medier och sökmotorer i rekryteringsprocessen? 

• Vilken betydelse har sociala medier och sökmotorer för rekryterares bedömning av 

kandidater? 

• Hur förhåller sig rekryterare till eventuella etiska och moraliska dilemman som kan 

förekomma vid bakgrundskontroller via sociala medier och sökmotorer? 

• På vilket sätt arbetar rekryterare med policys och riktlinjer för bedömning av 

kandidater via sociala medier och sökmotorer? 
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1.2 Avgränsning 

Uppsatsen bygger i huvudsak på användningen av bakgrundskontroller via sociala medier och 

sökmotorer. Därför utgör annonsering och marknadsföring inga centrala utgångspunkter, men 

berörs ändå till viss del. Detta eftersom de aktualiseras i diskussionen i samband med sociala 

medier. Dessutom framkom ur empirin att annonsering och marknadsföring är en stor del av 

rekryterarnas arbete och att bortse från detta skulle vara missvisande.  

 

Den yrkesgrupp uppsatsen utgår från är rekryterare inom den privata sektorn. Detta för att 

rekryterare är den yrkesgrupp vilken har rekryteringar som huvudsakliga arbetsuppgift och är 

därmed väl bekanta med rekryteringsprocesser. Valet av företag i den privata sektorn motiveras 

av dess frihet att utforma rekryteringsprocesser och arbetssätt, vilka är friare än i den offentliga 

sektorn. Inga strikta ramar eller riktlinjer finns att ta hänsyn till förutom det rättsliga lagrummet.  

 

1.3 Disposition 

Studien är disponerad i sex kapitel. Inledningsvis presenteras i kapitel ett bakgrunden till 

studiens problemområde tillsammans med studiens syfte och frågeställningar. I detta kapitel 

redogörs också för de avgränsningar som gjorts samt begreppsdefinitioner. 

 

I det andra kapitlet presenteras tidigare forskning inom området: sociala medier vid rekrytering. 

Detta kapitel inleds med en presentation av sökningsmetoden för den tidigare forskningen. 

Resterande delar i kapitlet är indelade i fyra underrubriker, tre av dessa fångar upp den tidigare 

forskningen utifrån olika aspekter. Den avslutande delen i kapitlet fungerar som en diskussion, 

vilken skapar ett reflekterande avstånd till tidigare forskning.  

 

I kapitel tre presenteras det teoretiska ramverket. Kapitalet är indelat i fyra underrubriker vilka 

tillsammans representerar studiens centrala delar. Under rubrikerna teoretiseras uppsatsens 

aspekter med hjälp av följande teoretiker: Erving Goffman, Anthony Giddens, Zygmunt 

Bauman samt Michel Foucault.  

 

I studiens fjärde kapitel presenteras metoden, på vilket sätt studien utformats och genomförts. 

Vidare följer reflektioner kring de etiska aspekter vilka har beaktas i studien samt reflektioner 

kring students tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med en 

diskussion om metodkapitlet samt studiens begräsningar.  
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Studiens resultat och analys presenteras i kapitel fem. Resultatet presenteras genom utvalda 

citat från den insamlade empirin vilka sedan analyseras. I analysen återknyts de teoretiska 

utgångspunkterna för att försöka förstå och tolka resultatet. 

 

I Kapitel sex redogörs för slutsatser och avslutande diskussion. Kapitlet inleds med en 

redogörelse för studiens slutsatser. Vidare följer en diskussion om resultatet och dess slutsatser, 

vilka diskuteras i relation till tidigare forskning och teori. Diskussionen avslutas dessutom med 

förslag på vidare forskning inom området.  

 

1.4 Begrepp  

1.4.1 Sociala medier 

Sociala medier är ett brett begrepp vilket kan definieras som: plattformar utformade för att i 

huvudsak kommunicera och nätverka med olika grupper och individer. Gemensamt för sociala 

medier är att de fungerar som forum för att konversera, knyta nya kontakter, ta del av och sprida 

information. Vidare används sociala medier för att publicera bilder, skriva inlägg samt uttrycka 

åsikter (Leigert, 2013:13).  

 

I studien görs en uppeldning mellan privata och professionella sociala medier. Vad som syftar 

till privata sociala medier är forum som: Facebook, Instagram och Twitter. LinkedIn 

kategoriseras, i denna studie, som ett professionellt socialt nätverk eftersom dess syfte är att 

verka i yrkeslivet.  

 

Facebook är ett gratis internetbaserat forum för umgänge och socialt nätverkande. På Facebooks 

egna hemsida uttrycker de att deras syfte är att skapa en mötesplats för kommunikation med 

vänner, familj och bekanta. På denna mötesplats kan individer publicera inlägg, bilder och 

chatta med varandra (Facebook-Faq.se). Facebook kan storleksmässigt, i antal miljoner 

medlemmar, jämföras som världens tredje största land (Åblad, 2011:12). I Sverige använder 

hela 70 procent av internetanvändarna detta sociala medie (Internetstatistik/iis.se). 

 

Instagram är ett forum där individer kan publicera och dela bilder med sina följare. Vidare finns 

möjlighet att kommentera och gilla andra individers bilder. Tanken är att man genom bilder ska 

kunna dela med sig av sin vardag (Istagram.com/about/faq).  
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LinkedIn är ett av världens största nätverk för yrkesverksamma. Var femte internetanvändare i 

Sverige har en LinkedInprofil (Internetstatistik/iis.se). Syftet med LinkedIn är att förena 

yrkesverksamma personer från hela världen och på så sätt underlätta personers 

karriärframgångar och produktivitet. På LinkedIn kan medlemmar bland annat få kontakt med 

andra medlemmar, företag och jobbannonser (linkedin.com/about-us).  

 
En sökmotor är ett verktyg vilken fungerar som hjälpmedel för att hitta information och 

uppgifter på nätet. Den vanligaste och mest kända sökmotorn är Google.se (statensmedierad.se, 

2015).  

 

1.4.2 Rekryteringsprocess 

En rekryteringsprocess innefattar allt ifrån identifiering av ett rekryteringsbehov fram till 

introduktion av nyanställd. Rekryteringsprocesser är ofta komplexa och innehåller en rad olika 

steg vilka rekryterare går igenom. Dessa steg kan exempelvis vara kravprofil, annonsering eller 

kandidatsökning, urval, intervjuer och referenstagning, för att sedan avslutas med anställning 

(Lindelöw Danielsson, 2003:40-41). 

 

1.4.3 Bakgrundskontroller 

Bakgrundskontroller är ett begrepp som syftar till att genomföra kontroller av en kandidats 

bakgrund. Information som tas fram kan exempelvis handla om brott, skulder, artiklar och 

inlägg vilka kan relateras till kandidaten. Denna information kan hämtas från domstolar, 

myndigheter samt internetsökningar via sociala medier eller sökmotorer 

(www.datainspektionen.se/ordlista/). I denna studie innefattar begreppet bakgrundskontroller 

just att rekryterare söker efter information om kandidater via sociala medier eller sökmotorer.  

 

2 Tidigare forskning  
I följande kapitel ges en redogörelse för den forskning som finns publicerad inom området. Den 

tidigare forskningen presenteras i fyra underrubriker. Den första behandlar hur sociala medier 

generellt används i rekryteringssammanhang för att få en bild av dess utbredning. Vidare 

redogörs hur sociala medier och sökmotorer används när det gäller bedömning av 

arbetssökande. Senare följer en beskrivning av etiska aspekter och avslutningsvis förs en 

sammanfattande diskussion om den tidigare forskningen.  
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2.1 Sökningsmetod  

För att hitta relevant forskning inom området har sökverktyget Summon används. Summon är 

en samlad multidatabas vilken bland annat söker efter böcker och artiklar. I denna sökmotor 

användes sökorden ”recruitment”, ”social media”, ”background checks”, ”internet”, ”search”, 

”screening” och ”social networking sites”. Vidare söktes endast artiklar vilka var vetenskapligt 

granskade samt fanns i fulltext. För att få en bättre och träffsäkrare sökning användes sökorden 

i kombination med varandra, vilket också gav bättre sökningsresultat. Samtliga artiklar som 

bedömdes relevanta, var utförda i andra länder än Sverige och behandlar olika aspekter av 

området sociala medier och sökmotorer i rekryteringssammanhang. De artiklar som valts ut 

uppgår till nio stycken, dessa har följaktligen delats in i tre teman: Hur används sociala medier 

i rekryteringssamanhang?, Vad kan sociala medier säga om arbetssökande? samt den etiska 

diskussionen.  

 

2.2 Hur används sociala medier i rekryteringssammanhang? 

Forskning har visat att användningen av sociala medier i rekryteringssammanhang blivit allt 

vanligare. I och med denna utveckling har sociala medier blivit ett komplement till traditionella 

jobbportaler, intervjuer och kontroller (Bohmova & Pavlick, 2015).  

 
Tidigare forskning har dessutom visat att olika sociala medier värderas olika i 

rekryteringsprocesser. Dessa värderingar representeras av skillnader mellan vad som benämns 

professionella respektive privata sociala medier (Caers & Castelyns, 2011).  

 

Rekryterare är medvetna om att olika slags sociala medier fyller olika funktion. Caers och 

Castelyns (2011) genomförde en kvantitativ enkätundersökning i Belgien vilken visade att 

rekryterare ser LinkedIn respektive Facebook som avsedda för olika saker. LinkedIn betraktas 

som en sfär specifikt utformad för professionella möten och karriärbeskrivningar, något som 

Facebook inte lämpar sig för. Det tycks således föreligga en skillnad i hur olika sociala medier 

värderas vid rekrytering (Carers & Castelyns, 2011). Detta bekräftas också av Nikolaous (2014) 

kvantitativa studie som genomfördes i Grekland och bestod av två enkätundersökningar. Vad 

som bland annat framkom från denna studie var att rekryterare uppgav att de använde LinkedIn 

mer än Facebook vid rekrytering och kartläggning av kandidater. Detta är knappast förvånande, 

då LinkedIn från början är tänkt att användas för professionella ändamål. Det intressanta är 
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snarare att Facebook, som från början var tänkt att användas för privata interaktioner, har fått 

en allt större roll för företag när det gäller rekrytering.  

 

Studier har visat att många företag och rekryterare använder Facebook för att komplettera 

information om kandidater. Bohmova och Pavlicek (2015:28) genomförde en studie bestående 

av dels en enkätundersökning och en jämförelse mellan tre olika annonseringsmetoder i 

Tjeckien. Resultatet från enkätundersökningen visade att 41,4% av de tillfrågade arbetsgivarna 

använde sociala medier för att göra bakgrundskontroller av kandidater.  Vidare framgick att 

bakgrundskontroller på detta sätt vanligtvis används i slutet av rekryteringsprocessen, i 

samband med anställningsbeslut. Den information som framkommer via sociala medier kan 

därmed påverka urvalet av lämpliga kandidater (Carers & Castelyns, 2011). Genom att 

komplettera den sökandes CV på detta sätt, kan den sökandes chanser att bli kallad till intervju 

påverkas.  

 

Sociala medier i rekryteringssammanhang blir som konstaterat allt vanligare, ändå saknas ofta 

ett tydligt syfte med användningen. Clark och Roberts (2010) lyfter denna problematik i sin 

artikel vilken fungerar som en sammanfattande och reflekterande översikt på forskning inom 

området. De menar att rekryterare många gånger saknar ett tydligt ändamål för användningen 

av bakgrundskontroller via sociala medier. Detta trots att många arbetsgivare någon gång under 

rekryteringsprocessen faktiskt besöker sociala medier för att samla information om en kandidat.  

 

För att attrahera och nå ut till ett stort antal kandidater används sociala medier också som 

annonseringsverktyg. Förutom att använda sociala medier i syfte att bedöma en kandidat innan 

eller efter en anställning, används sociala medier tidigt i processen för att attrahera sökande till 

företaget. I Bohmova och Pavlicek (2015:28) undersökning framkom att 47,72 procent av de 

tillfrågade arbetsgivarna använde sociala medier för att publicera annonser med motivet att det 

är kostnadsfritt.  

 

Användningen av sociala medier kan underlätta företagens rekryteringsprocesser. Davison et 

al. (2011) har i sin sammanfattande artikel diskuterat arbetsgivares användning av sociala 

medier. Vad författarna menar är att, trots många omdiskuterade negativa aspekter kring sociala 

medier vid rekrytering, finns några punkter där sociala medier kan användas med fördel. Att 

hitta rätt målgrupp för en viss typ av tjänst samt hitta kvalificerade kandidater, kan underlättas 

om rekryteraren använder sig av noga utvalda sociala medier för exempelvis annonsering. På 
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så sätt når annonsen ut till tänkta kandidater och mycket av rekryterarens arbete har därför redan 

utförts.  

 

2.3 Vad kan sociala medier säga om arbetssökande? 

Forskning har visat att människors Facebookprofiler faktiskt kan säga något om deras 

personliga egenskaper. Dessa egenskaper kan i sin tur vara relevanta för en rekryterare när det 

gäller bedömning av kandidater. Carers och Castelyn (2011) frågade i sin undersökning vilka 

signaler rekryterare uppfattar att kandidaters profilbilder på Facebook sänder ut. Det som 

framkom var att rekryterarna uppfattade sig kunna identifiera kännetecken för hur extrovert och 

mogen personen är.  

 

Roulin och Bangerter (2013) genomförde en liknande undersökning om vad individers 

Facbookprofiler kan ge för kännetecken om individen. Denna studie bestod av en kvantitativ 

enkätundersökning av populationen HR-chefer som utfördes i Schweiz och Frankrike.  Där fick 

yrkesamma rekryterare först studera en fiktiv Facebookprofil och därefter anmärka sådant från 

profilen vilket ansågs relevant utifrån en potentiell chefsrekrytering. Det rekryterarna bedömde 

som mest anmärkningsvärt var karaktärsdrag vilka i artikeln kodats som extroverta och 

samvetsgranna. Resultatet bygger alltså på dessa rekryterares egna uppfattningar och tolkningar 

av karaktärsdrag från Facebookprofilen. Dessa resultat bör dock betraktas med viss försiktighet. 

Resultatet bygger på forskningsdeltagarnas uppfattning och tolkning av profilen på Facebook, 

vilket inte med säkerhet behöver spegla personernas sanna personlighet. På detta sätt är 

resultatet också beroende av vilka tolkningar deltagarna gjort, vilket dessutom hör samman med 

deltagarnas bakgrund och förförståelse. Däremot är dessa tolkningar och bedömningar viktiga 

att beakta, eftersom de kan fungera som beslutsgrunder för rekryterare när det gäller 

anställningsbeslut. Vad som också bör uppmärksammas är att Facebookprofilen i studien var 

fiktiv, skapad av forskaren, vilket möjligtvis kan ha manipulerat resultatet.  

 

Intressant är dock att andra studier funnit likheter mellan personbedömningar och testresultat. 

Kleumper och Rosen (2009) har i sin kvantitativa studie med tillfrågade studenter i USA 

undersökt möjligheten att, utifrån tillgänglig information på sociala medier, göra bedömningar 

av personers intelligens, personlighet och prestationsförmåga. Deltagarna i studien ombads 

analysera sex olika personers profiler på sociala medier. Därefter skulle deltagarna 

uppmärksamma sådant som ansågs representera specifika egenskaper och tillslut ge en generell 
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bedömning av hela profilen. Resultatet visade att majoriteten av deltagarna hade gjort liknande 

bedömning. Dessa bedömningar jämfördes med personernas testresultat gällande personlighet- 

och intelligenstester. Forskarna fann att erfarna bedömare kunde skilja mellan individer med 

höga respektive låga testresultat när det gällde personlighet, intelligens och prestationsförmåga. 

Även om resultaten är intressanta bör de beaktas med viss försiktighet. Detta då deltagarna i 

studien inte var yrkesverksamma rekryterare, vilket kan ha påverkat hur bedömningarna gjorts.  

 

2.4 Den etiska diskussionen 

Användningen av sociala medier för bakgrundskontroller medför en etisk diskussion. Till följd 

av sociala mediers ökning inom rekrytering, har de problem som följer av dess användning 

uppmärksammats inom forskningen. Positiva och negativa effekter för såväl kandidat som 

samhälle har blivit centrala aspekter. Vad som uppmärksammas är exempelvis att sociala 

medier kan bli avgörande för om en kandidat får en anställning eller ej (Davison, Maraist & 

Bing, 2011).  

 

Davison et al. (2011) lyfter vissa nackdelar som kan vara förenade med användningen av sociala 

medier i rekryteringsprocessen. Vad författarna diskuterar är den etiska problematik vilket kan 

förknippas med de konsekvenser som uppkommer när arbetsgivare gör ett aktivt val att använda 

sociala medier som rekryteringsverktyg. En nackdel som uppmärksammas är att kandidater 

alltid har en möjlighet att skapa en påhittad och osann profil på sociala medier. Kandidaten kan 

på detta sätt framställa sig mer attraktiv, vilket inte behöver stämma överens med kandidatens 

verkliga ”jag”. Författarna menar att detta är en problematik varje rekryterare kommer erfara i 

sitt arbete och anser därför att fler undersökningar behöver göras inom området. Detta för att ta 

reda på i hur stor utsträckning det förekommer samt hur man som rekryterare ska förhålla sig. 

 

Rekryterare saknar dessutom många gånger strategier för att hantera information från sociala 

medier. Detta är något Davison et al. (2011) är kritiska till och menar att få rekryterare faktiskt 

har koll på vad som är lagligt och etiskt rätt i denna fråga. Vidare menar Davison et al. (2011) 

att en vanlig fallgrop i samband användningen av sociala medier vid rekrytering, är att 

rekryterare inte förhåller sig kritiskt till den information som framkommer. De menar att 

rekryteraren utgår från att det kandidaten publicerat är den verkliga sanningen.  

 

Sociala medier kan dessutom bidra till att rekryterare fattar beslut på irrelevanta grunder. 
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Kluemper och Rosen (2009) är skeptiska till den information rekryterare kan påträffa på 

kandidaters sociala medier. På sociala medier kan rekryterare hitta information som anses 

irrelevant utifrån den annonserande tjänsten. På Facebook finns exempelvis tillgång till en 

persons religion, kön, födelseort och etnicitet, vilket vanligtvis inte förekommer i ett CV 

(Tripathy & Kaur, 2012). Detta kan bidra till att rekryteraren påverkas omedvetet av 

informationen från sociala medier och fattar beslut på irrelevanta grunder, vilket dessutom ökar 

risken för diskriminering.  

 

Rekryterares bakgrundskontroller via sociala medier kan därutöver påverka samhällets 

interaktioner. Clark och Roberts (2010) lyfter den aspekt att individers möjligheter att leva ut 

sina känslor och agera utifrån sin informella karaktär på sociala medier, begränsas av 

rekryterarnas bakgrundskontroller. Individer som blir medvetna om rekryterares användning av 

sociala medier, tvingas reglera sina känslor och beteenden för sina vänner och kontakter på 

sociala medier. Clark och Roberts (2010) menar därför att privata sociala medier, som utgör 

nya platser för individer att integrera med varandra, bör skyddas från det formella arbetslivet.  

 

Kandidater får sällan kännedom om rekryterares granskning via sociala medier. Detta är något 

Clark och Roberts (2010) understryker är viktigt att beakta. De hävdar att, i de fall rekryterare 

grundar sin bedömning och sina beslut på sådant om kandidaten som framgått via sociala 

medier, kommunicerar rekryterarna inte detta till kandidaten. Istället skickas ett standardmail 

ut och kandidaten får därför inte reda på att det var publicerad information på sociala medier 

som grundade rekryterarens beslut. Detta menar Clark och Roberts (2010) väcker en diskussion 

om detta agerande är etiskt rätt eller inte, vilket arbetsgivaren i många fall inte tagit ställning 

till.  

 

För att integrera sociala medier i rekryteringsprocessen på ett ändamålsenligt sätt kan policys 

vara en bra metod. Denna uppfattning delas av Davison et al. (2011) och Clark och Roberts 

(2011), vilka menar att de etiska problem vilka är förenade med användningen av sociala medier 

i rekryteringssammanhang, kan lösas genom införande av policys. De menar därför att alla 

företag som arbetar med rekrytering borde utforma en policy för användningen av sociala 

medier i rekryteringssammanhang. Clark och Roberts (2011) tillägger dessutom att tydliga 

regler och riktlinjer kan fungera som vägledning för vad rekryterare får och förväntas göra i 

rekryteringssammanhang. På detta sätt kan användningen av sociala medier bli mer likvärdig 

och rättvis när det bland annat gäller bedömning av kandidater.   
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2.5 Diskussion om tidigare forskning  

 
Den tidigare publicerade forskningen inom området ger en bred kunskapsbeskrivning. Vidare 

har den tidigare forskningen bidragit med en förståelse för de olika användningsområdena för 

sociala medier vid rekrytering. Mycket av forskningen har berört hur sociala medier används 

vid bakgrundskontroller och vad sociala medier kan säga om individers egenskaper och 

personligheter.  

 

Från tidigare forskning har det framkommit att rekryterare saknar ett tydligt syfte gällande 

användningen av sociala medier för bakgrundskontroller. Samtidigt brister företag i policy och 

riktlinjer för användningen. Det föreligger dessutom en oklarhet gällande hur sociala medier 

bör integreras i rekryteringssammanhang. Ämnet berör även många etiska aspekter som följer 

med användningen av bakgrundskontroller via sociala medier, vilka den tidigare forskningen 

redovisat utförligt. Den tidigare forskningen behandlar mestadels bakgrundskontroller genom 

sociala medier, men till denna studie är även sökmotorer intressanta, eftersom det där går att 

hitta mycket information om personer. Därför inkluderas både sociala medier och sökmotorer 

i studien.  

 

Denna studie antar ett djupare perspektiv vilket ska försöka fånga rekryterarnas uppfattning 

samt användning av sociala medier i rekryteringssammanhang. Vidare finns ingen publicerad 

forskning inom området som behandlar svensk arbetsmarknad. Mot bakgrund av dessa olika 

infallsvinklar finns ett intresse och en kunskapslucka att fylla, angående hur detta ser ut hos 

svenska företag inom den privata sektorn och hur rekryterare upplever och förhåller sig till detta 

nya och omdiskuterade fenomen.   

 

3 Teoretisk referensram 
I följande kapitel presenteras den teoretiska referensramen. Kapitlet är indelat i fyra 

underrubriker, vilka behandlar olika teman. Dessa teman är: Att presentera sig själv på nätet, 

Intrång i privatlivet, Kontroll av framtida arbetstagare samt Det moraliska dilemmat.  I dessa 

teman följer teorier av Erving Goffman, Anthony Giddens, Michel Foucault samt Zygmunt 

Bauman.  
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3.1 Att presentera sig själv på nätet 

Sociala medier har förändrat och skapat nya förutsättningar för människors självpresentationer. 

Dessa sociala medier utgör forum i vilka individer kan publicera texter, bilder och på olika sätt 

nå ut till en stor publik, vilket inte tidigare varit lika möjligt.  

 

Människors sätt att använda och presentera sig på olika sociala medier kan inledningsvis 

belysas med hjälp av Goffmans dramaturgiska perspektiv. Goffman (1959:9) liknar det sociala 

livet med en teaterscen och försöker redogöra för hur individer presenterar sig själva i 

vardagliga situationer och försöker styra hur andra människor uppfattar dem.  

 

Goffman (1959:28) använder begreppet framträdande i syfte att beskriva individers sätt att 

agera inför andra människor. Vad han menar är att individer anpassar sitt framträdande 

beroende på människor och sociala sammanhang, vilket kan relateras till individers 

framträdande på sociala medier. En individs framträdande på sociala medier blir därmed en 

aktivitet som är beroende av sin publik. Avgörande för en individs framträdande är att bedöma 

vilken publik individen gör sitt framträdande för, och se till att utomstående inte får tillgång till 

det sociala sammanhanget framträdandet äger rum i (Goffman, 1959:183).  

 

I detta framträdande kan individer använda sig av det Goffman (1959:182) benämner som 

intrycksstyrning. Vad Goffman (1959:182) menar med detta begrepp är att individen försöker 

styra hur publiken uppfattar individen genom att på ett medvetet sätt tillämpa olika handlingar 

och gester. Individens förmedlade intryck anpassas därefter till den avsedda publiken, för att 

intrycket ska passa in i det sociala sammanhanget. Individen kan på sociala medier styra de 

intryck rekryterare som publik får av individen genom olika publicerade bilder och texter. 

Dessa förmedlade intryck kan bli centrala för en rekryterares bedömning av en kandidat på 

sociala medier. Goffmans begrepp intrycksstyrning liknar det han beskriver som ”give 

expression” samt ”give off expression” (1959:12). Vad han menar med dessa begrepp är att 

individen först försöker uttrycka och förmedla ett visst intryck för publiken (give expression) 

men att det intryck publiken uppfattar (give off expression) inte nödvändigtvis är det samma 

som från början var tänkt. Det kan alltså finnas en skillnad mellan vad individen har i avsikt att 

uttrycka och vad som faktiskt uppfattas av publiken (Goffman, 1959:12).  

 

Sociala medier har förändrat individers möjligheter till självpresentationer och 

identitetsskapande. Människor kan i sitt framträdande på sociala medier skapa och 
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kommunicera sin identitet till andra. Giddens (1991:13) beskriver den senmoderna människans 

identitet som reflexiv. Med detta menar Giddens att individer ständigt befinner sig i ett 

sammanhang med många valmöjligheter. Individer måste själv ta ställning till dessa olika 

valmöjligheter och skapa sin egen identitet utifrån de val som görs. På detta sätt beskriver 

Giddens (1991:13) att individer ständigt ser sitt identitetsskapande som ett reflexivt projekt. 

Giddens (1991:95) sammanfattar begreppet reflexivt projekt med följande uttryck: ”Vi är inte 

det vi är, utan det som vi gör oss till”. I detta reflexiva projekt kan sociala medier fungera som 

verktyg för att både skapa och uttrycka den man är eller vill bli uppfattad som. Det är dessutom 

enklare för individer att på sociala medier handla eftertänksamt och reflekterande, vilket kan 

påverka identitetsskapandet och följaktligen hur individen blir förstådd (Giddens, 1991:95).  

 

3.2 Intrång i privatlivet 

Sociala medier och sökmotorer utmanar gränsen mellan privatliv och yrkesliv. Man kan 

använda Goffmans (1959) begrepp främre- och bakre regioner för att belysa denna 

gränsdragning mellan vad som anses tillhöra privatlivet respektive yrkeslivet.  

 

Goffman (1959:97) definierar begreppet region enligt följande: ”En region kan definieras som 

vilket ställe som helst som till en viss grad är avgränsat av perceptions- eller 

varseblivningsbarriärer”. Vidare gör Goffman (1959:97-98) en uppdelning av regionen i två 

delar. Den främre regionen avser individens tänkta framträdande, där individen anpassar sitt 

handlande efter publiken (Goffman, 1959:101). Den bakre regionen avser istället den plats där 

individen får möjlighet att avskärma sig från publiken och får ett avbrott från sitt framträdande 

(Goffman, 1959:102). 

 

Det individer publicerar eller delar på privata sociala medier kan uppfattas tillhöra en privat 

sfär. Där kan det förekomma information eller bilder vilket individen inte skulle dela med sig 

av under ett möte med en rekryterare. Denna information blir istället något individen behåller i 

sin så kallade bakre region. I denna region finns utrymme att avskilt från publiken, i detta 

sammanhang rekryterare, agera utan att bli granskad eller observerad (Goffman, 1959:102). 

Detta innebär alltså att handlingar eller information som anses ofördelaktiga eller kan skada 

rekryterares intryck av individen, undantrycks från den främre regionen och hamnar i den bakre. 

Privata sociala medier kan på detta sätt betraktas som individens bakre region gentemot 

rekryterare, där individen vill vara privat. Det individen kan vara öppen med inför en 
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rekryterare kommer istället till uttryck i den främre regionen. I den främre regionen gör 

individen sitt framträdande och kan där agera medvetet och försöker handla utifrån normer och 

förväntningar (Goffman, 1959:97).  

 

Att företag i allmänhet, och i synnerhet rekryterare utför bakgrundskontroller på sociala medier 

och sökmotorer, kan betraktas som intrång i kandidaters privatliv. Det kan finnas händelser och 

information på sociala medier som individer inte vill beblanda med dess professionella yrkesliv. 

För individer kan rekryterares tillträde i den bakre regionen upplevas som olägliga intrång. 

Goffman (1959:182-183) beskriver begreppet olägligt intrång som en händelse där en grupp 

eller individ gör inträde i ett sammanhang som från början inte var tänkt för denna grupp eller 

individ. Goffman menar att, vid ett olägligt intrång så ertappas individen som gör sitt 

framträdande i och med att inkräktaren inte tillhör det sociala sammanhanget (Goffman, 

1959:182-183). Genom bakgrundskontroller via sociala medier och sökmotorer kan rekryterare 

få tillträde till denna bakre region. På detta sätt kan bakgrundskontroller alltså betraktas som 

olägliga intrång, där rekryterare överskrider en gräns och hamnar i individers bakre regioner 

och privatliv.  

 

3.3 Kontroll av framtida arbetstagare 

Bakgrundskontroller kan bidra till att individer begränsas i sitt agerande på sociala medier. Med 

Goffmans (1959) perspektiv kan individer, efter medvetenheten om rekryterares intrång på 

privata sociala medier, anpassa sitt beteende. Individerna kan då framträda på sociala medier 

som om de blir granskade av olika rekryterare och arbetsgivare. På detta sätt inkräktas 

privatlivet och individers möjligheter till att vara privata på sociala medier.  

 
Sociala medier och sökmotorer kan på detta sätt fungera disciplinerande och utöva makt över 

individen. Foucault (2003) beskriver att samhället präglas av en disciplinär makt. Denna 

övervakning förklaras genom arkitekturen av en cirkelrund byggnad, där mitten av byggnaden 

är utformad som ett torn, i vilken en övervakare kan befinna sig i. Den cirkelformade byggnaden 

är indelad i celler, vilka har fönster både in mot tornets mitt och ut från byggnaden. De som 

befinner sig i cellerna är medvetna om att de är övervakade, men kan samtidigt inte se när eller 

om de faktiskt blir övervakade. Det är som Foucault uttrycker det: ”Han syns, men han ser inte; 

han är ett objekt om vilket information inhämtas, men han är aldrig subjekt i en 

kommunikation” (Foucault, 2003:201). Foucault (2003:202) menar att detta gör fången 

medveten om att han alltid är övervakad och på grund av hans medvetenhet om detta, verkar 
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makten automatiskt. Denna typ av makt bli oberoende av den som utövar den, i detta fall 

övervakaren, eftersom fångarnas vetskap om att de kan vara övervakade, räcker för att uppföra 

sig och underkasta sig makten (Foucault, 2003:202). Detta är också förutsättningen för att 

makten ska utövas, att den ständigt är övervakande och närvarande (Foucault, 2003:214). Vem 

som helst kan dessutom agera övervakare i tornet (Foucault, 2003:208). Foucault (2003:212) 

förklarar att den disciplinerade maktutövningen lämnat tidigare institutioner och samhällets 

utkanter, till att omfatta hela samhället och dess olika funktioner.  

 

Denna disciplinära maktutövning kan då framträda om individer blir medvetna om att de när 

som helst på sociala medier eller genom sökmotorer kan bli granskade av rekryterare. Makten 

kommer därmed till uttryck genom att individer ständigt handlar som om de vore övervakade, 

även om de inte kan veta om de i stunden faktiskt blir övervakande (Foucault, 2003:201). 

Makten verkar på detta sätt automatiskt och är inte beroende av den enskilde rekryteraren. 

Bakgrundskontroller utgör alltså ett exempel på hur den disciplinära makten kommer till uttryck 

i det moderna samhället.  

 

3.4 Det moraliska dilemmat 

Då sociala medier och sökmotorer fått en större betydelse i rekryteringssammanhang, ställs 

rekryterare inför allt fler moraliska dilemman. Sociala medier och sökmotorer öppnar upp för 

möjligheter att utföra bakgrundskontroller och därmed att rekryterare kan ta del av mer 

information om kandidater. Detta ställer rekryteraren i en situation där frågan om 

bakgrundskontroller anses rätt eller fel blir aktuell, vilket kan resultera i en moralisk 

ambivalens. Bauman (1993:30) förklarar att den postmoderna människan upplever en moralisk 

ambivalens, där människan ständigt tvingas till moraliska ställningstaganden för de olika val 

som finns tillgängliga. Vidare beskriver Bauman (1993:71) att människan ensamt bär det 

moraliska ansvaret och handlar efter det som anses moraliskt rätt.  

 

Rekryterarna kan tänkas uppleva denna moraliska ambivalens när de ställs inför valet att 

använda sig av bakgrundskontroller via sociala medier och sökmotorer. Det kan alltså bli ett 

individuellt ställningstagande angående vilken information rekryteraren bör ta del av och där 

frågan om integritet aktualiseras. Rekryterare kan därför uppfattas vara beroende av etisk samt 

moralisk vägledning om frågan vart gränsen för bakgrundskontroller via sociala medier eller 

sökmotorer går. Bauman (1993:26) understryker att den moraliska kunskap som eftersöks 
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sällan är given, vilket kan innebära att människor upplever en osäkerhet kring vart denna 

moraliska kunskap ska hämtas ifrån. För att lätta på ansvaret, som rekryterare kan uppleva efter 

sina val att utföra bakgrundskontroller, kan de därför försöka finna moraliska svar om 

bakgrundskontrollers acceptans från samhället.  

 

4 Metod 
I följande kapitel presenteras studiens metod. Inledningsvis redogörs för metodval och 

metodansats, vilka har fungerat som utgångspunkter för studien. Vidare presenteras 

datainsamlingsmetoden semistrukturerade intervjuer, urval, genomförande och analys. Senare 

följer en reflektion kring tillförlitlighet, trovärdighet, generaliserbarhet och etiska 

överväganden. Avslutningsvis förs en diskussion om metoden och dess begränsningar. 

 
4.1 Metodval 

För att studera rekryterares uppfattning och användning av sociala medier i 

rekryteringssammanhang, har en kvalitativ metod tillämpats. Huvuddraget i kvalitativa 

forskningsmetoder är fokuseringen på ord vid datainsamling, istället för på kvantitativ 

sifferdata (Bryman, 2011:340). Valet av en kvalitativ metod motiveras av det forskningsområde 

och angreppsätt studien utgått från. Syftet med studien är att djupare undersöka rekryterares 

uppfattningar och tankar kring sociala medier och sökmotorer vid rekrytering, men också hur 

de använder dessa för just bedömningen av kandidater. Där blir rekryterarnas upplevelser och 

erfarenheter intressanta, vilka med fördel nås med en kvalitativ metod. För att kunna besvara 

frågor som exempelvis berör etiska ställningstaganden kring användningen av sociala medier, 

krävs att intervjufrågorna är formulerade på ett sätt som kan ge djupa och fylliga svar om 

informanternas erfarenheter och uppfattningar. Intressant för oss blir därefter att närmare tolka 

och analysera informanternas upplevelser.  

 
4.2 Metodansats  

Eftersom studien syftar till en djupare förståelse för informanternas upplevelser och 

erfarenheter, antas en hermeneutisk metodansats. Detta innebär att tolkning och förståelse är 

centrala delar i förmedlingen av hur informanterna upplever fenomenet som studeras (Fejes & 

Thornberg, 2009:62). Studiens resultat bygger alltså på de tolkningar vi forskare gör utifrån de 

erfarenheter och upplevelser informanterna berättar om. Fejes och Thornberg (2009:62) 
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förklarar hermeneutiken som tillämpningsbar då forskarens syfte är att ta del av informanternas 

personliga upplevelser och där utrymme ges för deras egna berättelser.  

 

4.3 Semistrukturerade intervjuer 

Med studiens kvalitativa inriktning och hermeneutiska ansats, följer ett medvetet val att 

tillämpa semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer kan beskrivas som relativt flexibla, där 

generella frågor formuleras och tillsammans bildar en intervjuguide. Ordningsföljden på 

frågorna behöver inte följa en strikt ordning, och därmed finns flexibilitet att under intervjuns 

gång ändra ordningsföljd samt ställa följdfrågor. Detta kan jämföras med strukturerade 

intervjuer, vilka vanligtvis inrymmer både en strikt ordningsföljd och noga formulerade frågor 

(Bryman, 2011:654).  

 

Valet av semistrukturerade kvalitativa intervjuer motiveras av studiens forskningsfrågor. För 

att svara på dessa frågor undersöks informanternas egna upplevelser och erfarenheter. 

Ambitionen har därför varit att försöka förstå hur intervjupersonerna uppfattar användningen 

av sociala medier i rekryteringssammanhang. Att använda sig av semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer har bidragit till att fånga en bättre och rikare förståelse för informanternas 

upplevelser. En strukturerad intervju hade troligtvis försvårat möjligheten att på djupet ta del 

av deras erfarenheter. Semistrukturerade kvalitativa intervjuer har skapat möjligheter för 

informanterna att själva välja vad de vill svara utefter vad de anser viktigt. Det är utifrån 

studiens syfte, viktigt att inte begränsa deras möjligheter att ge subjektiva tolkningar och 

berättelser om sina egna verkligheter.  

 

4.4 Intervjuguide 

Intervjuguiden har fungerat som en övergripande mall för intervjuernas upplägg. För att 

generera svar till studiens frågeställningar är det betydelsefullt att sträva efter en röd tråd under 

intervjuerna. För att göra detta möjligt skapades en intervjumall vilket fungerade som 

utgångspunkt för intervjuerna. Denna finns bifogad i bilaga 1. För att minska risken att leda in 

informanterna till vissa svar, fanns därmed en medvetenhet vid utformandet av 

intervjufrågorna. Denna medvetenhet återspeglas i öppna och lättförstådda frågor, vilka 

lämnade utrymme för fylliga och gedigna svar.  
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Inledningsvis i intervjuguiden presenteras undersökningens syfte samt en kortare beskrivning 

av aktuella begrepp. Vidare informeras informanterna om forskningsetiska principer 

innehållande information om deltagande, konfidentialitet, anonymitet och materialhantering. 

Dessutom tillfrågas samtycke för inspelning av intervjun. Innan själva intervjufrågorna startar 

lämnas utrymme för informanterna att ställa frågor.  

 

Frågorna i intervjuguiden är ordnade efter tre specificerade teman. Dessa teman är: 

”Kartläggning”, ”På djupet” och ”Etiska dilemman”. Inledningsvis ställs dessutom frågor om 

intervjupersonernas generella bakgrund som utbildning, erfarenhet och arbetsuppgifter. Den 

generella bakgrundsinformationen är till för oss forskare, för att kunna särskilja informanterna 

och möjligtvis tolka om deras bakgrund kan ha betydelse för de svar som ges.  

 

Temat kartläggning syftar främst till att ge en bild av hur användningen av sociala medier och 

sökmotorer generellt ser ut för respektive rekryterare. Frågor som ställs i detta tema kan se ut 

som följer: ”Hur använder du eller ditt företag generellt sociala medier i arbetet?” och ”Har ditt 

företag någon policy eller några riktlinjer för användning av sociala medier?”. Syftet är alltså 

att skapa en uppfattning om användningen av sociala medier och sökmotorer i 

rekryteringssammanhang.  

 

Temat ”På djupet” följer föregående tema men som rubriken anspelar, går temat djupare ner i 

frågor kring användningen av sociala medier och sökmotorer. Detta för att kunna ta del av 

konkreta exempel och nå en förståelse för rekryterarnas syn på användningen av sociala medier 

i rekryteringssammanhang. Frågor som ställs är exempelvis: ”Kan du berätta om en situation 

där du fått information om en kandidat via sociala medier/eller sökmotorer?” och ”Vilken typ 

av information är du uppmärksam på när det gäller bedömning av en kandidat”. Genomgående 

i detta tema är att gå djupt ner i valda frågor och samtidigt ge informanten utrymme för att 

beskriva utförliga situationer och tankar som aktualiseras kring ämnet.  

 

Sista temat berör etiska aspekter och har ett fokus på rekryterarens etiska och moraliska 

ställningstagande. Flera frågor är ställda för att ge informanten möjlighet att ta ställning och 

motivera sina val för användning eller icke-användning av sociala medier och sökmotorer i 

rekryteringssammanhang. Exempel på frågor är: ”Anser du att det finns några gränser för vilken 

information en rekryterare bör ta del av/ leta efter?” och  ”Har du varit med om att du fått fram 

information som du kände att du egentligen inte skulle tagit del av?”. Syftet med detta tema är 
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alltså att djupgående undersöka informanternas ställningstagande och tankar angående etiska 

aspekter och integritet. 

 

För att knyta ihop intervjun ställs ett avslutande scenario där informanten förväntas ge svar på 

en situation som är tänkt att rekryteraren själv är delaktig i. Denna fråga ställs: ” Om du skulle 

söka ett jobb, och får reda på att arbetsgivaren använt sociala medier som en del av 

bedömningen i rekryteringsprocessen. Hur skulle du uppleva den situationen?”. Frågan ställs 

för att eventuell distans från tidigare frågor ska åsidosättas och medföra att informanten får 

svara helt utifrån egna tankar samt etiska och moraliska ställningstaganden.  

 

Sammanfattningsvis utgör dessa teman en mall för att skapa en god överblick samt en naturlig 

ordningsföljd genom intervjuerna. Dessa teman är endast till hjälp för oss som forskare och 

anmärks inte under själva intervjuerna.   

 

4.5 Urval 

Studiens urval bygger på populationen rekryterare i Sverige. Detta val grundas i att ingen 

tidigare forskning inom vårt problemområde är utförd i just Sverige och för att rekryterare som 

yrkesgrupp har rekrytering som huvudsaklig arbetsuppgift. Då studiens syfte och 

frågeställningar har utgångspunkt i rekryterare som yrkesgrupp, är detta val motiverat.  

 

Denna undersökning tillämpar ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket är en form av icke-

slumpmässighetsurval (Bryman, 2011:194). Intervjupersonerna har valts ut på grund av deras 

tillgänglighet vid undersökningstillfället eller för att de fanns tillgängliga i bekantskapskretsen. 

Bekvämlighetsurval har tillämpats genom att informanter sökts upp via Linkedin och i 

bekantskapskretsen. Då ambitionen är att nå en djup förståelse för rekryterarnas användning av 

sociala medier vid rekrytering, är bekvämlighetsurval praktiskt att tillämpa. Användningen av 

LinkedIn för att finna informanter upplevdes som ett bra verktyg, eftersom många rekryterare 

finns tillgängliga på LinkedIn. Vidare utgör LinkedIn ett bra verktyg för att snabbt och enkelt 

hitta rekryterare samlade på samma plattform. LinkedIn har på så sätt underlättat sökarbetet för 

att hitta informanter.  

 

Vidare har informanter också kontaktats genom bekantas rekommendationer. På detta sätt har 

betydelsefulla kontakter nyttjats vilket har lett fram till relevanta informanter. I och med att 
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bekanta har kontaktats som i sin tur rekommenderat potentiella personer, har sökningen efter 

informanter fått en bredd. Detta tillvägagångssätt kan liknas med det Bryman (2011:196) 

benämner snöbolls- eller kedjeurval. Det innebär att informanter väljs ut efter att relevanta 

personer utifrån studiens syfte, tipsat eller rekommenderat andra personer som också är 

relevanta. En del av denna studies informanter har på ett liknande sätt nåtts genom bekantas 

rekommendationer eller tips.  

 

Antalet kontaktade personer uppgick till 16 stycken. Samtliga kontaktades via personlig mail. 

I mailet bifogades ett informationsmeddelande vilket skulle väcka rekryterarnas 

uppmärksamhet och intresse för att delta. Detta informationsmeddelande finns presenterat i 

bilaga 2. Av dessa kontaktade rekryterare svarade sex stycken att de var intresserade av att delta 

i undersökningen. Det var också dessa rekryterare som senare intervjuades. Utöver denna siffra 

kontaktades även fyra företag eftersom personliga kontaktuppgifter var begränsade, men där 

det istället fanns en allmän infomail tillgänglig. Samtliga företag som kontaktades avböjde att 

delta eller uteblev med svar.  

 

Valet av antalet genomförda intervjuer motiveras dels av tidsbegränsade resurser samt de 

kontaktade personernas möjligheter och intresse av att delta. Då studiens syfte inte är att 

åstadkomma ett representativt resultat, utan istället undersöka mer djupgående frågor, är valet 

av sex intervjuer motiverat. Efter sex genomförda intervjuer uppnåddes en bredd och variation 

i det insamlade materialet. På detta sätt upplevdes intervjuerna vara täckande för studiens syfte 

och även tillräcklig för den fortsatta analysen.  

 

4.6 Presentation av informanter 

Intervjuperson 1 (IP1) : Arbetar med rekrytering och har personalansvar. Är utbildad 

personalvetare och har jobbat med rekrytering i omkring ett till två år.  

Intervjuperson 2 (IP2) : Arbetar med rekrytering och har gjort detta i tre år. Är utbildad 

personalvetare. 

Intervjuperson 3 (IP3) : Arbetar med rekrytering och har gjort detta i cirka 8 månader. Är 

utbildad personalvetare.  

Intervjuperson 4 (IP4) : Arbetar med rekrytering och headhunting. Har över 20 års 

erfarenhet av rekrytering. Har en administrativ utbildning på högskolenivå.    
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Intervjuperson 5 (IP5) : Arbetar med rekrytering. Har över 10 års erfarenhet av detta. 

Gymnasiet är högsta utbildning.  

Intervjuperson 6 (IP6) : Arbetar med rekrytering och har gjort detta i cirka 10 år. Är 

utbildad personalvetare.  

 
4.7 Intervjuer – genomförande och analys 

Intervjuerna genomfördes på rekryterarnas egna kontor. För att de skulle känna sig trygga fick 

de själva välja vart intervjuerna skulle genomföras, vilket resulterade i att samtliga valde att 

använda sina företagslokaler. Detta gav intrycket att rekryterarna befann sig på en välbekant 

och trygg plats vilket upplevdes vara en fördel i intervjusammanhanget. Intervjuerna blev på 

detta sätt också ett naturligt avbrott i rekryterarnas arbetsdag eftersom de inte behövde lämna 

arbetsplatsen.  

 

Vid genomförandet av intervjuerna medverkade båda två. Detta för att båda skulle vara väl 

insatta i allt insamlat material. Inför varje intervju klargjordes vem som skulle leda intervjun, 

presentera uppsatsens syfte och ställa frågor. Detta för att ge intervjupersonen möjlighet att 

fokusera på endast en person under själva intervjun. Den andra av oss intog en passiv roll under 

intervjun men satt ändå med i rummet där intervjun genomfördes, för att exempelvis ansvara 

för att inspelningen sattes igång. Detta uppfattades positivt då intervjuaren kunde lägga allt 

fokus på intervjun utan att behöva ha mp3-spelaren i åtanke. Det medförde dessutom att 

samtalet blev mer naturligt. En risk i att inte göra på detta sätt kan innebära att fokus läggs på 

inspelningsapparaten om intervjuaren själv ska starta ingång den, vilket kan störa stämningen i 

rummet. Den passiva av oss kunde dessutom utvärdera hur vi ställde frågor och vara 

uppmärksam på intressanta infallsvinklar till analysen. Efter varje intervju diskuterades 

genomförandet, vilka följdfrågor som var extra bra och vad som kunde förbättras till nästa 

intervju.  

 

Intervjuerna genomfördes med utgångspunkt från den utformade intervjuguiden. 

Ordningsföljden på frågorna avvek emellanåt och ställdes i varierande ordning, beroende på 

hur samtalet artade sig. Alla intervjuer uppfattades lättsamma med en genomgående god 

stämning. Även innan och efter genomförandet förekom en god stämning där bland annat 

småprat förekom, vilket bidrog till den lätta stämningen.  
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Alla intervjuer transkriberades med hjälp av transkriberingsverktyget InqScribe i datorn. Detta 

transkriberingsverktyg spelade upp det inspelade materialet i ett långsammare tempo, vilket 

underlättade nedskrivningen av ljudfilen. Ord och korta fraser som uppfattades överflödiga och 

störande valdes medvetet bort under transkriberingarna. Detta för att underlätta läsningen av 

materialet och för att de inte fyllde någon funktion för vidare analys.  

 

För att underlätta analysarbetet har transkriberingarna bearbetats. Informanternas namn har 

bevarats anonymt och företagsnamn har plockats bort från materialet. Även material som kan 

återkopplas till informanten har medvetet tagits bort för att bevara anonymitet.  

 

Som första steg i analysen har intervjumaterialet bearbetats genom kodning. Kodning kan 

användas för att lättare bearbeta materialet och skapa goda möjligheter för fortsatt analys 

(Aspers, 2011:165). Att koda innebär att materialet bryts ner i olika delar vilka kan kallas koder. 

Varje kod relateras till olika aspekter eller gemensamma innebörder och plockas följaktligen 

fram i analysen för att lättare hålla ordning i materialet (Aspers, 2011:165). Kodningen har 

genomförts med hjälp av dator, där varje kod tilldelats en tillhörande färgkod. Varje färgkod 

anses representera en aspekt eller infallsvinkel från det insamlade intervjumaterialet. På detta 

sätt skapades ordning i materialet vilket följaktligen underlättade analysen.  

 

Inledningsvis kodades datamaterialet öppet och induktivt. På så sätt kunde materialet bearbetas 

noga och utförligt och ge utrymme för reflektion och frågeställningar. Att använda en induktiv 

och öppen kodning i inledningen av analysen kan öppna upp för tolkningar och på så sätt 

minimera inflytandet från förutfattade meningar. Målet med en sådan kodning är att skapa ett 

stort antal koder, vilka är frikopplade från helheten (Aspers, 2011:172). En medvetenhet om 

detta förhållningssätt har därför varit förekommande under kodningsfasens inledning. 

Samtidigt är det närmare omöjligt att helt lägga de förutfattade meningarna åt sidan inför en 

analys och kodningsprocess. Som Patrik Aspers (2011:165) understryker, har forskaren i sin 

förstudie, teoriformulering samt i det empiriska arbetet, redan påbörjat och utfört en del av 

förarbetet vilket påverkar den efterföljande kodningen. Det kan därför inte helt uteslutas att 

kodningsprocessen blivit påverkad av den tidigare forskningen som bearbetades tidigt i studien 

eller efter insamlingen av empirin från fältet. Det har dock inte funnits någon teori i åtanke vid 

kodningen, däremot kan möjligtvis tidigare forskning och studiens frågeställningar styrt vad 

som i empirin uppfattades mer eller mindre intressant. På så sätt förefaller kodningen även 

något deduktiv, i den bemärkelsen att forskarens förkunskaper inverkar (Aspers, 2011:169). 
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Efter kodning av materialet kategoriserades dessa koder vilka därefter bildade sju teman. Dessa 

teman fungerar överlappande med varandra, där varje tema berör en unik aspekt. Som exempel 

kan nämnas temat: ”Bakgrundskontrollers betydelse för bedömning och beslut”. I detta tema 

berörs rekryterares ställningstagande kring sin användning av bakgrundskontroller via sociala 

medier och sökmotorer, där de resonerar kring den eventuella påverkan som kan grunda ett 

rekryteringsbeslut. För att få fram detta tema, använde vi koder som berörde exempel på sådana 

situationer.  

 

Dessa teman har fungerat som utgångspunkter för upplägget av resultat och analys. Resultatet 

presenteras genom utvalda citat från den insamlade empirin. Detta för att enkelt kunna återknyta 

till empirin på ett tillförlitligt sätt. Med utgångspunkt från dessa citat har analysen därefter 

genomförts. De teoretiska utgångspunkterna har i analysen använts för att tolka och försöka 

förstå det intervjupersonerna uttrycker. Relevanta teoretiska begrepp från valda teoretiker har 

lyfts ur sitt ursprungliga sammanhang för att tillämpas inom vårt valda forskningsområde. Med 

hjälp av begreppen har vi utvecklat en förståelse och fördjupning av empirin. På detta sätt har 

analysen genomförts genom en växlande pendling mellan ett induktivt och deduktivt 

förhållningssätt. Vad som menas med detta är att empirin både genererat en utvidgning av 

tidigare definierade begrepp och samtidigt bekräftat att dessa går att tillämpa i olika sociala 

kontexter (Bryman, 2011:28) 

 

4.8 Trovärdighet, tillförlitlighet och generalisering  

För att kvalitetssäkra studien har begrepp som trovärdighet och tillförlitlighet funnits i åtanke. 

Dessa två begrepp är tillämpningsbara genom hela forskningsprocessen och syftar till att 

forskaren på ett noggrant och genomtänkt sätt samlar in data som sedan vägleder till en 

tillförlitlig analys och ett trovärdigt resultat (Fejes & Thornberg, 2015:259). 

 

För att säkerställa studiens trovärdighet och tillförlitlighet, har vissa frågor reflekterats över 

under studiens gång. Dessa frågor har fungerat som verktyg för ett kritiskt reflekterande 

angående studiens kvalitet. Frågor som ställts är exempelvis: om forskningsfrågorna kan 

besvaras med en kvalitativ metod, är valda teorier relevanta, finns genomtänkta argument för 

de metodval som gjorts, samt hur studien ställer sig till etiska överväganden (Fejes & 

Thornbergs, 2015:257). Dessa frågor har från studiens början utgjort centrala delar i 
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forskningsprocessen. De kan ses som ett axplock av de ständiga reflektioner vilka varit 

närvarande under studiens genomförande.  

 

Då studien har en kvalitativ prägel blir en generalisering av urvalet inte aktuell. Enligt 

Dannefjord (1999:17-18) är det intressant att utifrån ett kvalitativt resultatet göra en teoretisk 

generalisering. Vad som menas med detta är att resultatet är analyserbart utifrån sociologiska 

teorier vilka har som syfte att förklara sociala fenomen. Eftersom likheter och situationer i 

studien kan förklaras med teoretiska begrepp finns en generaliserbarhet i resultatet som därmed 

blir intressant för samhällsfrågor. Istället för att nå ett representativt resultat argumenteras alltså 

istället för en teoretisk generalisering (Dannefjord, 1999:17-18).   

 

4.9 Etiska överväganden 

Eftersom studien bygger på intervjuer med enskilda individer, har hänsyn tagits till vissa etiska 

aspekter. Bryman (2011:131) menar att forskare bör förhålla sig på ett riktigt sett gentemot 

deltagare i all sorts forskning. Vad som betonas som viktigt är att man som forskare ska 

behandla sina intervjupersoner på ett etiskt riktigt sätt, både när det gäller kontakt med personen 

samt hantering av det material som samlats in. Bryman (2011:131) uppmärksammar därför fyra 

etiska principer forskare bör förhålla sig till.  

 

Den första principen som Bryman (2011:131) förklarar är informationskravet. Detta krav 

handlar om att informera intervjupersonen om undersökningens syfte, att deltagandet är frivillig 

och att de har rätten att avbryta intervjun närhelst de önskar. Samtyckeskravet innebär att 

intervjupersonen aktivt tagit ställning till om de vill delta i studien eller inte. Som forskare kan 

alltså inte ett påtvingande deltagande motiveras som etiskt riktigt (Bryman, 2011:132). 

Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter och information som kan spåras tillbaka 

till intervjupersonen ska behandlas med försiktighet. Dessa uppgifter ska förvaras på ett 

oåtkomligt sätt för utomstående (Bryman, 2011:132). Nyttjandekravet innebär att material och 

data som samlats in från en deltagare endast ska användas i studiens syfte. Detta är något som 

ska förmedlas till intervjupersonen för att försäkra denne om att materialet inte kommer 

återanvändas eller sättas i ett annat sammanhang (Bryman, 2011:132) 

 

För att förhålla sig etiskt riktigt gentemot studiens deltagare, utformades en inledande del i 

intervjun vilket berörde dessa fyra krav. Varje intervju inleddes med en kort beskrivning av 
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undersökningens syfte för att därefter presentera intervjuns upplägg. Vidare informerades 

informanten om att intervjun var frivillig, att de närhelst de önskar kan avbryta intervjun eller 

hoppa över en fråga, samt att allt insamlat material kommer behandlas med konfidentialitet och 

endast användas till studiens syfte.    

 

4.10 Metoddiskussion och begränsningar  

Denna studie har undersökt rekryterares uppfattning och användning av sociala medier och 

sökmotorer för bedömning vid rekrytering. Resultatet bygger på empiri från sex olika 

informanter vilka alla, vid studiens genomförande, var yrkesverksamma rekryterare. På grund 

av detta är det följaktligen svårt att dra generella slutsatser utifrån studiens resultat. Resultatet 

uppvisar dessutom en variation i hur rekryterarna upplever användningen av 

bakgrundskontroller, vilket indikerar på att variationen generellt sätt också bör vara stor. Ett 

större urval informanter hade möjligtvis kunnat minska denna effekt, där eventuella mönster i 

resultatet potentiellt hade blivit mer tydliga.  

 

Vidare kan det finnas tänkbara begränsningar kring studiens urval. Studien baseras på ett 

bekvämlighetsurval, vilket kan försvåra resultatets representativitet (Bryman, 2008:194). 

Denna eventuella effekt hade möjligtvis kunnat förminskas om urvalet i stället hade utförts mer 

slumpmässigt.  

 

Det kan även finnas en risk kring hur empirin samlats in, alltså själva intervjuerna. Detta då det 

kan finnas en risk att intervjupersonen känner sig utelämnad och otrygg med två medverkande 

forskare under intervjuerna. Det är dock svårt att fastslå om detta är något som faktiskt påverkat 

intervjupersonerna. Men det kan ändå vara viktigt att uppmärksamma den risk som kan finnas 

i detta.  

 

En annan risk som behandlar intervjuerna finns kring intervjupersonernas uppriktighet. Det 

finns alltså en risk att intervjupersonerna inte vågat berätta hela sanningen om exempelvis 

användningen av bakgrundskontroller. Detta då ämnet för vissa kan upplevas känsligt, eftersom 

det bland annat berör integritetsfrågor (Bryman, 2008:229). Det bör dock tilläggas att känslan 

under intervjuarna var god och gav intrycket av ärliga intervjupersoner.    
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras studiens resultat och tillhörande analys. Kapitlet är indelat i åtta 

underrubriker vilka representerar olika teman. Under varje tema presenteras studiens resultat 

vilket exemplifieras med olika citat från intervjuerna. Vidare används även teoretiska inslag 

för att  ge en förståelse för resultatet och dess olika aspekter.  

 
5.1 Hur används sociala medier och sökmotorer vid rekrytering? 

Från intervjuerna framkom att sociala medier och sökmotorer används av samtliga intervjuade 

rekryterare. På vilket sätt och hur omfattande dessa rekryterare upplever sin användning av 

sociala medier och sökmotorer varierar beroende på om det gäller annonsering, marknadsföring 

eller bakgrundskontroller. Vad som framkom gemensamt för samtliga rekryterare var att alla 

uppgav att de använder sociala medier som marknadsföringsverktyg, vilket sker tidigt i 

rekryteringsprocessen. Detta kom till uttryck av intervjuperson 1: 

 

Rent generellt tror jag framförallt att det är just i marknadsföringssyfte, för att fler 

kandidater ska söka till oss […] så det är väl framförallt i marknadsföringen, jag tror att 

vi är i framkant på så sätt, vi har ju mycket event och sådant som läggs ut på Instagram 

och Facebook […] (IP1).  

 

Rekryteraren menar här att sociala medier är ett användbart och uppskattat verktyg för att nå ut 

till ett stort antal kandidater. Genom sociala medier och sökmotorer kan rekryterare 

marknadsföra sig själva som företag och stärka sina varumärken. Detta kan liknas med 

Goffmans (1959) begrepp intrycksstyrning, där rekryterare med hjälp av sociala medier alltså 

försöker påverka hur individer uppfattar företaget. Företagen kan genom välformulerade 

publikationer på sociala medier själva uttrycka information som vill förmedlas och på så sätt 

försöka rikta vilken uppfattning individer får av företaget. Vad företagen behöver ha i åtanke 

är dock att de intryck de har i avsikt att förmedla inte alltid är de intryck som når publiken. 

Detta kan relateras till det Goffman (1959) benämner som ”give expression” och ”give off 

expression”. Företagen kan alltså inte ta för givet att de intryck de försöker ge uttryck för (give 

expression) genom marknadsföringen är desamma som det intryck publiken får (give off 

expression).  
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Vidare uppgav samtliga rekryterare att de också använder sociala medier för att publicera och 

sprida annonser. Detta förekommer vanligtvis tidigt i rekryteringsprocessen och beskrivs här 

av intervjuperson 3: 
 

I en vanlig process skriver vi först en annons som vi publicerar internt och externt. Våra 

externa kanaler är i dagsläget egentligen bara vår karriärsida, arbetsförmedlingen och 

blocketjobb. För de tjänster jag känner att vi behöver komplettera och utöka kanalerna, 

används mestadels LinkedIn och Facebook, beroende på tjänst (IP3).  

 

Vad som framkommer i detta citat är att sociala medier används som verktyg för att sprida 

annonser. Eftersom många människor idag befinner sig på dessa sociala medier blir det allt 

viktigare för företagen att hänga med i utvecklingen och därför annonsera i de forum människor 

befinner sig i. Detta medför även att annonser kan riktas till vissa sociala medier för att nå en 

specifik målgrupp. Att publicera en annons för en specifik målgrupp kan liknas med det 

Goffman (1959) kallar för ett framträdande, vilket är anpassat efter publiken. Här blir det 

avgörande för rekryterarna att identifiera vilken målgrupp annonsen ska riktas mot och därefter 

publicera annonsen på forum där målgruppen hör hemma. Från intervjuerna framkom att 

LinkedIn och Facebook används på olika sätt i marknadsföringen. Rekryterarna ansåg att 

publiken på LinkedIn respektive Facebook var olika och därför användes dessa sociala medier 

beroende på vilken målgrupp tjänsten och därmed annonsen var riktad mot. Det finns således 

en tanke om att framträdandet bör anpassas efter vilken publik som de riktar sig mot.  

 

När det gäller användningen av sociala medier och sökmotorer för bedömning av kandidater, 

har intervjupersonerna olika erfarenheter av detta. Två av intervjupersonerna uppgav att de 

använder både sociala medier och sökmotorer för att söka upp kandidater och hitta relevant 

information, alltså för att genomföra bakgrundskontroller. Rekryterarna uppgav att detta 

vanligtvis genomförs längre fram i rekryteringsprocessen, i anslutning till intervjun. Detta 

återges i följande citat: 

 
Det händer att man Googlar en kandidat för att se om det kommer upp någon 

ofördelaktig information om personen. Jag kan även ibland gå in på Facebook för att se 

om det finns någon information där (IP4).  

 

[…] Vi behöver hitta en bättre rutin vad gäller det, men jag Googlar en person och tittar 

på Facebook och övriga sociala medier för att se om det är något som sticker ut, och gör 



 
32 

det de på ett negativt sätt så gör man sin bedömning utifrån inläggen och det man ser 

(IP5).  

 

Vad dessa citat visar är att sociala medier och sökmotorer används i syfte att kontrollera eller 

säkerställa att kandidaterna inte uppvisar någon ofördelaktig information. För att göra detta 

används alltså bland annat Google och Facebook, där rekryterarna tror sig finna sådan 

ofördelaktig information. Rekryterarna tycks alltså endast uppmärksamma negativ information 

om kandidater som avviker från normen. Vad som följaktligen anses negativt blir upp till varje 

rekryterare att bedöma. Denna kontrollering av kandidater kan ses som en maktutövning av 

rekryterarna. Att rekryterarna har möjligheten att granska kandidater via sociala medier och 

sökmotorer kan beskriva en form av kontrollerande makt då de själva kan avgöra vilka 

kandidater som är intressanta efter denna kontroll. Detta kan skapa ett maktförhållande där 

rekryterarna agerar, som Foucault (2003) uttrycker det, övervakare över kandidaterna. Sociala 

medier skapar alltså dessa möjligheter för rekryterare att lättare nyttja detta maktförhållande 

och samla information om kandidater, utan att behöva träffa dem i verkligheten.  

 

Från intervjuerna framkom också att vissa rekryterare helt eller delvis tog avstånd från 

användningen av bakgrundskontroller. Detta visar citaten nedan: 

 
Ja skulle säga att det är väldigt sällan jag söker upp kandidater, det kan vara att man 

kanske på något sätt tycker att man känner ingen namnet eller ser vart den är bosatt eller 

något sådant. Men det finns ingen rutin att jag gör det på de kandidater som jag träffar 

(IP1). 

 

Vi skulle aldrig inhämta information om en kandidat från varken Facebook, Instagram 

eller Google. Det ger ingen relevant information, för det kan vara en gammal bild eller 

en gammal text som inte spelar någon roll. […] Man ska aldrig googla en kandidat, det 

tycker jag inte. Det kommer bara påverka en för mycket, både åt det positiva och 

negativa hållet (IP2). 

 

Även då dessa rekryterare hävdar att de inte använder sociala medier eller sökmotorer i 

bedömningen av kandidater, finns hos vissa en viss tveksamhet. De medger att de inte har någon 

rutin att göra detta men avfärdar ändå inte att användningen ibland förekommer. En tolkning 

av detta kan vara att dessa rekryterare vill vara försiktiga med att försätta sig i det 

maktförhållande Foucault (2003) beskriver, och därmed försöka undvika att agera övervakare 
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gentemot kandidater. Vidare vill rekryterarna inte att den information som kan framkomma av 

denna kontroll ska ligga till grund för ett rekryteringsbeslut. Man kan tolka dessa citat med att 

rekryterare tror sig påverkas allt för mycket av den information som kan tänkas framkomma på 

sociala medier och sökmotorer. Det tycks finnas en medvetenhet hos dessa rekryterare att de 

intryck som kandidaterna förmedlar på sociala medier är anpassade efter en viss publik och 

nödvändigtvis inte efter rekryterare. Därför kan detta intryck, som kan ses som ett uttryck för 

Goffmans (1959) begrepp ”give expression”, tolkas annorlunda i rekryteringssammanhang 

gentemot privata sammanhang. Denna medvetenhet om att sociala medier är anpassade efter en 

privat publik, kommer därför till uttryck i rekryterarnas avståndstagande till 

bakgrundskontroller. Rekryterarna vill på så sätt undvika att den information som finns på 

sociala medier inverkar på deras försök till en objektiv och professionell bedömning av 

kandidater.   

 

Intressant är dessutom att dessa informanter beskrivit att det förekommit att kundföretag 

granskat kandidater genom att googla eller på andra sätt, söka upp kandidaterna. Vidare uppgav 

dem även att de tror att ”alla andra” använder sociala medier och sökmotorer för att göra 

bakgrundskontroller på kandidater. Det kan tolkas med att det finns en tanke hos rekryterarna 

att bakgrundskontroller på detta sätt inte helt anses accepterat. Dessa tankar återkommer senare 

under analysen och analyseras följaktligen med Baumans (1993) begrepp moralisk ambivalens.  

 

5.2 Bakgrundskontrollers betydelse för bedömning och beslut 

I de fall där sociala medier och sökmotorer används för bedömning av kandidater, har den 

information som framkommit påverkat rekryterarna. Det rekryterarna uppmärksammar som 

relevant information är oftast, vilket även tidigare citat visat, sådant som anses ofördelaktigt 

eller negativt: 

 
När det gäller bedömningar så har det handlat om att jag gjort en bedömning att det inte 

är rätt kandidat för att det framkommit fällande domar som rör misshandel, narkotika 

eller doping (IP5).  

 

En person som är superaktiv på LinkedIn som gillar och delar allt och skriver en konstig 

kommentar på någonting, det kan få mig att tänka "men alltså har du ingen begränsning 

eller förstå du inte riktigt", för det kan ju också vara att "förstår du då inte heller hur 

man ska hantera sociala situationer". Eller personer som skriver meddelanden på 
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Linkedin eller mailen, som är hur långa som helst, utan att man kanske ens har hunnit 

svara. Det säger också väldigt mycket om en person. Men det är ju inte bilder då utan 

mer ett beteende på sociala medier som påverkar (IP3).  

 

Dessa citat visar att information från sociala medier och sökmotorer faktiskt påverkar 

rekryterarna i bedömningen eller uppfattningen av kandidater. I vissa fall bidrar det till att 

kandidater väljs bort och inte går vidare i rekryteringsprocessen. I dessa situationer har det 

framkommit uppgifter eller information gällande kandidater vilka bedömts ofördelaktigt för 

den sökta tjänsten. Som det andra citatet visar, har också själva beteendet på sociala medier 

betydelse för rekryterares bedömning. Då handlar det inte bara om vad som publiceras utan 

också hur och på vilket sätt det publiceras.  

 

Den information som framkommer på sociala medier eller sökmotorer tolkas av rekryterarna, 

vilka också gör en bedömning av informationens relevans. Tolkningarna som rekryterarna gör 

behöver nödvändigtvis inte stämma överens med de intryck som kandidater försöker förmedla. 

Här återkommer Goffmans (1959) begrepp ”give expression” och ”give off expression”. De 

givna uttrycken (give expression) som kandidaterna försöker förmedla på sociala medier kan 

alltså uppfattas på ett annat sätt av rekryterarna (give off expression). I det sistnämnda citatet 

berättar intervjuperson 3 att kandidaters beteende på LinkedIn har betydelse för rekryterarens 

bedömning. Men det uttryck kandidaten vill förmedla genom sitt agerande på LinkedIn, kanske 

inte alls är desamma som det tolkande intryck intervjupersonen berättar om. Kanske försöker 

kandidaten genom att vara aktiv på Linkedin, förmedla intrycket av att kandidaten är mycket 

intresserad av tjänsten. I stället tolkar rekryteraren kandidatens agerande på ett annorlunda sätt, 

vilket blir till nackdel för kandidaten. Sociala medier kan på detta sätt fungera som ett 

kommunikationsmedel mellan rekryteraren och kandidater. Men på dessa sociala medier 

filtreras kommunikationen då den sker indirekt mellan parterna. Eftersom det inte förekommer 

något fysiskt möte mellan rekryterare och kandidat på sociala medier kan det försvåra 

intrycksstyrningen, då det kan vara svårt att bedöma hur uttrycket har mottagits.  

 

Vad som även framgått från intervjuerna är att rekryterarna inte har någon tydlig strategi för 

informationshanteringen. Rekryterarna har alltså inget bestämt tillvägagångssätt för hur de ska 

handskas med den informationen som framkommer på sociala medier eller sökmotorer. Detta 

medför att rekryteraren behöver göra ett ställningstagande i varje specifik situation och därmed 

bedöma relevansen av informationen utifrån sammanhanget. Detta kan resultera i att samma 
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typ av information bedöms olika beroende på vilken rekryterare som ser informationen och hur 

situationen ser ut just där och då. Här aktualiseras frågan om rättvisa bedömningar av 

kandidater, där spår från tidigare liv kan få konsekvenser för individers framtida chanser till 

anställning.  

 

Något som fångar rekryterarnas uppmärksamhet på sociala medier och sökmotorer är 

publicerade bilder. Samtliga rekryterare menar att kandidater bör se över och reflektera kring 

vilka typer av bilder de publicerar på sociala medier. Under intervjuerna framkom flera exempel 

på situationer där publicerade bilder har betydelse:  

 

[…] det kan ju vara bilder där man verkar väldigt intresserad av vapen eller att man har 

skämtsamma bilder som är sexistiska. Eller bilder där man ser riktigt berusad ut, alltså 

det är allt möjligt som kan vara till det negativa (IP5). 

 

[…] skulle personen ha en naziflagga är det klart att man inte skulle kontakta den 

personen. Det kanske är personligt men är det på Linkedin så tycker jag att man ska ha 

ett någorlunda proffsigt foto. Inte liksom visa sig i bikini eller stå med en fisk och visa 

fiskefångsten från förra sommaren. På något sätt tycker inte jag att det hör hemma där. 

Det känns inte så seriöst. [...] en lättklädd eller utmanande pose eller något sådant, jag 

tycker inte att det hör hemma i en jobbansökan och det tror jag kan bidra till att man 

väljer bort någon (IP4).  

 

Det tycks, som citaten visar, finnas en värdering i att individers publicerade bilder och inlägg 

har betydelse. Detta indikerar på att normen för vilka bilder individer bör publicera utifrån 

rekryterarnas uppfattning är att bilderna ska vara seriösa och proffsiga. Bilder som inte anspelar 

på detta riskerar därför att upplevas oseriösa och bli till en nackdel för individen i 

jobbsammanhang.  

 

De publicerade bilderna och inläggen rekryterarna uppmärksammar, kan utgöra en del av det 

Goffman (1959) kallar framträdande. I framträdandet blir inte bara vad som läggs ut avgörande 

utan också, som tidigare citat visat, på vilket sätt individen framträder på sociala medier. Av 

denna anledning är det viktigt att presentera sig väl och göra ett gott framträdande på sociala 

medier, för att uppfattas som en attraktiv kandidat. Att individer använder sig av Goffmans 

(1959) begrepp intrycksstyrning kan här bli avgörande för rekryterarnas bedömning. 
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Kandidaterna kan med hjälp av bilder på sociala medier, försöka styra hur rekryterarna uppfattar 

dem, vilket följaktligen kan påverka hur de blir bedömda.  

 

Individens publicerade bilder och inlägg kan även ses som uttryck för individens 

identitetsskapande. Giddens (1991) menar att individer skapar sin egen identitet reflexivt 

genom medvetna val. Sociala medier kan fungera som verktyg för att bygga upp sin identitet 

och eftertänksamt välja vad som uttrycks där. Vad gäller identitetsskapande på privata sociala 

medier, som Facebook, kan problematiken ligga i att individens publicerade bilder och inlägg 

inte är ämnade för en professionell publik, exempelvis rekryterare. Detta då privata sociala 

medier ofta riktar sig mot en publik bestående av vänner, familj och bekanta. Det kan därför 

tänkas att den privata identiteten inte är förenlig med den yrkesprofessionella.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att bilder och information om kandidaten som finns att hitta på 

sociala medier och sökmotorer har betydelse. Majoriteten av intervjupersonerna menar att den 

information som framkommer kan ligga till grund för ett rekryteringsbeslut och på så sätt 

inverka på bedömningen av kandidaten. Med anledning av detta menar ett flertal rekryterare att 

kandidaten bör se över sina publicera inlägg och bilder för att maximera sina chanser till en 

positiv bedömning.  

  

5.3 Framställningens betydelse 

Rekryterarna anser att kandidater bör vara medvetna om hur de framställer sig själva på sociala 

medier. Hur medvetna rekryterarna tycker kandidater är angående detta varierar. Flera 

rekryterare belyser också vikten av att kandidater har ett LinkedInkonto för att marknadsföra 

sig själva som yrkesverksamma. Vidare finns tankar att ett proffsigt LinkedInkonto tyder på att 

individen är mån om sin karriär. Nedan följer två citat vilka påvisar vikten av att presentera sig 

på sociala medier:  

 

[…] Jag tycker absolut man ska tänka på hur man marknadsför sig och vilka bilder man 

lägger ut och vilka sidor man ”lajkar” på Facebook. Det gör jag även själv. Jag skulle 

aldrig lägga ut något som jag själv kanske inte står för, jag tycker ändå att man ska tänka 

på de sociala medierna, hur man vill presentera sig professionellt och för andra. […] Jag 

tycker det är viktigt att man har ett konto på Linkedin. Det tyder på att man vill 

marknadsföra sig själv och att man är mån om att presentera sig på den marknaden helt 

enkelt (IP1).  
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Många är såklart helt ovetande, att man tänker att Facebook och Instagram är ens privata 

sfär, och det kan det ju vara, men jag tror att man får tänka på sitt eget varumärke i alla 

sammanhang hela tiden, man vet aldrig när ens vägar korsas igen (IP5).  

 

Det tycks alltså vara viktigt för rekryterarna hur individer faktiskt presenterar sig på sociala 

medier. Dessa tankar återkom flera gånger under intervjuerna och tar därför en framträdande 

roll i beskrivningen av resultatet. Rekryterarna har uppmärksammat betydelsen av att 

kandidater bör vara medvetna om vad de publicerar på sociala medier, för att kunna upprätthålla 

ett gott personligt varumärke. Detta utgör exempel på hur den individualiserade människan 

förväntas klara sig själv i samhället och där människan ständigt måste handla reflexivt. Vidare 

kan detta relateras till Giddens (1991) beskrivning av självidentitetens reflexiva medvetande, 

där individen genom sociala medier förväntas bygga upp sig själv på ett medvetet och 

konstruktivt sätt. Individer kan alltså använda sociala medier som en del av identitetsskapandet. 

På sociala medier finns oftast tid för eftertanke innan individen exempelvis publicerar ett inlägg 

och gör sitt framträdande, vilket inte är lika enkelt i en vanlig fysisk interaktion. På detta sätt 

kan alltså sociala medier underlätta för individers reflexiva identitetsskapande.  

 

5.4 Moraliskt dilemma 
 
Frågan om huruvida bakgrundskontroller via sociala medier eller sökmotorer anses rätt eller 

fel, är för rekryterarna ett moraliskt dilemma. De flesta rekryterare uppgav att det finns någon 

form av integritetsgräns vilken inte bör överträdas: 

 
Än så länge har vi inte tagit som vana att Googla en person eller titta på vad den gör på 

Facebook. Det har lite med integritet att göra, det känns inte så seriöst. […] Det skulle 

inte kännas rätt att gräva i det. LinkedIn finns som är ett professionellt nätverk som är 

till för karriärväxling, så de flesta lägger ut sig där för att bli upptäckta. Och då är det 

mer legitimt att ta kontakt med någon som finns där (IP4).    

 

Jag tror att jag skulle tycka att det känns som ett intrång att gå in på någons Facebook 

eller Instagram faktiskt, det skulle kännas konstigt […] bara att se en privat bild tycker 

jag blir såhär "oj nu tycker jag det blev privat" (IP3).  

 

När jag är inne på Linkedin kan jag fasa lite över att gå in och klicka på en person. Men 

det är något som jag själv måste arbeta med […] Jag ser ett namn och yrkesroll men 
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klickar inte in på personen om det inte blir aktuellt med den här personen. Mina kollegor 

är jätteduktiga på att gå in direkt, det är ju ett medvetet val det man lägger upp på 

Linkedin, så det är acceptabelt (IP2).  

 

De tankar rekryterarna försöker beskriva, kan tolkas som exempel på den hårfina gränsen för 

Goffmans (1959) begrepp olägligt intrång. Det blir tydligt att rekryterarna är osäkra på vilken 

information om kandidaterna de bör ta del av, och därför upplever de att deras handlingar 

sviktar moraliskt emellanåt. Den moraliska gräns rekryterarna i sina exempel försöker beskriva, 

uppfattas flytande, eftersom det inte är tydligt vad som anses vara ett intrång. Det tycks ändå 

finnas någonting som får rekryterarna att känna att de trampar över en viss integritetgräns. Detta 

indikerar på att rekryterarna själva måste avgöra vad som är etiskt riktigt i denna fråga och söka 

svaren själva, vilket liknar den beskrivning Bauman (2003) gör av den postmoderna människan. 

Bauman (2003) menar att människan ensam är moralisk ansvarig och därför måste söka svar på 

moraliska frågor själv. Rekryterarna kan i valet av bakgrundskontrollers användning uppleva 

en svårhanterlig osäkerhet, vilket vi ser i nedanstående citat: 

 
Jag tycker att det borde finnas ett regelverk på vad som är ett typ av intrång, vad en  

rekryterare får ta reda på när det kanske egentligen inte ens är relevant för en typ av 

tjänst. […] Jag tycker att det borde finnas ett regelverk över hur långt man ska kunna 

gå, för det handlar lite om att man ska få kunna behålla sin integritet, sen kan man ju ha 

privata sidor och det kan man ju välja aktivt (IP3).  

 

Här tycks finnas en ovisshet om var gränsen faktiskt går för olägligt intrång. Citatet ger 

indikationer på en önskan efter tydliga riktlinjer och vägledning för hur sociala medier och 

sökmotorer ska användas. Detta är ytterligare något som kännetecknar Baumans (2003) 

beskrivning av människan: som beroende av moralisk och etisk kunskap samt vägledning. 

Vidare beskriver Bauman (2003) att människor ofta upplever en moralisk ambivalens för de 

olika val som de ställs inför. I Baumans beskrivning av den moraliska människan 

uppmärksammas också människans osäkerhet för vart den moraliska kunskapen ska hämtas 

ifrån. Detta citat kan alltså spegla denna osäkerhet och längtan efter moralisk vägledning.  

 

Möjligtvis kan rekryterarnas moraliska ambivalens för bakgrundskontrollers användning och 

acceptans relateras till avsaknaden av riktlinjer. Nästan alla rekryterare uppgav att de inte hade 

någon tydlig policy eller några riktlinjer för hur de ska arbeta med sociala medier och 
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sökmotorer, när det gäller just bakgrundskontroller. På grund av detta tvingas rekryteraren själv 

ta ett moraliskt ställningstagande och därmed avgöra på vilket sätt sociala medier och 

sökmotorer bör komma till användning och vad som anses rätt eller fel.  

 

Vad som även blir intressant utifrån den moraliska aspekten är huruvida rekryterare är öppna 

mot kandidater med sin användning av bakgrundskontroller. Alla rekryterare uppgav att de inte 

är öppna mot kandidater att de utför bakgrundskontroller på sociala medier eller sökmotorer:  

 

Det brukar jag hålla för mig själv, att jag har Googlat en kandidat. Om det inte 

framkommer något väldigt speciellt, som vi känner att vi måste ta med kandidaten (IP4).   

 

Ne det kanske inte är något jag skulle säga "Jag kollade upp dig på Facebook och såg 

att du fyllde år idag, Grattis". På LinkedIn kanske jag säger till personen att jag gjort det 

om de har länkat till sin profil. […] Jag vill på något sätt inte förmedla känslan att det 

påverkar min bedömning (IP1).  

 

Om det skulle vara mer av en rutin och som en struktur att man kollar upp kandidaten, 

som en del av processen, så skulle man kunna berätta det (IP5).  

 

Som citaten visar, hör det inte till någon rutin att berätta för kandidaterna när man använt sociala 

medier eller sökmotorer för att hitta information. Däremot tycks det dock finnas en skillnad 

mellan olika typer av sociala medier. LinkedIn anses mer accepterat och av den anledningen 

kan rekryterare lättare berätta för kandidater att de använder LinkedIn. Däremot var det ingen 

rekryterare som uppgav att de brukar meddela kandidaterna om att de Googlat eller kollat upp 

deras Facebookprofiler. De uppgav dessutom att det inte finns några regler eller rutiner för 

detta. Av denna anledning blir det återigen upp till var och en som rekryterare att göra ett 

moraliskt ställningstagande och bedöma om man vill vara öppen med detta eller ej. Men 

rekryterarna har i dessa fall inte valt att berätta om granskningen för kandidaterna och en 

tolkning kan vara att de inte vill synliggöra att de träder in på kandidaternas bakre region. Det 

finns således en tanke att det Goffman (1959) benämner som bakre region, är en privat sfär där 

rekryterare kan uppfattas som inkräktare. Därför väljer rekryterarna att inte vara öppen med 

användningen bakgrundskontroller via sociala medier och sökmotorer. Att rekryterarna 

däremot kan berätta för kandidater att de använt Linkedin för att granska dem, kan förklaras av 



 
40 

att LinkedIn uppfattas vara ett yrkesnätverk vilket hör till arbetslivet. Av denna anledning utgör 

granskningen av individer på Linkedin inget olägligt intrång. 

 

5.5 Skillnaden mellan professionella och privata sociala medier 

Som framgår av det tidigare redovisade resultatet, tycks det finnas skillnader i hur rekryterare 

värderar olika sociala medier. Tydligast blir gränsen mellan LinkedIn, som uppfattas vara en 

professionell social medie, och icke-professionella sociala medier där Facebook ofta nämns 

som exempel. Detta återges särskilt i följande citat:  

 
LinkedIn är mer professionellt och Facebook känner jag själv att jag enbart använder 

privat. […] Det handlar om hur man gör en fördelning mellan arbete och fritid, och som 

jag sa blandar jag aldrig in privatliv på LinkedIn eller tvärsom (IP4).  

 

Att någon kollar min Linkedinprofil tycker jag faller helt naturligt, det skulle snarare 

kännas konstigt i fall någon inte har gjort det, så det känns helt naturligt tycker jag och 

inget jag på något sätt skulle tycka va konstigt. Ifall någon skulle säga "jag har försökt 

komma in på din Instagram och den var låst, hur tänker du där", då skulle jag nog tänka, 

låt mitt bli mitt privata i så fall, men det har jag inte varit med om, men då skulle jag 

nog känna att där får man på något sätt vara privat (IP1).  

 

Det finns alltså föreställningar om att Facebook och LinkedIn är avsedda för olika ändamål. 

Rekryterarna uppfattar LinkedIn som självklar och legitim när det gäller rekrytering, till 

skillnad mot Facebook som uppfattas mer privat.  

 

Vad som blir intressant är att Facebook, som av rekryterarna uppfattas tillhöra den privata 

sfären, ändå används i rekryteringssammanhang. För den enskilde individen kan detta bli 

problematiskt, då privata sociala medier som Facebook anses tillhöra det privata livet. Det som 

publiceras på dessa sociala medier kan utgöra vad Goffman (1959) förklaras som den bakre 

regionen gentemot arbetsgivare och rekryterare, och samtidigt den främre regionen för vänner, 

familj och bekanta. Vad som menas med detta är att kandidaten möjligtvis tänker att en mer 

avslappnad och informell kommunikation är tänkt för Facebook, vilket då kan utgöra en bakre 

region för kandidaten. Det kandidaten då inte har i åtanke är att denna självpresentation 

samtidigt kan uppfattas som en främre region för rekryterarna när de befinner sig på Facebook. 

Det kan alltså finnas en stor problematik i att olika typer av publik befinner sig på samma sociala 



 
41 

medier men i helt olika syften. Kandidaten kan tänkas behöva ha i åtanke att Facebook alltid 

utgör ett framträdande i den främre regionen, vilket också bör styra vad kandidaten publicerar.  

 

5.6 Källkritik på nätet 

Resultatet uppvisar en stor bredd när det gäller vilka sociala medier och källor rekryterare 

upplever trovärdiga. Den ena intervjupersonen uppgav att de flesta källor på nätet går att lita 

på, medans en annan intervjuperson avfärdade alla sociala medier och källor som trovärdiga. 

Det finns således olika uppfattningar om hur källkritisk man bör vara på nätet. Även om vissa 

rekryterare inte uttrycker att de litar eller inte litar på vissa källor, framkommer det indirekt från 

vad de berättar i vissa situationer. Exempelvis uppgav en rekryterare att personers sociala 

medier faktiskt säger en hel del om en person och dess personlighet, vilket indikerar på att 

rekryteraren litar på informationen från sociala medier.  

 

Uppgifter som däremot går att säkerställa på andra sätt, trots att det inhämtats från sociala 

medier, är exempelvis tidigare erfarenhet:  

 
Man ska alltid ha ett kritisk tänkande. Jag skulle kunna gå in och skriva att jag har jobbat 

på NASA eller att jag är kung i Sverige till exempel. Men detta behöver inte betyda att 

det är sant, man måste alltid fundera över vad som kan stämma (IP2).  

 

Rekryteraren menar här att det finns en risk att kandidater inte är helt uppriktiga i den 

information de publicerar på sociala medier. Möjligheten finns att kandidater uppger felaktiga 

saker om sig själva på sociala medier. Detta bidrar till att rekryterarna är noga med att stämma 

av att information kandidater uppger faktiskt stämmer. Vanligast är att rekryterare då ringer 

referenser, utför tester, begär olika typer av intyg och bevis. Detta för att minimera risken att få 

felaktiga uppgifter om kandidaten som endast finns i syfte att styra rekryterarnas intryck. 

Goffmans (1959) begrepp intrycksstyrning utgör alltså även här en central del av tolkningen 

från rekryterarna om varför kandidater inte är uppriktiga på sociala medier. Viljan att framställa 

sig på ett visst sätt kan vara stark, vilket då avspeglas i den intrycksstyrning som görs för att på 

bästa sätt anpassa sig till det tänka sammanhanget. Vad rekryterarna lägger vikt vid i dessa 

situationer är alltså att dubbelkolla den information som framkommer via sociala medier med 

exempelvis klassiska referenstagningar där rekryteraren kontaktar kandidatens gamla 

arbetsgivare.  
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5.7 Sociala medier i framtiden 

Alla rekryterare var överens om att sociala medier kommer fortsätta inverka på 

rekryteringsbranschen. De uppgav att de tror headhunting kommer bli vardag för rekryterares 

arbete där allt mer kommer handla om att hitta rätt kandidater. Nedan följer citat vilka påvisar 

detta: 

 
Det kommer säkerligen utvecklas ännu mer. Det tror jag absolut och det finns ju redan 

företag som specialiserar sig på rekrytering via sociala medier (IP4).  

 

Jag tror att det kommer utvecklas väldigt mycket, jag vet att i Storbritannien tror jag att 

de knappt kallar in på intervju utan där gör dem mest bara bakgrundskontroller och 

kollar CV:t och sen ringer referenser. Och med bakgrundskontroller menar jag då att 

man kollar alla sociala medier […] Sen blir det mer headhunting nu, det är ju typ att 

”searcha” på sociala medier, Google och olika hemsidor (IP3). 

 
Det tycks finnas en uppfattning bland rekryterarna att bakgrundskontroller kommer bli allt 

vanligare. Som en del av denna ökade trend tycks även vad rekryterarna kallar för ”search” bli 

vanligare. Vad som menas med begreppet ”search” är att rekryterare letar och söker upp 

kandidater istället för att annonsera ut tjänster. I samband med detta uppgav rekryterarna att 

LinkedIn är ett vanligt och bra verktyg att använda vid ”search” och tror dessutom att det i 

framtiden kommer bli allt viktigare.   

 

De flesta rekryterarna uppgav att de inte tror personer är medvetna om att företag granskar dem 

via sociala medier och sökmotorer. Detta kan beror på att fenomenet är nytt och inte så 

utvecklat. Men om utvecklingen fortsätter i den takt rekryterarna tror, skulle detta kunna 

medföra en medvetenhet hos personer som då ändrar sitt beteende på sociala medier efter vad 

som anses önskvärt från rekryterarnas sida. Detta handlande kan tolkas som uttryck för 

Foucaults (2003) disciplinära makt, då personer allt mer aktivt anpassar sitt innehåll på sociala 

medier efter medvetenheten om att rekryterare kan komma åt deras innehåll. Detta innebär 

alltså att individer kan tänkas bli mer medvetna om att de alltid kan vara iakttagna, vilket medför 

en ständig tanke om hur individers framställningar och handlingar bör regleras i varje situation.  
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På LinkedIn är individerna däremot medvetna om att rekryterare granskar deras profiler. Detta 

är något rekryterarna också uppger att de gör och i fortsättningen tror sig göra ännu mer. Det 

blir därför allt viktigare för yrkesverksamma att ha ett LinkedInkonto och på detta konto 

marknadsföra sig. Här uttrycker intervjuperson 1 sina tankar angående detta: 

 

Jag tror att fler och fler kommer bli medvetna om att det är en viktig kanal för att 

marknadsföra och presentera sig själv helt enkelt och det tycker jag att många känns 

medvetna om redan idag, att det är viktigt att man presenterar sig själv på LinkedIn till 

exempel (IP1).  

 

Återigen är detta något som kan relateras till vikten av att framställa sig själv. I den föränderliga 

arbetsmarknaden blir LinkedIn ett viktigt verktyg för yrkesverksamma att vara delaktiga i. Att 

göra sig sedd blir därför allt viktigare men också på vilket sätt individer faktiskt gör sig sedda 

eller framställer sig själva. Att genom sociala medier skapa sin identitet på ett medvetet sätt, 

som Giddens (1991) diskuterar i anknytning till den reflexiva identiteten anses alltså som något 

ofrånkomligt i framtiden. Att göra sig sedd på sociala medier är alltså något rekryterarna anser 

som betydelsefullt för att individer ska lyckas i sina karriärer. Det blir därför allt viktigare hur 

individen lyckas bygga upp sin identitet på sociala medier och förmedla detta på ett bra sätt 

genom intrycksstyrning.  

 

6 Slutsatser och avslutande diskussion  
I följande kapitel presenteras studiens slutsatser och därefter förs en diskussion kring 

resultatet. Frågeställningarna besvaras och diskussionen tar upp intressanta delar av 

resultatet för att avslutas med förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Slutsatser 

För att besvara frågeställningen: ”hur använder rekryterare sociala medier och sökmotorer i 

rekryteringsprocessen?” kan sammanfattningsvis sägas att samtliga rekryterare använde sociala 

medier och sökmotorer på något sätt i rekryteringssammanhang. På vilket sätt har visat sig 

variera. Gemensamt för alla rekryterare var användningen av sociala medier och sökmotorer 

som annonseringsverktyg och i marknadsföringssyfte. Några av rekryterarna använde även 

sociala medier och sökmotorer i syfte att göra bakgrundskontroller av kandidater. Det var dock 

inte alla som uppgav att de gjorde detta, samtidigt som en rekryterare tog helt avstånd från 
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användningen. När bakgrundskontroller användes förekom de i slutskedet av processen. I dessa 

fall ”googlade” rekryterarna på kandidaterna eller sökte upp dem på olika sociala medier.  

 

Eftersom rekryterarnas användning av sociala medier och sökmotorer för bedömning varierade, 

fick även dess betydelser olika roll. När rekryterarna uppgav att de faktiskt använde sociala 

medier och sökmotorer i bedömningen av kandidater, användes dem på liknande sätt. I vissa 

situationer bidrog den information som framkommit på sociala medier eller sökmotorer till att 

kandidater inte gick vidare i rekryteringsprocessen. I andra fall fick den information som 

framgick enligt rekryterarna inte någon större betydelse, men vägdes ändå till viss del in i 

bedömningen. För några av rekryterarna hade sociala medier och sökmotorer inte någon 

betydelse alls för hur kandidater bedömdes. Det som uppmärksammades och fick betydelse för 

bedömningen av eller uppfattningen om kandidater, var sådant på sociala medier och 

sökmotorer rekryterarna ansåg som ofördelaktigt. I de situationer där information som framgått 

fått avgörande betydelse har det exempelvis handlat om: fällande domar, ofördelaktiga bilder 

samt icke önskvärda beteenden. Denna information kan ha framgått från både sociala medier 

eller sökmotorer. I de fall informationen till viss del vägts in kan det ha handlat om publicerade 

inlägg och bilder. Denna information har därefter påverkat rekryterarnas syn på kandidater, 

men inte fått konsekvenser som lett till ett ofördelaktigt beslut.  

 

Vidare framgick att rekryterarna hade olika ställningstaganden till användandet av 

bakgrundskontroller via sociala medier och sökmotorer. De flesta av rekryterarna var överens 

om att det finns en viss integritetsgräns när det gäller kandidaters sociala medier, vilken inte 

vill överskridas. Vart denna gräns går upplevdes för rekryterarna som oviss och inte helt tydlig. 

Många rekryterare uppgav att just Facebook som socialt medie ansågs tillhöra kandidaters 

privata sfär. För vissa rekryterare uppfattades detta forum allt för privat och dess användning i 

rekryteringssammanhang kunde upplevas som intrång i kandidatens privatliv. Det fanns alltså 

oklarheter kring vilka sociala medier rekryterare bör använda sig av. Dessa oklarheter har visat 

sig bli en fråga för varje rekryterare att ta ställning till och kan därför resultera i en moralisk 

ambivalens. Något som förknippas med detta moraliska ställningstagande är huruvida 

rekryterarna var öppna mot sina kandidater med att de utförde bakgrundskontroller. Samtliga 

rekryterare berättade att de inte vanligtvis berättade för kandidater att de inkluderat sociala 

medier och sökmotorer i bedömningen. Detta var alltså något de använde i smyg vilket är 

intressant för den moraliska diskussionen. En orsak till detta kan tänkas vara att inga tydliga 
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riktlinjer fanns för hur de skulle gå tillväga med användningen av bakgrundskontroller via 

sociala medier och sökmotorer.  

 

När det gäller på vilket sätt rekryterare arbetar med policys och riktlinjer för sociala medier och 

sökmotorer har de flesta uppgett samma svar. Flera rekryterare uppgav att de inte hade några 

tydliga policys eller riktlinjer för hur de ska använda sociala medier och sökmotorer vid 

bedömning av kandidater. Att utarbetade arbetsmetoder för denna användning nästan inte 

förekom hos rekryterarna blir intressant då samtliga uppgav att de var osäkra på användningen 

av bakgrundskontroller och dess legitimitet. Detta framgick som tydligast när det gällde privata 

sociala medier, exempelvis Facebook. Tydligare policys eller riktlinjer skulle möjligtvis hjälpa 

rekryterarna att handskas med detta och ge vägledning för på vilket sätt de olika sociala 

medierna bör användas. 

 

6.2 Diskussion 

Denna studie har undersökt rekryterares användning av sociala medier och sökmotorer vid 

rekrytering. De centrala frågorna har berört rekryterarnas förhållningssätt och ställningstagande 

till bakgrundskontroller. Vad som framkommit ur resultatet och som varit förvånande är att 

användningen och förhållningssättet till bakgrundskontroller varierat mellan rekryterarna. En 

del rekryterare tog mer eller mindre avstånd till dess användning medan en annan ville integrera 

användningen mer i rekryteringen. Detta är något som inte varit framträdande i den tidigare 

forskningen, vilket gör studiens resultat ytterligare intressant.  

 

Studiens resultat har visat att användningen av sociala medier och sökmotorer är vanligt 

förekommande vid annonsering och marknadsföring. Detta är något som även den tidigare 

forskningen redovisat, vilket bekräftar att detta användningsområde utgör en betydande del i 

rekryterarnas arbete. Resultatet har även visat att sociala medier och sökmotorer används för 

att utföra bakgrundskontroller av kandidater. Användningen av bakgrundskontroller kan ses 

som en ytterligare referenstagning för att kontrollera att inget ofördelaktigt kommer fram om 

kandidater. Denna användning framkom även i Bohmova och Pavliceks (2015) tidigare 

forskning, vilken visade att 41,4% av de tillfrågade rekryterarna använde bakgrundskontroller 

via sociala medier. Detta bekräftar alltså att bakgrundskontroller används av rekryterare, men 

inte av alla. Studiens resultat har visat att rekryterarna har olika erfarenheter av och syn på  

användningen av bakgrundskontroller. Detta är ett intressant resultat och kan vara en 
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konsekvens av sociala mediers snabba och plötsliga genombrott i samhället. Fenomenet är 

följaktligen nytt och frågan hur man ska förhålla sig till detta kanske inte är helt klargjort i 

samhället, vilket alltså resulterat i dessa olika erfarenheter och förhållningssätt.  

 

Resultatet har även uppvisat skillnader när det gäller sociala medier och sökmotorers betydelse 

för bedömning av kandidater. I vissa fall påverkar sociala medier och sökmotorer 

rekryteringsbeslut och i andra fall får det inte alls någon betydelse. Den tidigare forskningen 

har lyft problematiken att bakgrundskontroller kan leda till att kandidater utesluts från 

rekryteringsprocessen och är därmed av betydelse, men inte redovisat vad som är avgörande 

och ligger till grund för uteslutningen. Denna studie har precis som den tidigare forskningen 

visat att sociala medier och sökmotorer har betydelse för rekryteringsbeslut. Men vad denna 

studie har bidragit till, är att visa på vad rekryterarna uppmärksammar som anmärkningsvärt 

från sociala medier och sökmotorer. Det som rekryterarna följaktligen uppmärksammar är 

publicerade bilder och inlägg som de själva bedömer ofördelaktiga. Resultatet har i och med 

detta visat att det är upp till varje enskild rekryterare att bedöma relevansen av de uppgifter som 

finns tillgängliga på dessa forum.  

 

Som resultatet också har visat, har individers framträdande och presentation på sociala medier 

stor betydelse. För det första hur de blir uppfattade men också hur de lyckas ta sig vidare i en 

rekryteringsprocess. Vad som framkommit är att det i dagens samhälle blivit allt viktigare för 

yrkesverksamma att finnas och verka på sociala medier. Rekryterarna har till denna diskussion 

lyft betydelsen av att ha ett LinkedInkonto för att kunna presentera sig professionellt. Vidare 

tror rekryterarna att fenomenet ”search” kommer bli vanligare i framtiden än vad det redan är 

idag. Detta får följaktligen konsekvenser för människorna i samhället. Som yrkesverksam 

kommer man i framtiden troligtvis behöva finnas på sociala medier som LinkedIn, för att inte 

bli exkluderad i rekryteringssammanhang. Vidare är det viktigt hur man gör sitt så kallade 

framträdande på LinkedIn, där man förväntas uppträda professionellt och inte för ivrigt. Det 

blir dessutom betydelsefullt att vårda sitt eget personliga varumärke, vilket kan återspeglas i 

individens LinkedInkonto.  

 

Något som varit framträdande i resultatet är den moraliska ambivalens rekryterare kan uppleva 

gällande bakgrundskontrollers acceptans. Det som följaktligen lyfts är rekryterarnas upplevelse 

av osäkerhet gällande integritetsgränsen för vilken information från sociala medier och 

sökmotorer som de bör ta del av. Detta är något som inte uppmärksammats av tidigare 
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forskning, därav huruvida det anses okej för rekryterare att använda sig av sociala medier för 

bakgrundskontroller. Denna studie har, genom att tillämpa Baumans (1993) teori om den 

moralen, bidragit till att förstå den moraliska ambivalens rekryterare kan uppleva gällande 

bakgrundskontroller. Vad som därför blir viktigt är att skapa bra förutsättningar för rekryterarna 

genom tydliga riktlinjer och policys för bakgrundskontroller. Detta har dessutom tidigare 

uppmärksammats av Clark och Roberts (2011), vilka lyfter just betydelsen av policys och 

riktlinjer för att undvika etiska problem med bland annat rättvisa bedömningar av kandidater. 

Clark och Robert (2011) syftar alltså till kandidatens bästa när de diskuterar policys, men denna 

studie lyfter också betydelsen för rekryterarna och deras moraliska dilemma, vilket ytterligare 

understryker betydelsen av policys och riktlinjer.  

 

Något resultatet visat är att vissa rekryterare upplevde att bakgrundskontroller via sociala 

medier och sökmotorer kan utgöra intrång i kandidaters privatliv. Detta har tidigare i analysen 

diskuteras med hjälp av Goffmans (1959) begrepp olägligt intrång. Genom att lyfta in Goffmans 

begrepp olägligt intrång, som utvecklades 1959, till en kontext i det moderna samhället, kan 

begreppet få en utvidgad innebörd. I Goffmans begrepp ligger betoningen på att individer 

genom ett olägligt intrång blir ertappade genom att tillträda ett sammanhang som inte är avsedd 

för dessa individer. Vad som är intressant utifrån det moderna samhället är att detta olägliga 

intrång istället kan ske dolt på sociala medier eller sökmotorer, där något direkt avslöjande inte 

blir förekommande. Eftersom rekryterarna kan vara anonyma i sitt sökande på sociala medier 

och sökmotorer får inte kandidaterna reda på denna granskning och får därför inte möjlighet att 

ifrågasätta den. Resultatet har dessutom visat att rekryterarna inte är öppna med att de använder 

bakgrundskontroller vid rekrytering, vilket ytterligare döljer detta olägliga intrång. 

 

Rekryterarnas dolda granskning har även analyserats utifrån Foucaults begrepp disciplinär 

makt. Denna makt har visat sig komma till uttryck genom att individer anpassar sitt beteende 

på sociala medier efter rekryterarnas eventuella bakgrundskontroller. Detta är även något som 

lyfts i artikeln av Clark och Roberts (2010), vilka menar att individers möjligheter att uttrycka 

sig fritt och leva ut sina känslor på sociala medier begränsas. Vad som kan diskuteras är om 

Foucaults definition av disciplinär makt är något begränsad i dagens digitaliserade samhälle. I 

Foucaults definition av begreppet beskrivs övervakningen som direkt och knuten till en fysik 

plats. Men sociala medier och sökmotorer är fenomen som är oberoende av tid och rum, vilket 

gör att de blir svårkontrollerade. Den disciplinär makten har i dagens samhälle en större 

slagkraft där rekryterarna exempelvis kan söka på gammal information om kandidater. På detta 
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sätt kan rekryterarnas användning av bakgrundskontroller bidra till en utveckling av Foucaults 

definition. Övervakningen sker alltså inte bara direkt, utan fungerar även retroaktivt. Detta är 

något som inte diskuteras i Foucaults definition. Vi vill med denna studie understryka att den 

disciplinära makten, tack vare sociala medier och internets stora omfattning, kan vara svår att 

kontrollera eller känna till.  

 

Att individer inte vet när eller om de är övervakade på sociala medier kan vidare föra oss in på 

Goffmans (1959) resonemang kring främre- och bakre regioner. Sociala medier kan utmana 

individers gränsdragning mellan den bakre och främre regionen. Detta då individer kan känna 

en förvirring kring vilken publik de gör sina framträdande på sociala medier för. Denna 

gränsdragning vilken Goffman slagit fast är kanske inte så uppenbar i dagens samhälle längre. 

Kanske har det, efter det digitaliserade genombrottet och sociala mediers och sökmotorers 

genomslag, blivit allt svårare för individer att själva definiera och behärska gränsdragningen. 

Det är därför möjligt att dessa gränsdragningar blivit allt mer vaga och överlappande, att det 

inte finns någon uppenbar ridå som Goffman skulle kallat det, att kliva bakom.  

 

Studiens resultat har visat att rekryterarna inte hade någon utarbetad policy eller några riktlinjer 

för användningen av bakgrundskontroller. Detta är något som också framkommit från tidigare 

forskning, men som inte utforskats tidigare i Sverige. Det kan anses förvånande att inte fler 

företag har en utarbetad policy för dess användning. Detta då all information en rekryterare tar 

del av kan påverka rekryteringsbeslut och följaktligen vilka som blir anställda i företaget. 

Därför borde det vara av intresse från företagets sida att ha rutiner för hur rekryteraren bör gå 

till väga eller hantera information från sociala medier. Frågan är då varför inte företagen har 

några policys angående detta. Eventuellt kan det finns en tanke om att det ska vara upp till 

rekryteraren själv att hitta den bästa kandidaten. Det kan möjligtvis vara så att företagen inte 

vill stänga några dörrar för att hitta information om en kandidat som kan vara ofördelaktig för 

den tänkta tjänsten. Det moraliska ansvaret flyttas därför på detta sätt över till den enskilda 

rekryteraren.  

 

Resultatet uppvisar som tidigare presenterats, en variation i rekryterarnas uppfattningar och 

erfarenheter kring bakgrundskontroller. Man kan ytterligare reflektera över vad dessa olikheter 

kan bero på. För att närma sig en förklaring kan det vara intressant att närmare uppmärksamma 

rekryterarnas bakgrund. Här blir aspekter som utbildning, ålder och yrkeserfarenhet relevanta. 

Rekryterarna i studien har olika antal års erfarenhet av arbete med rekrytering, men även olika 
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utbildningsbakgrunder. Detta är något som möjligtvis kan  förklara att rekryterarna har olika 

värderingar och ställningstaganden kring undersökningens centrala frågor. Intressant att 

reflektera kring är huruvida annorlunda svar hade framkommit om alla rekryterare arbetat lika 

länge, haft samma utbildningsbakgrund eller varit lika gamla. Detta är något som bara kan 

spekuleras kring, svar på denna fråga är i denna studie inte möjligt. Däremot tycks det finnas 

ett mönster gällande rekryterarnas utbildningsbakgrund. De rekryterare vilka tog mest avstånd 

till bakgrundskontroller via sociala medier och sökmotorer, hade alla en 

personalvetarbakgrund. Denna iakttagelse kan utgöra en intressant utgångspunkt för vidare 

forskning.  

 

Vad som även kan vara intressant att vidare utforska är om det finns några skillnader mellan 

olika typer av rekryteringar. Från resultatet framgick att, i de rekryteringar där en tredje part 

ingick, alltså kundföretag, förekom att kundföretaget genomförde bakgrundskontroller via 

sociala medier och sökmotorer. Denna aspekt väcker frågan om det finns skillnader mellan 

direktrekryteringar eller rekryteringar via bemanningsföretag, vilket också kan utgöra en 

intressant aspekt att närmare undersöka.   



 
50 

Referenslista 
Aspers, P. (2011). Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. (2., [uppdaterade  

och utökade] uppl.) Malmö: Liber. 

Bauman, Z. (1993). Postmodern etik. (2. uppl.) Göteborg: Daidalos. 

Bohmova, L., & Pavlicek, A. (2015). The influence of social networking sites on recruiting  

human resources in the czech republic. Organizacija, 48(1), 23-31. doi:10.1515/orga-2015-

0002 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

Caers, R., & Castelyns, V. (2011;2010;). LinkedIn and facebook in belgium: The influences  

and biases of social network sites in recruitment and selection procedures. Social Science 

Computer Review, 29(4), 437-448. doi:10.1177/0894439310386567 

Clark, L. A., & Roberts, S. J. (2010). Employer's use of social networking sites: A socially  

irresponsible practice. Journal of Business Ethics, 95(4), 507-525. doi:10.1007/s10551-010-

0436-y 

Dannefjord, P. (1999). Metod och problem: en inledning till sociologisk analys. Växjö: Univ. 

Datainspektionen. (2016). Ordlista. Hämtad 2016-05-12, från  

 www.datainspektionen.se/ordlista/ 

Davison, H. K., Maraist, C., & Bing, M. N. (2011). Friend or foe? the promise and pitfalls of  

using social networking sites for HR decisions. Journal of Business and Psychology, 26(2), 

153-159. doi:10.1007/s10869-011-9215-8 

Facebook. (2016). Om Facebook. Hämtad 2016-05-12, från http://www.facebook- 

faq.se/facebook/vad_ar_facebook.htm 

Fejes, A. & Thornberg, R. (eds.) (2015). Handbok i kvalitativ analys. (2., utök. uppl.)  
 Stockholm: Liber. 

Foucault, M. (2003). Övervakning och straff: fängelsets födelse. (4., översedda uppl.) Lund:  

  Arkiv. 

Goffman, E. (1959). Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik. (5. uppl.)  

 Stockholm: Norstedts. 

Instagram. (2016). FAQ. Hämtad 2016-05-12, från https://www.instagram.com/about/faq/ 

Internetstiftelsen. (2015). Svenskarna och internet. Stockholm: Internetstiftelsen 

Kluemper, D. H., & Rosen, P. A. (2009). Future employment selection methods: Evaluating  

social networking web sites. Journal of Managerial Psychology, 24(6), 567-580. 

doi:10.1108/02683940910974134 

Leigert, L. (2013). Marknadsföring och kommunikation i sociala medier. (2., [omarb.] uppl.)  

 Göteborg: Kreafon. 

Lindelöw  Danielsson, M. (2003). Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och testning.  

 Stockholm: Natur och kultur. 



 
51 

Linkedin. (2016). Mål. Hämtad 2016-05-12, från https://www.linkedin.com/about- 

us?_l=sv_SE 

Mitrou, L., Kandias, M., Stavrou, V., & Gritzalis, D. (2014). Social media profiling: A  

Panopticon or Omniopticon tool?. In Proc. of the 6th Conference of the Surveillance Studies 

Network. 

Nikolaou, I. (2014). Social networking web sites in job search and employee recruitment:  

Using social networking web sites. International Journal of Selection and Assessment, 22(2), 

179-189. doi:10.1111/ijsa.12067 

Pearson, E. (2009). All the World Wide Web’sa stage: The performance of identity in online  

 social networks. First Monday, 14(3). 

Roulin, N., & Bangerter, A. (2013). Social networking websites in personnel selection: A  

signaling perspective on recruiters’ and applicants’ perceptions. Journal of Personnel 

Psychology, 12(3), 143-151. doi:10.1027/1866-5888/a000094 

Statensmediaråd. (2015). Sökmotorer är inte neutrala. Hämtad 2016-05-15, från  

http://statensmedierad.se/larommedier/kallkritikvemvadvarfor/sokmotorerarinteneutrala.413.

html 

Stockholms handelskammares analys 2015-05. ”Rekrytering: bemanningsföretagen får göra  

 jobbet. Lotta Andersson & Andreas Åström, (Publicerad:2015)När ISSN: 1654-1758  

Sundström, M. (2011). Unga konsumenters motiv till att använda Facebook. I.L Nilsson  

(red.)., Sociala? Medier? (s. 171-178). Malmö: Manifesto.  

Svenskt Näringsliv (2012). Rekryteringsenkäten 2012. Hämtad 2014-03-30 från:  

http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/missade-mojligheter- 

rekryteringsenkaten-2012_570136.html  

Svenskt Näringsliv (2016). Rekryteringsenkäten 2016. Hämtad 2014-03-30 från:  

 http://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/ 

Rapporter/rekryteringsenkaten 

2016pdf_642897.html/BINARY/Rekryteringsenkäten%202016.pdf 

Tripathy, M. R., & Kaur, T. (2012). Perceptions of employees on information checks by  

employers using social networking sites in IT sector. Management and Labour Studies, 

37(4), 345-358. 

Åblad, L. (2011). Sociala nätverk i en digital värld. I.L Nilsson (red.)., Sociala? Medier? (s.  

 11-22). Malmö: Manifesto.  

 
 

  



 
52 

Bilaga 1  

Intervjuguide  
 
Undersökningens syfte 
Syftet med undersökningen är att få en förståelse för användningen av sociala medier och 
sökmotorer på internet i rekryteringsprocessen. Vi vill undersöka vad sociala medier och 
internet har för roll när det gäller bedömning av kandidater. Vad vi menar med sociala medier 
är olika mötesplatser på internet, där man kan skapa kontakter och bilda olika typer av 
nätverk. Enligt internetstiftelsen i Sverige är de vanligaste sociala medierna är Facebook, 
Instagram, Twitter och Linkedin.  
 
Forskningsetisk information till intervjupersonerna 
Intervjun kommer inledas med inledande frågor om dig själv och din tjänst. Vidare följer mer 
övergripande frågor om användningen av sociala medier och sökmotorer, vilka sedan övergår 
till lite djupare frågor.  
 
Din medverkan är givetvis frivillig och du får när som helst avbryta ditt deltagande eller 
hoppa över någon fråga om du vill. Vi vill gärna spela in intervjun om det känns okej för dig. 
Intervjumaterialet kommer vi att använda endast i undersökningens syfte. Allt inspelat 
material kommer hanteras med konfidentialitet och kommer alltså inte att nå någon 
utomstående. Även om du råkar säga något som gör att man kan förstå vem som svarat 
kommer vi ta bort det, till exempel om du skulle säga något som gör att man förstår vem du är 
eller vilket företag du arbetar för.  
 
Känns det bra? 
Har du några frågor? 
 
 
Generell bakgrundsinformation 
 

• Berätta lite kort om din nuvarande tjänst, vilka är dina arbetsuppgifter?  
• Hur länge har du jobbat med rekrytering? 
• Vad har du för utbildning?  
• Beskriv hur en vanlig dag kan se ut på ditt jobb?  

 
Tema 1: Kartläggning 
 

• Kan du berätta hur en vanlig rekryteringsprocess går till, från början till slut? 
 

• Vilka verktyg anser du är de viktigaste du använder i den här processen? Varför just 
dessa? Hur har processen förändrats under ditt yrkesliv?  

 
• Hur använder du eller ditt företag generellt sociala medier i arbetet? 

 
• Vilken roll har sociala medier och sökmotorer i rekryteringsprocessen?  

 
• Vilka sociala medier eller sökverktyg använder du/ eller har använt till bedömningen 

av kandidater? Kan du ge något exempel? 
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Om användning….. 

• När i rekryteringsprocessen används dem? Hur ofta, på vilket sätt? Spelar olika 
sociala medier olika slags roll? 
 

• Används de olika beroende på tjänst/företag man rekryterar för med mera? 
 

• Finns det skillnader hur du använder sociala medier/sökmotorer beroende på vilka 
olika typer av kandidater det handlar om?  

 
Om inte användning…. 

• Vad anser du är anledningen till att du inte använder sociala medier/sökmotorer i 
bedömningen? 

 
• Vad har du för uppfattning rent generellt om användningen av sociala 

medier/sökmotorer i rekryteringssammanhang?  
 

• Har ditt företag någon policy eller några riktlinjer för användning av sociala medier. 
Om ja…  

• Vet du vad som står i den? 
 

• Tycker du att policyn underlättar för dig i ditt arbete? 
 
Om nej…  

• Anser du att det är något som skulle underlätta för dig i ditt arbete? 
 

 
• Arbetar du och dina kollegor på liknande sätt med sociala medier/sökmotorer på 

internet, för just bedömning av kandidater? På vilket sätt kan det skilja sig?  
 

• Vilka källor och medier på nätet anser du man kan lita på för att få en bra bild av 
kandidaten? Varför? Varför inte? 

 
• Upplever du att arbetssökande är medvetna om sin ”image” på sociala medier? På 

vilket sätt? 
 
 
Tema 2: ”På djupet”- vad letar man efter 
 

• Kan du berätta om en situation där du fått information om en kandidat via sociala 
medier/eller sökmotorer?  
Hur gick du tillväga? Hur påverka informationen rekryteringsbesluten? 
 

Om använt..  
• Vilken typ av information är du uppmärksam på när det gäller bedömning av en 

kandidat. 
 
Om INTE använt…  
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• Har du på något annat sätt försökt få information om en kandidat utan att prata med 
kandidaten själv, från utomstående källor? 

 
 

• Hur upplever du att din uppfattning av kandidater förändras av den information som 
framkommer? (Sociala medier/sökmotorer/andrahandsinfo) 
Kan du ge något exempel? 

Om ja…  
• På vilket sätt?  

 
Om nej…  

• Vad tror du att det beror på?   
• Har du något exempel på hur du brukar hantera sådan information som framkommer? 

 
 

• Kan du ge exempel på ett tillfälle där informationen du fått via sociala 
medier/sökmotorer/andra handsinformation gjort dig tveksam? 
Hur hanterade du situationen?  

 
• Kan du ge exempel på ett tillfälle där du blivit överraskad åt det positiva hållet av den 

information du fått fram om kandidaten? 
 

• Vilken betydelse har kandidaters publicerade bilder på sociala medier enligt dig?  
 
Om ja…  

• Kan du berätta om en situation där du reagerat på en kandidats profilbild? 
 
Om nej…  

• Om kandidaten har en bild i sitt CV, vad har det för betydelse för ditt intryck eller 
bedömning av kandidaten? 

 
 

• Vad har kandidatens kontaktnät/ vänner på sociala medier för betydelse?  
 

• Berätta om en situation där din uppfattning du fått av en kandidat inte stämde överens 
med den bild som du fått via sociala medier/sökmotorer/andrahandsinformation. 
Hur hanterade du den situationen? 
 

 
Tema 3: Etiska dilemman 
 

• Anser du att det finns några gränser för vilken information en rekryterare bör ta del av/ 
leta efter?  
 
 
- Har du varit med om att du fått fram information som du kände att du egentligen inte 
skulle tagit del av? Hur gick du tillväga då? 
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• Upplever du att du kan vara öppen mot kandidaterna med att du använder sociala 
medier/sökmotorer i bedömningen?  
I sådana fall, på vilket sätt?  
 
 
Har du någon erfarenhet av att informationen du fått via sociala 
medier/sökmotorer/andrahandsinformation, gjort att du inte gått vidare med en 
kandidat? Vad hände? Fick kandidaten reda på det ?Hur reagera kandidaten?  
 

 
• Hur pratar ni på din arbetsplats om användningen av sociala medier och sökmotorer i 

rekryteringsprocessen? På vilket sätt? 
• Hur öppna är ni inför varandra att ni använder det? 

 
• Vad har du för uppfattning om hur användningen av sociala medier i 

rekryteringsprocessen kommer att utvecklas eller se ut i framtiden? 
 
 
Avslutande scenario 

• Om du skulle söka ett jobb, och få reda på att arbetsgivaren använt sociala medier som 
en del av bedömningen i rekryteringsprocessen. Hur skulle du uppleva den 
situationen?  

 
 

• Är det något mer vi borde ha frågat om? Är det något vi missat som du vill berätta? 
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