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Sammanfattning 

 

HR-arbetet är under ständig utveckling i en allt mer globaliserad värld, genom digitala 

lösningar förändras också rekryteringsarbetet. Plattformar så som LinkedIn ger möjligheten 

att finna kandidater i Australien så som i grannbyar. Denna kvalitativa studie syftar till att få 

en ökad förståelse för hur HR-personal använder sig av LinkedIn i rekryteringsprocessen, 

samt vilka möjligheter och utmaningar det kan föra med sig. Informationen i denna studie 

ligger till grund från tidigare forskning på området samt från tre semistrukturerade intervjuer 

med fyra deltagande respondenter, som samtliga arbetar aktivt med LinkedIn i 

rekryteringsprocessen. 

Resultaten visar att LinkedIn är användarvänligt och verktyget är en tillgång för rekryterare 

att enkelt nå ut till potentiella kandidater. Det finns en del utmaningar med plattformen att ha 

med i beaktning, då tillförlitligheten av vad personer skriver om sig själva kan variera. Trots 

de möjligheter och utmaningar som finns inom forskningsområdet, ställer studiens 

respondenter sig positiva till den digitala utvecklingen i rekryteringsarbetet.  

 

Nyckelord: HR, Human Recource, LinkedIn, Personalvetare, Professionellt verktyg, 

Rekrytering, Rekryteringsprocess, Rekryteringsverktyg, Sociala medier, Social rekrytering. 
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1. Inledning/bakgrund 

Det har blivit en allt mer flexibel och föränderlig arbetsmarknad, det har medfört att det ställs 

större krav på rekrytering och rekryteringsprocessen har blivit allt viktigare. Genom den 

digitala eran som har vuxit fram, har det gett organisationer nya möjligheter men även 

begränsningar vid rekryteringsprocessen. Det finns i dag relativt lite forskning kring sociala 

mediers betydelse vid dessa processer, särskilt i svensk forskning. Med detta sagt ska vi 

hjälpa till att fylla denna kunskapslucka.  

  

Begreppet HRM (Human Recource Management) växte fram i och med att synen på 

personalen förändrades. Personalen sågs inte längre som utbytbara maskiner och man såg 

vinsten i att investera i sin personal. Forskning kring HR´s utveckling talar om tre epoker, 

den personalsociala, den personaladministrativa samt till dagens HRM (Human Recource 

Management) (Damm & Dahte 2016). 

Idag kännetecknas det som arbetstagarens marknad där rekryteringspersonal inte kan räkna 

med att få in lika många ansökningar på tjänster som tidigare, utan där de även måste bygga 

nätverk och aktivt söka upp potentiella kandidater. Flexibilitet förväntas från båda sidor och 

arbetsgivare måste kunna locka med mer än bara en bra lön. 

Att kunna rekrytera rätt kompetens till rätt plats och behålla den bästa personalen är något de 

flesta företaget aktivt jobbar med i dag. En utmaning för HR-personalen här är att budgeten i 

samband med rekrytering kan vara relativt smal, man behöver hitta nya vägar att gå för att 

vara framgångsrik i rekryteringsarbetet. Förr lades mycket pengar på annonseringar vid 

rekryteringsprocesser vilket har medfört otaligt många ansökningar som kom in och skulle 

sorteras. Genom digitala lösningar har man större möjlighet att nå ut till fler, särskilt i 

jämförelse med tidningsannonser. I en allt mer globaliserad värld, kan en kandidat hittas i 

Australien likväl som i grannbyn.  

  

Sociala medier tar en allt större plats i våra liv (Van Iddekinge m.fl. 2013), det är inte längre 

bara ett sätt för individer att posta privata inlägg att dela med familj och vänner utan kan ses 

som ett professionellt verktyg. I dagens samhälle används detta verktyg till jobbannonser, 

marknadsföring, nätverkande och vid rekryteringsprocesser. 

Det finns en rad olika sociala plattformar där de allra största är Facebook, Twitter, Instagram 

och LinkedIn - de så kallade ”The Big Four” (digitalatrbc.com). Vi har valt att fokusera på 

LinkedIn i denna studie, valet föll sig naturligt genom att det i grunden är ett professionellt 
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nätverk som skiljer sig från övriga plattformar i och med att dess syfte är att skapa en 

mötesplats för arbetssökande och företag (Dery m.fl. 2014). Vidare används plattformen som 

ett forum där individer kan knyta kontakt med såväl nya som gamla kolleger (Casler m.fl. 

2013). Plattformen fungerar även så att företag och privatpersoner kan stoltsera med vad de 

gjort eller ska göra i framtiden genom att marknadsföra sig via inlägg eller videos. Vidare är 

LinkedIn en plattform där företag lägger ut jobbannonser för att kunna hitta rätt personal med 

rätt kompetens till rätt tjänst. I takt med att digitalisering och IT:s utveckling så blir det allt 

vanligare att första steget i rekryteringsprocessen sker via plattformen. I Europa använder sig 

73% av företagen sociala medier i rekryteringen och LinkedIn är ledande med en användning 

på 64% (Stepstone 2013). Jobbannonsering via övriga plattformar i redan nämnda “The Big 

Four” sker också, och kan även de ses som bra verktyg. Men för att uppfylla studiens syfte 

anser vi att LinkedIn är det bästa alternativet på grund av att det är lättillgängligt, statistiken 

visar på god användbarhet samt att det är ett professionellt nätverk och inte en plattform där 

användaren delar med sig av sitt privata liv. 

Det är viktigt att hitta en balans mellan det “gamla” och det “nya” där mänskliga 

interaktioner i intervjusituationen kvarstår och med kompletterande inslag av den nya 

tekniken för att vara framgångsrika i rekryteringsarbetet, och tror inte att sociala medier 

kommer att ta över rekryteringsarbetet helt (Casler m.fl. 2013). Det kommer alltid att vara en 

grupp som blir exkluderad vilket medför att företagen behöver hitta en balans för att nå ut till 

den kompetens man eftersöker. LinkedIn är ett av många verktyg i rekryteringsprocessen. 

När vi ser till rekrytering och sociala medier så är forskningen på området begränsad. Det 

finns en kunskapslucka och vi är av uppfattningen att morgondagens rekrytering kommer 

vara allt mer internetbaserad, där de första stegen i rekryteringsprocessen för en potentiell 

kandidat kommer ske via sociala plattformar. Det innebär att den här utvecklingen blir viktig 

för företag att hänga med i redan nu. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur HR-personal använder sig av 

LinkedIn vid rekryteringsprocessen. För att uppnå studiens syfte och bidra med ökad 

förståelse inom det sociologiska forskningsfältet, har detta mynnat ut i följande 

frågeställningar: 

 

- Hur använder sig HR av LinkedIn i rekryteringsprocesser? 

- Vilka möjligheter och/eller utmaningar finns det med detta verktyg? 
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3. Teori/tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som bidrar till att besvara detta examensarbetes 

syfte, att visa på hur HR-personal kan använda sig av LinkedIn i rekryteringsprocessen. Sett 

till forskning om användandet av LinkedIn som ett rekryteringsverktyg så är den begränsad i 

dagsläget, nedan följer en övergripande beskrivning av den forskning som finns relaterat till 

syftet. 

 

Grundstenen i HR-rollen är och har alltid varit att utveckla humankapitalet och att se till att 

de nyttjas inom organisationen, människor behöver tas om hand för att få en organisation att 

må bra, likt en maskin som behöver underhåll för att fungera. HR-rollen är under ständig 

utveckling, liksom arbetslivet, och kan brytas ner i tre epoker. Den personalsociala eran där 

fokus låg på att ge alla grupper lika rättigheter på arbetsplatsen. Den personaladministrativa 

eran där fokus allt mer lades på företagshälsovård, arbetsrätt, arbetsmiljö och utbildning. Till 

idag där vi istället talar om HRM där fokus bland annat ligger på personalutveckling, 

rekrytering, karriärfrågor, könsroller och motivation (Damm & Dahte 2016). 

HR behöver fortsätta utvecklas för att följa med i tiden, genom att vara medveten om sin 

omgivning och anpassa sig därefter blir yrkesrollen framgångsrik (Henson 2005). Ett av de 

senare verktygen som får en allt större plats är användandet av sociala medier i allt från 

rekrytering till marknadsföring. Att branschen tagit till sig verktyget de senaste åren syns 

genom exempelvis undersökningen “Så rekryterar företagen medarbetare” (Svenskt 

Näringsliv) där svarsalternativet “sociala medier” fanns med för första gången år 2010. 

Sociala medier kan definieras som en tjänst som styrs av användarna, innehållet dikteras av 

vad användarna väljer att dela med sig av till skillnad från traditionella medier såsom till 

exempel dagstidningar (Carlsson 2009). 

 

3.1. Rekryteringsprocessen 

När det kommer till den formella rekryteringsprocessen (Henkens m.fl. 2005) så beskrivs den 

ofta som en process i flera steg. Till en början utförs en behovsanalys och en 

kravspecifikation för att se till vilken typ av kandidat som efterfrågas samt vad denne behöver 

besitta för kunskaper. Därefter följs annonseringsarbetet, hantering av inkomna ansökningar, 

referenstagning, intervjuer samt eventuella tester. Introduktion och uppföljning räknas ibland 

även med i rekryteringsprocessen (Lundén 2001). 
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I enlighet med studiens syfte om hur LinkedIn kan användas i rekryteringsprocessen så 

kommer fokus att ligga på stegen annonseringsarbetet och urval. 

 

3.2. LinkedIn 

LinkedIn är ett socialt nätverk som grundades 2002 och lanserades 2003. Bolaget ägs sedan 

2016 av Microsoft. Det finns över 546 miljoner användare i över 200 länder och territorier 

enligt LinkedIn själva (2019).  

Enligt en undersökning så använder 30% av svenskarna LinkedIn och 4% säger sig besöka 

sidan dagligen (Svenskarna och Internet 2018). 

LinkedIn kan delvis beskrivas som ett virtuellt CV där användarna uppdaterar sina profiler 

med deras utbildning, tidigare arbeten och kunskapsområden (linkedin.com). Plattformen 

inriktar sig på att sammanlänka arbetstagare och företag men också som en mötesplats då 

användarna kan bygga upp ett kontaktnät av nya och gamla kollegor, studiekamrater samt 

intressanta företag. 

 

3.3. Sociala medier och rekrytering 

Användandet av sociala medier är som tidigare nämnt förhållandevis nytt i HR-arbetet, vilket 

leder till att det ännu finns begränsat med forskning. De företag som vill lära sig innovativa 

och nytänkande rekryteringsstrategier med detta verktyg i fokus lär sig bäst av att vända sig 

till företag som är i framkant inom området snarare än till forskningen i sig (Saks 2005). Att 

rekrytera genom sociala medier, även kallad social rekrytering (Doherty 2010) eller informell 

rekrytering (Henkens m.fl. 2005) är en form av rekrytering som kan uttrycka sig på flera sätt. 

Företag kan till exempel lägga ut annonser för tjänster och lita på att de sprider sig genom att 

de som ser dessa gillar, delar och kommenterar så att annonsen får stor spridning på 

plattformen, även långt utanför företagets egna kontaktnät. 

En annan form av rekrytering är så kallad ”head hunting” där företag aktivt tar kontakt med 

den eller de kandidater som de känner skulle passa för en roll genom att söka av utbudet, så 

kallat “searcha” på LinkedIn. På så sätt kan rekryterare komma över tillräckligt med 

information för att veta om det är en kandidat värt att kontakta. 

 

Kleumper och Rosen (2009) utförde en undersökning över hur pålitliga bedömningarna blir 

av kandidater utifrån den information som finns på sociala medier. De som deltog i studien 

var överens om att det gick att läsa av om personen i fråga var högpresterande eller 
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lågpresterande. En sak som uppmärksammades var att här fick de även tillgång till mycket 

information som inte hade kommit fram i en traditionell intervjusituation, något som kan ses 

som en utmaning då risken för diskriminering av kandidaterna kan öka. 

 

Enligt en rapport av Svenskt Näringsliv (2010) är den vanligaste rekryteringsvägen genom 

egna kontakter och andra informella vägar såsom redan anställda eller genom kundrelationer. 

Detta sätt att hitta potentiella kandidater används av 76% av de tillfrågade organisationerna. 

Samma rapport visar att traditionell rekrytering via annonsering och via Arbetsförmedlingen 

har minskat och att en av anledningarna till detta kan vara att företag tänker mer 

kostnadseffektivt. Hela processen går betydligt fortare när den utförs via sociala medier samt 

informationen kan få spridning i större utsträckning än vad företaget ursprungligen betalat för 

(Svenskt Näringsliv 2010). 

 

3.4. Med kritiska ögon 

I takt med att LinkedIn växer sig större och får fler användare så blir det svårare för enskilda 

personer och företag att sticka ut. Detta har lett till att profilerna inte alltid är helt 

sanningsenliga, 34% uppger att hela eller delar av deras profil är fiktiv (LendEDU 2017). 

En välfungerande rekryteringsprocess är avgörande för att lyckas som företag. Investeringen, 

både i tid och pengar kanske inte alltid är lätt att läsa av men en felrekrytering kan slå hårt 

mot företaget (chef.se) och användandet av LinkedIn kan öka träffsäkerheten då det öppnar 

upp för fler träffar vilket leder till ett bredare slutgiltigt urval (Persson 2011). Det 

administrativa arbetet kring en rekrytering kan kortas ner genom att ett företag använder sig 

av LinkedIn (Doherty 2010) då genomgången av kandidaterna kan påbörjas i ett tidigt skede 

via profiler på plattformen, vilka är uppdaterade med aktuell information. På så vis kan 

urvalsprocessen påbörjas redan innan kandidaterna kallas till intervju. Doherty menar dock på 

att det är viktigt att vara kritiskt till den information som delges via sociala medier och att det 

sällan visar hela bilden. 
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4. Metod 

I detta kapitel beskriver vi hur vi har gått tillväga med uppsatsen. Vidare presenteras 

datainsamlingsmetod, urval av informanter, etiska ställningstaganden som vi tagit hänsyn 

till, samt genomförande och bearbetning av intervjuerna.  

 

För att uppfylla studiens syfte genom att besvara frågeställningarna valde vi att rikta in oss på 

en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer som metod, detta val för att det lämnar 

utrymme för respondenterna att med egna ord dela med sig av sina erfarenheter. Genom att vi 

vill bidra med en ökad förståelse för hur HR-personal använder sig av LinkedIn vid 

rekryteringsprocessen, valde vi att avgränsa vårt urval med informanter inom HR som har 

erfarenheter eller aktivt arbetar med detta. Risken med att inte avgränsa oss hade varit att vi 

fått ta del av erfarenheter och åsikter som inte hade varit relevant för vår studie. Vi har även 

valt att avgränsa oss mot Facebook och Instagram då dessa sociala medier används till 

mycket annat än i ett professionellt syfte, då individer använder dessa till att publicera och 

kommunicera om sitt privatliv. Även om företag använder dessa plattformar via 

företagskonton i marknadsförings- och rekryteringsyfte så har vi valt att fokusera på LinkedIn 

då detta är ett professionellt verktyg och inte används i samma utsträckning på individnivå 

som övriga sociala plattformar. 

  

4.1. Urval 

Urvalet gjordes genom att vi kontaktade olika organisationer som vi vet använder sig av eller 

har god erfarenhet av nyttjandet av LinkedIn. Vidare använde vi oss av ett målstyrt urval 

vilket handlar om att välja ut individer och organisationer i det här fallet som är anpassade för 

studiens syfte och forskningsfrågor (Bryman 2011). Totalt kontaktade vi tre olika 

organisationers HR-avdelningar där vi kom i kontakt med personer med liknande erfarenheter 

kring forskningsområdet. Alla tre organisationer är bemanningsföretag med inriktning mot 

olika branscher, vidare är de av liknande storlek och även om vi varit i kontakt med personer 

i Umeå med omnejd så finns dessa organisationer över hela landet. Eftersom vi har en del 

kontakter inom olika företag och organisationer så skickades ett mail (se bilaga 2) ut till 

samtliga där vi informerade om syftet med studien, samt om de kunde tänka sig ställa upp på 

en intervju där de skulle svara på frågor kring hur LinkedIn kan användas i 

rekryteringsprocesser. Varför vi valde att skicka ut detta mail, var delvis för att informanterna 

skulle få möjlighet att reflektera över om deras kunskaper skulle hjälpa oss med studien men 
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även för att det är ett relativt mjukt sätt att komma i kontakt med intervjupersoner då man kan 

välja själv hur mycket man vill höra och snabbt kan svara antingen ja eller nej.   

  

4.2. Etiska Ställningstagande 

Det finns fyra grundprinciper som man som forskare bör förhålla sig till när man genomför 

en vetenskaplig undersökning (Bryman 2011). 

 

Innan våra intervjuer ägde rum mailade vi, som tidigare nämnt ut ett informationsbrev (se 

bilaga 2) där vi berättade om studiens syfte, att deras deltagande var frivilligt samt att 

deltagaren när som helst under studien har rätt att avbryta sitt medverkande. I och med att ett 

informationsbrev gick ut till respondenterna uppfyller vi också informationskravet.  

  

Vidare innan själva intervjun ägde rum meddelande vi att man har rätten att avbryta sitt 

deltagande när som helst. I och med att respondenterna valde att träffa oss och ställa upp på 

intervjun med den information de fått innan och på plats anser vi att samtyckeskravet är 

uppfyllt.  

  

På plats och innan intervjutillfället så informerade vi respondenterna om att allt under 

intervjun kommer behandlas konfidentiellt, det vill säga att känslig information ska förvaras 

på ett sätt så att ingen utomstående kan ta del av det. Med det sagt har vi valt att inte använda 

några namn eller andra personuppgifter i de redovisade materialet vi sitter på vilket gör att vi 

uppfyller den tredje principen som är konfidentialitetskravet. 

  

Slutligen så har all kvalitativ data vi samlat på oss under studien så som anteckningar och 

inspelningar förvarats så att ingen utomstående kunnat ta del av det. Det gör att vi uppfyller 

nyttjandekravet då vi endast använt oss av materialet för forskningsändamål och inte till 

något annat.  

  

4.3. Tillvägagångssätt 

Då studiens syfte är att bidra med ökad förståelse för hur HR-personal använder sig av 

LinkedIn vid rekryteringsprocesser, vill vi fånga kvalitativ datan genom upplevelser hos 

respondenterna. Bryman (2011) beskriver vidare att en kvalitativ metod som en 

kunskapsteoretisk utgångspunkt lägger stor vikt vid individers sociala verklighet, tolkningar 
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och förståelser. Vidare i kvalitativa studier är intervju en av de vanligaste metoderna för 

datainsamling. I och med detta så mynnade det ut för oss att använda intervju som metod.  

  

Totalt genomfördes tre semistrukturerade intervjuer som varade mellan 35–45 minuter. Innan 

intervjuerna kontaktades respondenterna som redan nämnt via e-post där vi skickade ut ett 

informationsbrev (se bilaga 2) där vi informerade om studiens syfte, intervjuernas längd, att 

det är frivilligt att delta, rätten att avbryta sin medverkan när som helst, samt att all 

information kommer behandlas konfidentiellt.  

  

För att uppfylla studiens syfte föll valet naturligt på semistrukturerade intervjuer, då det är en 

passade intervjuform där respondenterna tillåts att utveckla tankar och idéer kring 

forskningsområdet. Vi sammanställde en intervjuguide som innehöll tre teman och 16 frågor 

(se bilaga 1) som var anpassade till relativt öppna frågor som samtidigt gav öppningar för oss 

att ställa följdfrågor. Bryman (2011) menar att genom semistrukturerade intervjuer har 

forskaren en intervjuguide att förhålla sig till, men att det ger intervjupersonen möjlighet att 

utforma svaren på sitt eget sätt. Vidare beskriver författaren att intervjuaren har möjlighet att 

ställa frågor i en annan ordning samt frågor som inte finns med i intervjuguiden om det dyker 

upp något intressant som intervjupersonen sagt. Vanligt förekommande i semistrukturerade 

intervjuer är dock att frågorna ställs i den ursprungliga ordningen vilket också oftast var fallet 

för oss. 

  

Respondenterna fick i sin tur möjlighet att bestämma tid och plats för själva intervjutillfället. 

Vilket mynnade ut i att alla intervjuer skedde på respektive arbetsplats, med undantag för 

intervju nummer 1. Där fick vi i sista stund ändra plats till ett närliggande café efter önskan 

från intervjupersonen. Att intervjuerna ägde rum på önskad plats från respondenterna bidrog 

till en avslappnad och trygg intervju från respondenternas sida, vilket även Bryman (2011) 

menar är viktigt under intervjutillfället.  

Vid intervjutillfället informerade vi återigen om studiens syfte, att allt skulle behandlas 

konfidentiellt, samt att vi dubbelkollade så att vi hade respondenternas medgivande att vi 

spelade in intervjun, vilket var okej under samtliga intervjuer. Detta såg vi som särskilt 

viktigt då vi delvis uppfyller de etiska aspekterna, men även för att skapa en avslappnad miljö 

för respondenterna och att dom skulle känna att dom kunde uttrycka sig fritt och utförligt 

(Bryman 2011). 
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Vid intervjutillfällena turades vi om att leda de olika intervjuerna, den som inte styrde 

intervjun tog kompletterande anteckningar samt fanns som stöd för att ställa eventuella 

följdfrågor. Under intervjuerna  använde vi oss av både en diktafon och en mobiltelefon för 

ljudupptagning, detta för att säkerhetsställa att om något skulle krångla med ljudupptagningen 

med den ena så skulle vi ha ett till verktyg som spelade in. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att det är vägvinnande att spela in intervjuer i den aspekten att intervjupersonen kan 

fokusera på intervjun och dess ämne. Efter vi sammanställt intervjuerna använde vi oss av en 

lättare transkribering för att sammanställa det material vi samlat på oss. Vi använde den här 

formen av transkribering i samråd med vår handledare då vi är intresserade av den faktiska 

kunskap som våra respondenter sitter på och inte har ett behov av att läsa mellan raderna. 

Kvale och Brinkman (2009) menar att det inte finns någon generell kod eller form i 

transkriberingsfasen för forskningsintervjuer och att forskaren måste göra ett urval där man 

bestämmer avsikten med transkriberingen, om den ska återges ordagrant eller om det ska vara 

en läsbar berättelse. Vi valde oss av den sistnämnda då syftet med studien är att skapa en 

ökad förståelse och har därmed transkriberat det som sagts men inte fångat upp olika ljud 

eller pauser som respondenten uttryckt. 

  

4.4. Analysmetod 

Vi valde att användas oss av en tematisk analysmetod, vilket enligt Bryman (2011) är ett av 

de vanligaste tillvägagångssätten vid en kvalitativ analys. Vidare beskriver författaren att 

genom noggrann läsning av det insamlade materialet är det vanligt förekommande att man 

skapar teman och subteman. Han förklarar vidare att denna metod kan vara komplex då den 

saknar tydliga tillvägagångssätt (Bryman 2011). Vi inledde med att gå igenom det 

transkriberade materialet var för sig för att få en uppfattning om vad som stod ut i materialet 

kopplat till våra frågeställningar. Genom det kunde vi utformade tre teman; utmaningar med 

LinkedIn, möjligheter med LinkedIn och hur verktyget LinkedIn kan nyttjas som stämde 

överens med studiens syfte. Vidare analyserades materialet ett flertal gånger genom kodning 

för att hitta likheter och olikheter av svaren från studiens respondenter. För att koda det 

insamlade datamaterialet använde vi oss av olika färger, där varje tema hade en färg; 

utmaningar med LinkedIn var blå, möjligheter med LinkedIn var grön och hur verktyget 

LinkedIn kan nyttjas var gul. Genom att vi använde oss av färgkodning gjorde det att det blev 

enklare att lyfta ut citat från intervjumaterialet och det blev mer överskådligt. 
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5. Resultat 

I detta kapitel kommer vi presentera vårt resultat vilket baseras på studiens intervjuer. Vi har 

valt att dela in detta i fyra huvudrubriker, dessa rubriker representerar intervjupersonernas 

syn på hur LinkedIn kan nyttjas i rekryteringsprocessen, möjligheter och utmaningar med 

verktyget samt andra sociala medier i samband med rekrytering.  

Nedan presenteras resultatet där studiens syfte samt frågeställningar besvaras. 

 

Resultatet visar på att det finns en samsyn bland respondenterna hur rekryteringsprocesserna 

är utformade, samt att samtliga respondenter ser LinkedIn som ett professionellt och 

kompletterande verktyg som ger ett bredare arbetssätt, utan att direkt ersätta något annat 

tillvägagångssätt i dessa processer. Vi har varit i kontakt med fyra personer, vid tre olika 

företag som samtliga arbetar aktivt med LinkedIn i rekryteringsprocessen om än i olika stor 

utsträckning. 

 

5.1. LinkedIn som verktyg 

Alla respondenter som vi talat med under intervjuerna menar att LinkedIn är en 

samlingspunkt och ett enkelt sätt att bygga upp sitt egna kontaktnät. Vidare menar 

respondenterna att ju mer tid du spenderar på LinkedIn genom att knyta kontakter, bygga  

relationer samt upprätthålla relationer så underlättar det i nutida och framtida 

rekryteringsprocesser. LinkedIn har blivit ett verktyg som dagens HR-personal har som 

grundpelare att luta sig mot i och under processer, respondent 1 uttrycker sig tydligt angående 

detta. 

 

”…jag har ju som koll på allt på min LinkedIn, jag skulle ju typ dö om de 

krascha då hade jag haft det kämpigt kan jag säga.” 

 

Respondent 4 menar på ju längre du varit i branschen så får man per automatik ett bredare 

kontaktnät på LinkedIn, vilket gör att har man flera bra kandidater för en tjänst ger det 

möjlighet att bibehålla kontakten. Forumet gör att det blir enkelt att hålla kandidater varma 

för framtida möjligheter. 

 

“...det är ju så här i den här branschen är ju kontaktnätet A och O det är ju 

där du blir framgångsrik, så jag menar det ligger ju i ens egenintresse att 
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man har ett bra kontaktnät, det du lägger ut får en bra spridning, när du 

behöver komma i kontakt med nån så har du ett bra forum där du kan vända 

dig och hitta folk…” 

 

Det finns fler användningsområden för LinkedIn än rekrytering och bygga relationer. Många 

företag använder plattformen för jobbannonsering genom att lägga ut information om aktuella 

tjänster. Det används även till marknadsföring av sig själva i ett employer branding syfte där 

man vill visa sig från sin bästa sida. Respondent 4 berättar om vikten av vad som faktiskt 

publiceras och att det finns en viss balansgång, man får inte riskera att det blir spam. 

 

“…vi försöker inte bara posta reklam och kolla typ hur bra vi är […] vi 

försöker göra vår centrala LinkedIn så matnyttig som möjlig, både 

för företagare och kandidater som är liksom arbetssökande eller intresserade 

överlag alltså det ska vara ett värde alltså på nått vis dela med sig av den 

kompetens vi sitter på tips, råd och sådana grejer.” 

 

5.2. Utmaningar med LinkedIn 

Även om samtliga respondenter vi talat med är överens om att LinkedIn är ett behjälpligt 

verktyg, så är dom överens om att det fortfarande finns en del utmaningar. Eftersom det finns 

yrkesroller och åldersgrupper som fortfarande inte finns på LinkedIn medför det att dessa 

personer exkluderas i en searchprocess. Då menar respondent 1 att man måste hitta andra 

vägar att gå för att finna dessa personer.  

 

“...men typ hantverkare om man nu ska generalisera dom finns ju inte där, då 

får man ju söka i nätverk mer än vad man söker på LinkedIn. Ja men 

vilka känner man själv som är hantverkare känner dom nån som känner 

nån.” 

 

Respondent 3 är inne på samma spår och menar att för vissa yrkesgrupper måste man tänka 

utanför boxen för att finna lämpliga kandidater och att det är ett ständigt arbete att vara så 

anpassningsbar som möjligt. 
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“Radio skulle kunna vara ett sätt [...]. Det skulle kunna vara väldigt bra där 

någon arbetar med kåpor hela dagen eller kör bil. Det är ju något vi måste 

arbeta på hela tiden.” 

 

En annan utmaning bland nyttjandet av LinkedIn är den stora osäkerheten om vad folk 

skriver om sig själva, vilka kompetenser man besitter och vad man gjort sedan tidigare, då det 

är enkelt för användarna att förfina sina profiler, något respondent 3 uttrycker.  

 

“Det är en baksida som har blivit de sista åren. I och med att många lägger 

upp, att de har registrerat en profil, det kommer ju mycket muppar också. De 

är rekryteringsgurus och de är toppsäljare och allt möjligt.” 

 

Respondenterna menar att plattformen har växt sig allt större de senaste åren medför det 

också att användarnas profiler blir mer innehållsrika än för några år sedan, vilket kan leda till 

att kompetenser och arbetsbeskrivningar förfinas i hopp om att uppmärksammas. Respondent 

4 håller med om problematiken i sanningshalten av vad användare skriver om sig själva. Men 

menar också att man får inte stirra sig blind på en profil.  

 

“... men det är ju inte så att jag inte ringer en referens för att det fanns en på 

LinkedIn, utan vi har ju en process och den följer vi oavsett, det ska 

intervjuas, är det tester som ska göras ska dom göras så det görs ju ingen 

skillnad om du har en väldigt välrenommerad LinkedIn eller inte.” 

 

Respondent 1 är inne på samma spår kring problematiken, vilket styrker vikten av att ta 

referenser för att säkerhetsställa att den personen man kontaktar faktiskt har de kompetenser 

och erfarenheter som den utger sig från att ha. 

 

  “... jag tror ju att allt kommer ju fram ändå i slutändan, referenserna är ju 

svinviktiga och där är ju vi också väldigt noga med att, speciellt på dem 

här mer kvalificerade tjänsterna så tar jag ju referenser i mina 

processer…” 
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Vidare finns utmaningar kring kontakten med potentiella arbetstagare som sker via LinkedIn. 

Ett vanligt sätt för våra respondenter att ta kontakt med personer är genom meddelande-

fuktionen på LinkedIn, vilket de är överens om att det kan ses som opersonligt. När 

respondenterna söker kandidater till en tjänst kan det lätt bli ett standardmeddelande som går 

ut till flertalet potentiella kandidater. Det kan finnas en risk att dom som får meddelandet inte 

kommer ta till sig av vad som skrivs och att det kan upplevas som reklam för företaget istället 

för en seriös kontakt. Respondent 1 menar att det är viktigt att hitta något personligt i 

LinkedIn-profilen i en första kontakt för att kandidaten ska känna sig sedd. 

 

 “... jag försöker ju alltid skriva personligt, jag försöker alltid hitta något i 

deras profil även om jag har någon standard grej till just den här tjänsten 

som jag mailar så brukar jag ända ba men jag ser att du har jobbat med 

det på bla bla bla alltså jag försöker vända det så att det blir personligt.” 

 

5.3. Möjligheter med LinkedIn 

Enligt samtliga av studiens respondenter är arbetsmarknaden under ständig förändring, idag 

kan den beskrivas som allt mer passiv och att det blivit arbetstagarnas marknad. Studiens 

respondenter upplever även att det skett en skiftning och att rekryterare själva behöver 

kontakta potentiella arbetstagare till en allt större utsträckning. Respondent 4 menar att 

många är öppna för nya åtaganden men söker inte aktivt efter nya jobb.  

 

“... man har ju gjort studier där det visar att drygt 70% är passiva sökare av 

nya jobb, dom har ett jobb trivts ganska bra men söker inte aktivt men är 

öppen för möjligheter så om nått sjukt intressant dyker upp är dom ändå 

öppna för att prova. Då funkar det här search-verktyget väldigt bra.” 

 

Genom att det skett en upplevd skiftning på arbetsmarknaden med allt fler passiva sökare, 

medför det också att HR-personal tjänar på att ha ett bredare kontaktnät. Genom ett brett 

kontaktnät samspelar det med en större spridning vid annonsering av tjänster vilket i sin tur 

leder till att chanserna att hitta rätt kandidat för jobbet ökar. Respondenterna menar även att 

ett brett kontaktnät gör LinkedIn till ett verktyg som utgör ett mjukt sätt att headhunta 
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personer, något som blivit en del av HR-arbetet. Att annonsera tjänster och kontakta personer 

genom LinkedIn är samtidigt ett kostnadseffektivt alternativ mot mer traditionella vägar. 

Någonting som samtliga av studiens respondenter lyfter är hur lättillgängligt LinkedIn är. Det 

kräver ingen större planering för att lägga tid på att hålla sig uppdaterad menar respondent 4. 

 

“... det är ju väldigt aktivt och lätt på det sättet att du behöver inte nu ska jag 

sätta mig och hålla på LinkedIn och sätta av 1 timme i kalendern så det 

går ju jobba med väldigt kontinuerligt och det är enkelt och 

användarvänligt med att dela, sprida, searcha.” 

 

5.4. Andra sociala medier som rekryteringsverktyg 

Alla studiens respondenter beskriver sina tillvägagångssätt i rekryteringsprocessen liknande 

och lyfter fram LinkedIn som en central del i dessa processer. Beroende på vilken 

yrkesbefattning man söker så berättade respondenterna under intervjuerna att även andra 

sociala medier kan vara behjälpliga. Facebook används flitigt av samtliga respondenter, ofta 

till mer juniora tjänster eller tjänster utan någon större kravprofil. Respondent 1 tar upp ett 

exempel.  

 

“Speciellt när det är mer juniora tjänster då kör jag ju typ Facebook då får 

man ju fan napp. Det är alltid någons morsa som ser och som hör av sig så 

det är ju svinbra.” 

 

Respondent 4 menar att både vid rekryteringsprocessen men även annonsering och 

marknadsföring kan Facebook och Instagram vara framgångsrikt då det är plattformar där 

majoriteten finns representerade i dagens samhälle, där är det enkelt att nå ut. Respondenten 4  

är dock tydlig med att för dennes företag så ser man inte verktyget sociala medier som något 

som ska ersätta något annat utan man ser det som ett komplement till rekryteringsprocesser.  
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“Men som jag sa har vi ju liksom en ganska väletablerad rekryteringsprocess 

oavsett LinkedIn eller inte, LinkedIn är väl egentligen bara ett tillskott, det 

ersätter ju inte någonting annat [...] man ska se på LinkedIn som en 

möjlighet och ett tillskott. Det är ju liksom en bonus du har i 

rekryteringsprocessen.” 

 

Detta är något som även styrks av övriga respondenter som menar att sociala medier inte 

kommer ta över hela rekryteringsprocessen utan att det handlar om en balansgång, där man 

ska se det som ett komplement.  
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6. Analys/diskussion 

I detta kapitel återkopplar vi till studiens syfte och vi besvarar studiens frågeställningar. Vi 

tar upp egna tankar och reflektioner kring studiens resultat och kopplar samman med den 

tidigare forskningen som presenterades inledningsvis i vår teorigenomgång. 

 

Efter de svar som respondenterna gett visar det på att samtliga använder sig av LinkedIn i 

HR-arbetet om än till olika stor utsträckning. Vidare menar studiens respondenter att det är 

ett värdefullt verktyg i rekryteringsprocessen och med tanke på samhällets utveckling kring 

sociala medier är de alla överens om att det är vägen att gå. Respondenternas åsikter och 

tillvägagångssätt stämmer även överens med en undersökning gjord av Svenskt näringsliv 

(2010) som menar att de traditionella forumen så som tidningar minskar i hög grad och att 

rekryteringsprocessen har flyttats över till sociala medier. Genom att använda sig av 

informell rekrytering (Henkens m.fl. 2005), vilket ger möjligheten att besöka potentiella 

kandidaters profiler, kan rekryteringsprocessen påbörjas redan innan en kandidat kallats till 

intervju (Doherty 2010). Det styrker även vad en av studiens respondenter säger, som menar 

att LinkedIn är användarvänligt och man behöver inte sätta av tid i schemat för att searcha 

eventuella kommande kandidater. Vi kan också se värdet i att nyttja LinkedIn som ett 

professionellt verktyg då det är lättillgängligt samt ett kostnadseffektivt sätt att nå ut till fler 

kandidater i rekryteringsarbetet, vilket även styrks av Stepstone (2013) som menar att 74 % 

av företagen i Europa använder sig av sociala medier i rekryteringsarbetet, där LinkedIn är 

ledande på 64%. Med tanke på att människor i dagens samhälle spenderar allt mer tid på 

sociala medier så blir det fördelaktigt för företag att använda sig av detta verktyg. 

 

Samtidigt menar respondenterna att LinkedIn inte ska ersätta något i en rekryteringsprocess 

utan ser det snarare som ett kompletterande verktyg. En respondent tar upp ett exempel på 

små företag som sköter hela sin rekrytering via LinkedIn. Vi står bakom uppfattningen om att 

allt mer inom HR kommer digitaliserat men ser en vinning i att bibehålla en balans mellan det 

tekniska verktygen och den mänskliga faktorn (Bolander 2002). 

 

Respondenterna menar också att genom att det blivit lite utav arbetstagarnas marknad och att 

det är allt fler passiva jobbsökare i dag, blir LinkedIn ett mjukt sätt att headhunta på, framför 

allt vid en första kontakt med en potentiell kandidat. Vi håller med om det resonemanget då 



18 
 

vi idag är vana med sociala medier och att bli kontaktad på LinkedIn är inget som är 

skrämmande utan snarare vardagsmat.  

 

Vidare är respondenterna överens om att det finns tendenser att de som nyttjar LinkedIn 

förfinar sina profiler, framför allt på senare år när plattformen växt sig större. Även om 

respondenterna ser det som en utmaning i sitt dagliga arbete att säkerhetsställa att personer är 

den de utger sig från att vara, så verkar samtliga vara överens om vilka tillvägagångssätt som 

finns för att identifiera dessa profiler, då man lutar sig tillbaka mot den grundläggande 

rekryteringsprocessen som finns rotad i varje företag. Vi menar, likt en av våra respondenters 

svar i intervjuerna att oavsett om man förfinar sin LinkedIn-profil kommer det ändå fungera 

på samma vis som om något förfinar sitt CV. Det behövs fortfarande göras en bakgrundskoll 

och referenser blir någonstans det som väger tyngst oavsett CV eller LinkedIn-profil. Att 

respondenterna på respektive företag ofta är försiktigt positiv till olika LinkedIn-profiler kan 

anses vara värdefullt då en studie gjorts (LendEDU 2017) som menar att 11 % av 

urvalsgruppen menar att deras profiler på LinkedIn är en total lögn, samtidigt som 23% 

menar att de till en viss grad kan finnas osanning i deras profiler. 

 

Det finns arbetsgrupper som i princip är exkluderade på LinkedIn. Det är någonting som 

studiens respondenter inte lägger alltför stor vikt vid utan de menar att de är medvetna om 

detta och använder sig av andra vägar för att nå dessa personer. Detta är något vi anser är värt 

att diskutera, respondenterna lyckas att nå ut till de personer som blir exkluderade med hjälp 

av olika metoder. En av våra respondenter lyfter att ett vanligt sätt att rekrytera till den här 

typen av tjänster är genom kontakter och spridning av ryktet. Den här formen av annonsering 

talar inte för att hitta rätt person till rätt plats utan handlar mer om slumpen. Samtidigt så 

finns det många bra idéer från våra respondenter hur man skulle kunna nå ut till de som 

exkluderas på ett bättre sätt. En av våra respondenter tar upp ett exempel med att 

annonseringar skulle kunna göras i radio för att nå ut till de som jobbar med kåpor en hel dag 

eller arbetar med transport. Vi tror att radioannonsering skulle kunna vara en väg att gå för att 

nå ut till målgrupper som inte finns på LinkedIn, samtidigt är vi inte införstådda på att det 

används i dag. Vi funderar på om det har att göra med en kostnadsfråga då det blir en kostnad 

för en relativt liten målgrupp där organisationer inte ser något större värde i att lägga resurser 

för att nå ut till dessa, där man istället förlitar sig på att man löser det så som man gjort 

tidigare om det varit ett framgångsrikt arbetssätt. Genom att hitta kandidater på detta sätt ökar 

risken för en felrekrytering, en sådan kan kosta företaget så mycket som 700 000 kr (chef.se). 
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Sammanfattningsvis kan vi se att samtliga företag vi pratat med använder sig av LinkedIn i 

mer än bara rekryteringsprocessen utan även i annonsering, marknadsföring och nätverkande. 

Trots att processerna hos studiens respondenter är relativt lika varandra så har vi fått en ökad 

förståelse för hur LinkedIn kan användas i dessa. Respondenter vi har talat med i studien 

lyfter en del utmaningar med verktyget, exempelvis om att kandidater förfinar sina LinkedIn 

profiler, vilket även styrks av en undersökning av LendEDU (2017). Vi kan inte annat än 

hålla med om att det finns, dock så anser vi att genom att vara medveten om dessa så går det 

att arbeta med LinkedIn på ett framgångsrikt sätt. Respondenterna lyfter vikten av att se 

LinkedIn som ett komplement i rekryteringsprocessen och att traditionella processer som 

referenstagning är viktiga att stå fast vid. 

 

Vi anser inte att vi gick in i det här arbetet med några förutfattade meningar då studiens syfte 

är att se hur LinkedIn kan användas i rekryteringsprocessen, en process som vi är delvis 

insatta i men som vi båda kunde lära oss mer om. Något vi under arbetets gång fått större 

förståelse för har varit hur stor plats andra sociala medier har, speciellt Facebooks roll i HR-

arbetet. Vi var inte införstådda i att rekrytering via Facebook i vissa fall kan vara lika relevant 

som LinkedIn beroende på vilken tjänst som söks. Samtliga intervjuer som genomfördes var 

med personer inom HR- och rekryteringsbranschen, denna avgränsning förklaras djupare 

under metodavsnittet och hur detta urval krävdes för att uppfylla studiens syfte och besvara 

frågeställningarna. 

Valet att inte kalla till fler intervjuer föll sig naturligt då vi i samråd med vår handledare 

upplevde en mättnad i svaren efter att ha sammanställt den kvalitativa datan. LinkedIns 

nyttjandeområden är inte oändliga och vi såg att samtliga respondenter använde sig av 

plattformen på liknande sätt, om än till olika stor utsträckning.  

 

Avslutningsvis så anser vi att studiens syfte har uppfyllts genom att visa på hur LinkedIn kan 

användas i rekryteringsprocessen. Genom intervjuer har vi kunnat bekräfta tidigare forskning 

om att sociala medier spelar en viktig roll (Persson 2011). Som med de flesta verktyg så finns 

det även här en del utmaningar, respondenterna talar om sanningshalten i människors profiler 

på LinkedIn, vilket även lyfts i en artikel av LendEDU (2017). 

Något som inte framkommit i tidigare studier är att beroende på rollens karaktär är LinkedIn 

framgångsrikt för tjänster med krav på yrkeserfarenheter eller akademisk utbildning medans 
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Facebook är mer framgångsrikt för tjänster utan dessa krav. I och med detta anser vi att vi 

bidragit med kunskap för alla som arbetar med HR och rekrytering. 

 

6.1. Metoddiskussion 

Med anledning av studiens syfte och med stöd av forskning, valdes LinkedIn som 

forskningsområde då det primärt nyttjas som ett professionellt verktyg, även om vi var 

medvetna om att det finns andra kanaler att tillgå. Det vi dock identifierat under studiens 

gång är att exempelvis Facebook nyttjas i relativt hög grad av samtliga respondenter, kanske 

mer än vi trodde på förhand. Där kan vi dock se en gemensam nämnare i de intervjuer vi haft. 

Den lyder följande, andra sociala kanaler nyttjas främst till jobb utan krav på specifika 

kvalifikationer och träffsäkerheten på att hitta en kandidat slår nästan aldrig fel. Med det sagt 

visar det återigen på det respondenterna sagt angående att LinkedIn ska ses som ett 

kompletterande verktyg och inte ersätta något, för i den aspekten så fyller Facebook en 

liknande funktion även om det kanske riktas mot en annan målgrupp. Vi tror att Facebook 

kommer fortsätta att nyttjas även i framtiden då det riktas mot en annan del av 

arbetsmarknaden samt att det uppenbarligen fungerar att rekrytera via den kanalen, enligt de 

vi samtalat med. 

 

Ser vi till studiens geografiska avgränsning vilket var Umeå med omnejd, uppgav en person 

vi intervjuat att denne upplever att Stockholm ligger längre fram i nyttjandet av den här typen 

av verktyg inom rekrytering. Det hade varit intressant med en jämförande studie i en större 

stad eller en stad i södra Sverige för att se om det finns likheter eller skillnader över landet. 

Det leder oss in på förslag till vidare forskning på området. Efter att ha talat med studiens 

respondenter och med stöd av forskning ser vi att det finns en styrka för företag att använda 

sig av LinkedIn i rekryteringsprocessen, genom att plattformen växer sig större kommer även 

dess påverkan på processen kunna bli starkare. 

Ett annat förslag är en jämförande studie mellan företag som inte använder sig av LinkedIn i 

rekryteringsprocessen och de som gör det, för att undersöka skillnader, dels i 

kostnadsbesparingar och dels i träffsäkerhet. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

- Hur ser rekryteringsprocessen ut hos er?  

- Hur har rekryteringsarbetet utvecklats över tid hos er? 

- Vilka olika verktyg/sätt använder ni er av i rekryteringsprocessen? 

- Hur använder ni er av sociala medier och särskilt LinkedIn i den processen? 

- Vilka fördelar ser ni med det sättet att arbeta? 

- Vilka utmaningar ser ni med det sättet att arbeta? 

- Hur stor del av din tid vid rekryteringsarbetet sker via LinkedIn? 

- Ser du någon skillnad på hur LinkedIn nyttjas idag i förhållande till när det kom? 

- Hur ser ni på osäkerheten i vad människor postar om sig själva, den låga kontrollen på 

vad som är sant? 

- Vid osäkerhet, hur jobbar ni då, finns det andra verktyg ni använder er av i de fallen? 

- Finns det vissa yrkesgrupper som exkluderas genom den här formen av rekrytering? 

- Hur tänker ni kring det? 

- Hur gör ni för att sticka ut när LinkedIn är ett forum där många är duktiga på att tala 

väldigt mycket och positivt om sig själva och sin arbetsplats? 

- Känner ni till något annat företag som ligger i framkant vid nyttjandet av LinkedIn? 

- Hur anser du att framtidens rekrytering ser ut? (Kommer sociala medier ta allt mer 

plats/ta över?) 

- Hur ser det ut för er om 10 år? 
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Bilaga 2 

Informationsmail till respondent 

 

Till dig som deltar i vår undersökning 

Vi är två studenter som läser sista terminen på personalvetarprogrammet vid Umeå 

Universitet. Under denna termin ska vi skriva en C-uppsats på 15 högskolepoäng där studiens 

syfte är att skapa en ökad förståelse för hur HR-personal använder sig av LinkedIn vid 

rekryteringsprocesser. Samt vilka möjligheter/utmaningar som finns med detta typ av 

verktyg. 

 

Med detta brev vill vi informera dig om att din medverkan är helt frivillig och att du när som 

helst under studien kan välja att avbryta din medverkan. 

 

Vi kommer användas oss av intervju som datainsamlingsmetod och intervjun uppskattas ta 

mellan 45-60 minuter och kommer att spelas in om du godkänner detta. Vidare kommer dina 

personuppgifter behandlas med största möjliga konfidentialitet om så önskas, det vill säga vi 

kommer inte röja dina personuppgifter under denna undersökning. Vi kommer även att 

förvara dina personuppgifter på det sättet att obehöriga inte kan ta del av dem. När vi är 

färdiga med studien kommer inspelningsmaterial samt anteckningar att raderas.  

 

Skulle det dyka upp några frågor från din sida innan eller efter intervjutillfället är du 

välkommen att höra av dig till oss på mail eller via telefon, information om kontaktuppgifter 

finns längst ner på sidan. 

 

Tack på förhand! 

 

Sebastian Glaas Tele: 07x-xxxxxxx E-post: Sebastian.glaas@xxxxxxxx 

Josefine Lidén Tele: 07x-xxxxxxx E-post: Josefine.liden@xxxxxxxx 


