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Sammanfattning 

Syftet med denna kvantitativa studie är att undersöka om studenter vid Umeå universitet är medvetna 

om att de kan bli bakgrundsgranskade när de söker arbete och hur de gör för att skydda och framhäva 

sig i sociala medier och på Internet så inte studenternas digitala spår minskar anställningsbarheten. 

Denna studie innehåller fyra frågställningar; Är studenter medvetna om att de blir kollade och 

bortvalda på grund av digitala spår, vilken information väljer de att framhäva och vad tar man bort, 

skiljer sig detta åt mellan män och kvinnor och skiljer sig det åt mellan kunniga och mindre kunniga 

användare av social media och Internet. Resultatet visar på att det finns en bra medvetenhet om att de 

kan bli kollade men att de ändå visar upp olämpligt material. Studenterna var bra på att göra sina 

profiler privata men majoriteten visse inte att de inställningarna går att kringgå. Studien visar att det 

som mest skiljer sig åt bland könen var att männen anser sig mer kunniga och hade mer kunskap om 

teknik relaterade frågor.  De som i denna studie ansedde sig vara väldigt kunniga användare av social 

media och Internet var bättre än de som ansedde sig normalt kunnig på hur man använder sig av de 

inställningar man kan göra på sociala medier. De publicerade dock mer kommentarer som kan anses 

vara diskriminerande vilket arbetsgivare inte skulle uppskatta och som skulle kunna vara ett skäl till 

personer blir bortvalda till sökta arbeten. En slutsats i denna studie är att stundeter inte är lika privata 

som de kanske bör vara för att uppnå en hög anställningsbarhet. 
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Inledning 

Allt fler företag väljer idag att rekrytera via sociala medier och man gör även 

bakgrundkontroller på sökande i sin rekryteringsprocess. Fyra av tio rekryterare uppger att de 

gör bakgrundskontroller på sociala medier när de ska anställa ny personal (Stockholms 

Handelskammare, 2012). I vissa branscher är det vanligare än så, närmare sex av tio 

arbetsgivare i hotell- och restaurangbranschen kollar upp arbetssökande på nätet. 38 procent 

har också valt bort sökande efter granskningen (Castilla, 2012). Totalt sett uppger vart femte 

företag, 19 procent, att de sorterar bort en kandidat med anledning av den information som 

vaskas fram på Internet. En felrekrytering idag kan bli väldigt kostsam och detta är företag i 

stor utsträckning medvetna om. Därför är bakgrundsgranskningar en uppåtgående trend och 

detta fenomen kan möjligtvis också leda till att curriculum vitae dör ut. Kommer man i 

framtiden istället använda sig av exempelvis sin Facebook sida som cv istället? Vad letar 

arbetsgivare efter när de gör bakgrundsgranskningar och tänker arbetssökande idag på att de 

blir kollade och bortvalda på grund av vad de gör i sociala medier och på Internet? Dessa 

frågor är aktuella och är både intressant ur ett rekryteringsperspektiv för arbetsgivare som 

rekryterar och som kunskap till arbetssökande. Ur ett vetenskapligt perspektiv är det intressant 

hur det påverkar en individs anställningsbarhet. Kan det öka i vissa fall och kan det i vissa fall 

stjälpa beroende på hur man framfört sig själv i sociala medier?  Kan man till och med bli 

”headhuntad” när man visar upp sig själv och sina åsikter i sociala medier. Kan man också 

som arbetssökande dra nytta av att visa upp sig i sociala medier så det leder till en 

anställning? 

Det blir alltmer vanligt att företag anlitar professionella bakgrundsgranskare. De kan 

exempelvis leta fram om du har restförda avgifter och skatter, obetalda trafikavgifter, problem 

med taxiräkningar, orena revisionsberättelser och även granska social media (Spängs och 

Rogert, 2012). Dessa bakgrundsgranskare ger sina kunder väldigt mycket information om 

eventuella nya medarbetare. Frågor arbetsgivare bör tänka på: hur mycket vill vi egentligen 

veta, hur använder vi denna information när vi bestämmer om en sökande ska få den sökta 

tjänsten och kan detta vara diskriminering? Är det verkligen bra att det rotas mycket i folks 

privata Facebook konton? Vilka detaljer är relevanta för en arbetsgivare att veta och hur gör 

man i ett fall som detta när man får veta att någon eventuellt kommer att gå på föräldralediget 
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när man kanske behöver någon snabbt och när det finns mycket jobb att göra? Väljer man bort 

den blivande pappan efter den informationen kan det vara en diskriminering även fast man är i 

en krisande situation med mycket jobb och hellre skulle behöva någon som kan gå in och 

rädda upp krisen. 

Bakgrundgranskningar är och kommer dock att förbli en nödvändighet. Vissa personer kan 

framhäva sig väldigt bra på intervju men inte alls vara lika bra som de säger när de väl får 

tjänsten. De finns många som rent av ljuger och uppger saker som de inte alls klarar av och de 

finns dem som hävdar att är bättre på något än vad de egentligen är. Därför är att det väldigt 

bra att ta referenser och bakgrundsgranska så det inte blir en kostsam felrekrytering I en 

brittisk undersökning av 3 000 meritförteckningar innehöll en fjärdedel rena lögner (Helmer, 

2009). I Sverige har det svenska företaget Look Closer som specialiserat sig på att ta fram 

beslutsunderlag åt företag genom att göra bakgrundsgranskningar undersökt svenska 

meritförteckningar och enligt dem har 12 procent av de undersökta kandidaterna ratats på 

grund av att de ljugit på sin meritförteckning. Ändå tillsätts många toppjobb efter skamligt lite 

faktakoll. Man litar ofta på intrycken man får vid en intervju och den relation man skapar. 

Förvånande många rekryterare tar inte ens referenser, säger Niclas Franklin på Investigation 

Services Europe, ISE, som gör professionella bakgrundskontroller – en liten men växande 

bransch (Fredén, 2008). 

Bakgrundsgranskningar blir allt viktigare då många idag ljuger på anställningsintervjuer. Över 

40 procent av alla personalchefer har varit med om att kandidater har ljugit (Stockholms 

Handelskammare, 2012). Vad är det som egentligen gör att folk ljuger? Är folk i allmänhet 

omedvetna att det idag är vanligt med bakgrundsgranskning och chansar med att ljuga för att 

få anställning. Är detta ökande problem som uppkommit på grund av den höga 

ungdomsarbetslöshet vi har idag eller är det viljan att klättra som gör att folk ljuger? Kommer 

vi framtiden på grund av denna konkurrens om jobben gå så långt att exempelvis en tidigare 

kollegor eller andra “planterar” felaktig och missvisande information i sociala medier för att 

själv öka sina chanser till ett bättre jobb. Har vi kanske redan gått så långt att det redan görs 

idag? Hur ska man då veta efter en bakgrundgranskning om något är sant eller är det en lögn 

som någon har ”planterat” för att framställa någon i dåligt dager?  Var går gränsen mellan för 

lite bakgrundsgranskning och för mycket?  Risken finns att om man gör för mycket 

efterforskning på någon i sociala medier, kan det kännas som att man redan vet allt och inte 

behöver bjuda dem till någon intervju.  Fortsätter detta öka blir cv:t mer och mer onödigt och 

kan möjligtvis tillslut helt dö ut. 
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Det finns idag folk som direkt får jobb för att man framhäver sig bra i sociala medier. Ett 

exempel på det är Tom. Han var i behov av praktikplats eftersom den tidigare han hade 

skaffat inte blev av. Det han gjorde var att skrev att han var i behov av en praktikplats på den 

tidigare sociala nätverkstjänsten Jaiku som är jämförbar med Twitter. Han fick då svar av en 

av hans kontakter som erbjöd han praktik. Han utnyttjade sitt nätverk och fick en icke 

utannonserad praktikplats som senare ledde till en fast anställning (Löwkrantz, 2009). Detta 

exempel visar på att det idag kan vara smart att ha ett stort nätverk i sociala medier och att 

man kan få jobberbjudanden direkt via olika sociala medier om man framhäver sig bra. Även 

Erik som var trött på sitt jobb i en datorbutik skrev i sin microblogg att han sökte nytt jobb 

(Isaksson, 2009). Eriks läsare började bombardera honom med kommentarer där de frågade 

om meriter med mera. Erik la upp sitt cv och detta ledde till att ett webbföretag blev tipsad om 

Erik. Erik fick anställning och detta är bra exempel på hur man kan öka sin anställningsbarhet 

genom att vara aktiv i sociala medier. Frågan är hur bra dessa två i övrigt framhävt sig? Har 

de i övrigt visat upp ett fläckfritt yttre? Arbetsgivare skaffar sig idag alltmer information via 

sociala medier om arbetssökande och experter rekommenderar arbetssökande att ständigt 

rensa bort det negativa (Vene, 2012). En del företag nöjer sig inte med att idag bara kolla dem 

som söker jobb, utan genomsöker systematiskt nätet och sociala medier i jakt på nya lämpliga 

kandidater. Framhäver du dig bra på nätet idag kan det dyka upp jobberbjudanden. 

Syfte 

Syftet är att i denna studie ta reda på om och hur studenter idag skyddar och framhäver sig i 

sociala medier för att deras anställningsbarhet ska öka. Förhoppningen är att denna studie kan 

bidra till en ökad anställningsbarhet om fler blir medvetna om detta. Studien avgränsas genom 

att bara undersöka hur studenter på Umeå universitet ser på detta.  

Frågeställningar 

 Är studenter medvetna om att de blir kollade och bortvalda på grund av information 

arbetsgivare hittat på sociala medier och andra digitala spår? 

 Vilken information väljer man att framhäva och vad tar man bort? 

 Skiljer sig medvetenheten, hur man framhäver och skyddar sig åt mellan män och 

kvinnor?  
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 Är kunniga användare av sociala medier och Internet mer medvetna om att de kan bli 

bakgrundsgranskade och skyddar och framhäver de sig bättre än de mindre kunniga? 

Tidigare forskning 

Hur arbetar arbetsgivare idag med bakgrundsgranskningar? 

En rekryteringsenkät från Svenskt Näringsliv (2010) där totalt 8 366 företag deltog visar att 

svenska företag i ökande utsträckning använder nya och mer informella rekryteringsvägar, 

exempelvis via sociala medier på Internet. Exempelvis svarande 18 procent av företagen att 

de har använt sociala medier som en rekryteringsväg. Därför är det viktigt för 

anställningsbarheten att inte visa upp olämpligt material som arbetsgivare kan hitta när de gör 

en bakgrundsgranskning eller bara letar efter potentiella nya medarbetare. 

Bakgrundskontroller i sociala medier har ökat bland företag de senaste åren. Enligt en ny 

rapport från Stockholms Handelskammare (2012) där 892 rekryteringsansvariga från både 

offentlig och privat sektor deltog så visar den att fyra av tio företag söker information om 

kandidater på Facebook och Google. Detta är en tydlig ökning jämfört med samma 

undersökning från 2008 då endast ett av tio företag gjorde liknande undersökningar. 75 

procent av företagen i undersökningen hade även en policy kring bakgrundsgranskningar på 

bland annat social media och Internet (Stockholms Handelskammare, 2012).   

Fyra av tio rekryterare från undersökningen uppger att de gör kontroller på sociala medier när 

de ska anställa ny personal (Stockholms Handelskammare, 2012). Detta är en ökning från 

deras två år äldre rapport där samma frågor ställdes (Stockholms Handelskammare, 2010). 

Detta pekar på att Internet och sociala medier börjar få ett allt större genomslag i 

rekryteringsprocessen. 2010 års rapport visade att 25 procent av de tillfrågade företagen 

gjorde en Internetsökning efter den arbetssökande jämfört med 40 procent 2012. 

 Totalt sett uppger vart femte företag, 19 procent, att de sorterar bort kandidater med 

anledning av den information som hittats på Internet (Stockholms Handelskammare, 2012). 

Detta är något som ökar år för år då fler personer och företag använder sig mer och mer av 

sociala medier.  

Företagen verkar inte göra någon stor skillnad på olika befattningar vid rekryteringar. 60 

procent svarar att det genomförs bakgrundskontroller för alla sorters befattningar, oavsett 



8 

 

chefsgrad (Stockholms Handelskammare, 2012). Företagen är noga med alla man anställer då 

även en felrekrytering på en lägre befattning kan bli kostsam. 

Hur och vad för typ av bakgrundsgranskningar gör då dagens arbetsgivare? Bland de företag 

som genomför bakgrundskontroller utför i princip samtliga (97 procent) en referenstagning. 

Kontroll av tidigare anställningar är nästan lika vanligt förekommande (91 procent), medan 

nästan tre fjärdedelar (72 procent) undersöker utbildningshistorik hos de sökande. Drygt en 

femtedel (22 procent) undersöker brottsdomar och stämningar, nästan lika stor andel (21 

procent) tar också del av hälsokontroller (Stockholms Handelskammare, 2012). 

Internetsökningar efter digitala spår på kandidater via sökmotorer som exempelvis Google har 

fått ökad betydelse de senaste åren och utförs av 37 procent av företagen. 24 procent av 

företagen uppger att de genomsöker sociala medier som bloggar, Twitter eller Facebook som 

ett led i bakgrundskontrollen (Stockholms Handelskammare, 2012). 

Skiljer det sig mellan privata och offentliga arbetsgivare? Företag i privat sektor tenderar att 

undersöka alkohol- och drogtester, kreditupplysning och betalningsanmärkningar, sociala 

medier som bloggar, Twitter eller Facebook samt hälsokontroller i betydligt större 

utsträckning än företag i offentlig sektor. Företag i offentlig sektor lägger istället större vikt på 

att undersöka brottsdomar och stämningar än privata företag. (Stockholms Handelskammare, 

2012) 

En betydande andel av de undersökta företagen har vid ett eller flera tillfällen, efter 

bakgrundskontroll, råkat ut för att kandidaten uppgett grovt felaktiga uppgifter eller 

undanhållit relevant information vid rekrytering att de valt att inte gå vidare med kandidaten. 

För 41 procent av företagen har det skett vid enstaka tillfällen medan tre procent anger att det 

skett vid flertalet tillfällen. Därför kan det vara viktigt att göra bakgrundsgranskningar för att 

konfirmera om den sökande talar sanning (Stockholms Handelskammare, 2012). 

Hur vanligt är det att företag sorterar bort sökande efter information de hittat på Internet? 19 

procent av rekryterarna svarade att de någon gång sorterat bort en kandidat med anledning av 

information de fått om personen via sökningar på Internet och i sociala medier. Informationen 

används också av rekryterarna som underlag för anställningsintervjuer.  Den kan bidra till att 

man ”borrar” in sig djupare i vissa frågor vid en intervju. Värt att notera är att information på 

Internet inte bara påverkar i själva arbetssökandet, utan att det finns personer som blivit 

uppsagda från sitt jobb på grund av information på nätet (Stockholms Handelskammare, 

2012) 
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Är det viktigt för arbetsgivare att veta vad folk skriver på exempelvis Facebook? Information 

som arbetssökande öppet redovisar via sociala medier som exempelvis Facebook behöver inte 

vara oviktigt för en arbetsgivare att veta (Stockholms Handelskammare, 2012). Det kan vara 

en bidragande orsak till att man sorterar bort en kandidat som har olämpliga värderingar som 

inte passar in i det aktuella företaget. En person med extremt rasistiska åsikter kanske inte 

passar in exempelvis.  

Hur arbetsgivare arbetar med bakgrundsgranskningar 

internationellt? 

Enligt en enkät där 2667 amerikanska rekryterinsansvariga deltog gjord av Careerbuilder.com 

(2010), uppgav 45 procent att de använde social media som ett verktyg i deras 

bakgrundsgranskningar. Detta var en dubblering från året innan och det är ett tecken på att 

detta blir allt vanligare. En amerikansk undersökning av Vicknair, Elkersh, Yancey, och C. 

Budden (2010) som gjordes på 289 slumpmässigt utvalda universitetsstudenter tog reda på om 

studenter var medvetna om att arbetsgivare granskade dem och att de kunde se deras profiler 

på de flesta sociala medierna även fast de hade gjort privata inställningar. Arbetsgivare kan 

använda sig av särskilda sökningsfraser som de matar in i flera olika sökmotorer för att hitta 

privat information. Undersökningen kom fram till att 49,3 procent var medvetna om detta och 

att 50,7 procent inte var det (Vicknair, Elkersh, Yancey, och C. Budden, 2010). Ungefär 

hälften var inte medvetna om detta och har då större chans att bli bortvalda då de troligtvis 

inte rensat bort sakar som en arbetsgivare kan tycka vara negativt. 

Att göra bakgrundsgranskningar på arbetssökandes sociala nätverks profiler blir allt viktigare 

och högre prioriterat. En fjärdedel av de tillfrågade rekryterarna tyckte det var ett måste innan 

de erbjöd den sökande det sökta jobbet (Vicknair, Elkersh, Yancey, och C. Budden, 2010). 

Bagrundsgranskningar på social media blir alltså allt vanligare och högre prioriterat men vad 

är det som gör att en arbetssökande väljs bort? Enligt The HR Specialist (2010), var de tre 

vanligaste orsakerna att man uppladdade olämpliga bilder eller information, uppladdade 

material av alkohol eller droger och att man pratat illa om en tidigare arbetsgivare, kollega 

eller klient. 

Det är ändå vanligt att man rensar bort information från social media. 70 procent av 

personerna i Vicknair, Elkersh, Yancey, ochC. Budden (2010) studie hävdar att de rensat bort 

information som de inte vill att någon annan ska se medan bara 30 procent säger att de aldrig 

rensat bort något från deras profil. Detta tyder på att det finns en viss medvetenhet om detta. 
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Det händer idag att rekryterare ber arbetssökande att lämna ut sitt lösenord eller ber dem 

logga in på sin profil på exempelvis Facebook. Många är dock emot detta då de anser att det 

är för privat. Majoriteten från Vicknair, Elkersh, Yancey, och C. Budden (2010) studie (80 

procent) var inte villiga att ge ut deras lösenord för ett potentiellt jobb. 

Rekryterare, chefer och HR ansvariga läser idag aktivt arbetssökandes profiler på social 

media. I USA har en stor ökning av bakgrundsgranskningar på social media skett då korrekta 

rekryteringar blir allt viktigare. Enligt statistik från CareerBuilder.com (2009) hade antalet 

chefer som granskar arbetssökande på social media ökat från 22 procent 2008 till 45 procent 

2009. Arbetsgivare läser inte bara arbetsökandes profiler utan de använder dem i sitt beslut 

om en arbetsökande ska anställas eller inte. 35 procent av arbetsgivarna i USA uppger att 

material från social media har fått dem att inte anställa en arbetssökande (Haefner, 2009). 

Anledningen till att arbetsgivare kollar upp arbetssökande på social media är för att de anser 

att information de hittar där är mer ärlig än ett cv (Slovensky och Ross, 2012). Sociala medier 

är skapta för annat än att arbetsgivare ska kunna kolla upp arbetssökande och därför är 

personer mer ärliga där.  En arbetsgivare kan också jämföra informationen de hittat på en 

profil mot ett cv för att kolla om uppgifterna i cv:t stämmer (Slovensky och Ross, 2012). 

Hittar arbetsgivaren något som inte verkar stämma kan man fråga ut den arbetssökande om 

det i en eventuell intervju. Det är också ett sätt för en arbetsgivare att se hur en arbetssökande 

lever sitt liv utöver vad den sökande skriver i sitt cv och personliga brev. 

De mest populära sociala medierna som arbetsgivare ofta granskar är Linkedln, Facebook, 

MySpace och Twitter. Linkedln (Haefner, 2009). Linkedln används av arbetsgivare för att se 

vad den sökande har skaffat för kontakter via tidigare arbeten, utbildningar. Arbetsgivare 

kollar där också för att se vilka tidigare jobb en sökande haft och om jobben stämmer mot cv:t 

för att sedan i eventuell intervju kunna fråga varför man inte skrev ner ett jobb på cv:t men 

som var med Linkedln.  Facebook och MySpace avslöjar mycket om vad en sökande har för 

hobbys, intressen och eventuellt vissa åsikter. Man kan också som arbetsgivare få en 

uppfattning om hur en person är utanför jobbet med hjälp av bilder och filmer på den sökande. 

Twitter är en sida där personer skriver korta meddelande. Där kan man få en uppfattning om 

vad en person har för tankar om både det privata och jobbrelaterade saker. Man kan även få 

en uppfattning om vad en person gillar och inte gillar. I en studie av Bohnert och Ross (2010) 

har man enligt dem mindre chans att bli rekommenderad till ett arbete om man på social 

media visar upp bilder där man dricker alkohol än på familjeaktiviteter. En annan andledning 

till att man inte får ett jobb eller inte blir rekommenderad är Facebooks ”gilla” funktion 
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(Vicknair, Elkersh, Yancey, och C. Budden, 2010). Den används exempelvis för att visa andra 

vad för företag man gillar, personer man ser upp till eller produkter man tycker är bra. Vad 

man gillar avslöjar till viss del en persons karaktär och gillar man något opassande kan det 

vara en orsak att inte anställa den personen. 

Skiljer sig bakgrundsgranskningar sig åt mellan olika branscher? Bakgrundsgranskningar är 

både mer utbrett och accepterat inom vapentillverkning, banker, barnomsorg och 

säkerhetsföretag för där kan en felrekrytering få allvarliga konsekvenser (Vicknair, Elkersh, 

Yancey, och C. Budden, 2010). Inom dessa branscher är bakgrundsgranskningar vanligt och 

social media är då ett både billigt och effektiv alternativ som ger en ganska omfattande syn på 

den arbetssökande. 

Ett problem som finns med bakgrundsgranskningar är att även fast man hittar mycket positivt 

eller negativt så är det svårt att veta hur den granskade kommer att vara som anställd 

(Vicknair, Elkersh, Yancey, och C. Budden, 2010). Hur man uppför sig på jobbet kan skilja 

sig åt hur man är som person i det privata livet. Det finns ofta olika normer på hur man ska 

uppföra sig på en arbetsplats och likaså i privata sociala sammanhang. Personer tenderar att 

anpassa sig efter detta och det gör att man bör tänka på om det negativa man hittar spelar så 

stor roll. Det finns även vissa normer på hur man ska använda olika sociala medier. Man ska 

helst vara övermodig, överdriva mycket och även uppröra (Buffardi och Campbell, 2008). 

Många följer idag dessa normer även fast det inte speglar deras personlighet vilket kan vara 

negativt i en bakgrundsgranskning (Parish, 2012). I en annan studie har Peluchette och Karl, 

(2010) undersökt varför studenter publicerar information på deras nätverksprofiler som 

arbetsgivare kan tycka vara olämpligt. De kom fram till att många studenter medvetet försökte 

visa en särskild bild av dem själva och att detta var relaterat till om de offentliggjorde 

olämplig information eller inte. Studenter som trodde sig visa upp en seriös bild av dem själva 

hade lägre tendens att ha olämplig information tillgänglig för arbetsgivare i deras profiler 

medan det var tvärtom för studenter som kände att de uppvisade en mer oseriös image. 

Eftersom arbetsgivare gör bakgrundsgranskningar på arbetssökande i social media bör man 

tänka på vad man lämnar för digitala spår för det kan absolut spridas vidare. “As it turns out, 

what happens on Facebook doesn't always stay on Facebook.” (Parish 2012:1) 

Man bör alltså tänka efter på vad man lämnar för spår så det inte får negativa konsekvenser. 

Man ska inte heller känna sig säker bara för att man har gjort privata inställningar på sin 

profil. Företaget Pinnacle investigations Inc började för cirka ett år sedan erbjuda 
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bakgrundsgranskningar på sociala medier med hjälp av en tredjeparts plattform. Den scannar 

igenom sociala medier och bloggar efter den arbetssökandes namn och e-postadress och 

skapar sedan en rapport som beställaren får ta del av.  En Internetbaserad 

bakgrundsgranskning söker efter en arbetssökandes web-fotavtryck. Man söker där efter både 

positiv och negativ information. Listan på negativa sökningar är dock mycket längre (Parish, 

2012). Vanliga sökningar efter negativ information är exempelvis om man på något sett har 

förstört ett företags image, har pratat illa om en tidigare eller nuvarande arbetsgivare, är dålig 

på att kommunicera, gör stora grammatiska fel, uppvisar ett möjligt våldsbenäget beteende 

där man exempelvis poserar med vapen, olagliga aktiviteter som exempelvis brukande av 

droger, rasistiska eller diskriminerande tendenser och sexuellt material (Parish, 2012). 

Skiljer sig män och kvinnors användande av sociala medier och 

Internet åt? 

Som exempel är 57 procent av Facebooks användare kvinnor. Kvinnorna är även mer aktiva 

och har 8 procent mer vänner och står för 62 procent av allt delande (Goudreau, 2010).  I en 

studie från fyra amerikanska universitet kom Junco, Merson, och Salter (2010) fram till att 

kvinnor skickar mer textmeddelande än män och spenderar även mer tid på social media. I en 

annan studie kom Tufekci (2008)  fram till att i de flesta kulturer i västvärlden handlar social 

media om att hålla kontakten med vänner och familj, vilket är typiskt för kvinnor. Milagros 

och Mercedes (2010) hävdar i sin stuide att manliga individer är mer intresserade av 

teknologin än kvinnor när de använder sig av datorer och Internet.  Män håller även på med 

mer aktiviteter på Internet och använder sig av ny teknologi mer intensivt än kvinnor. Singh 

(2001) hittade i sin studie att kvinnor använder sig av Internet för att kommunicera och män 

är istället mer intresserade av att kunna behärska tekniken. 

En annan skillnad mellan män och kvinnor hävdar Mazman och Usluel (2011) att män 

tenderar att få social status och en bättre image när de delar foton och personlig information 

med andra vilket inte kvinnor i samma grad får. Den omfattande användningen av social 

media och mängden av personlig information användare väljer att dela sätter den personliga 

integriteten i risk för användning av deras personliga information utöver den ursprungliga 

avsikten. Kvinnor kan vara utsatta för en större risk av negativa konsekvenser som 

exempelvis bakgrundsgranskningar på grund av deras högre deltagande, mer frekventa 

kommentering och omfattningen av personlig information de ger, jämfört med män (Hoy och 

Milne 2010). Hoy och Milne (2010) hävdar också att kvinnor är ambivalenta när det handlar 
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om den personligaintegriteten på Internet, jämfört med män, som är obekymrade. När det 

handlar om privata säkerhetsinställningar på sociala medier är kvinnor inte lika noga med 

inställningarna som män men de är mer noga med att ”avtagga” bilder och ta bort 

meddelanden från deras profil. I motsats är män mer noga med att regelbundet granska 

Facebook personliga inställningar och övervaka sina profiler. Denna skillnad hävdar Hoy och 

Milne (2010) bero på att kvinnor omedelbart uppfattar om något kan skada den personliga 

integriteten och vad bilder eller kommentarer kan få för efterföljande konsekvenser, jämfört 

med män. 

Metod  

Jag har valt att använda mig av en kvantitativ metod i denna studie, detta i form av en 

enkätundersökning. Då kvantitativ metod innebär att man mäter och jämför olika företeelser, har 

denna metod valts eftersom den passar in till syftet i denna studie. Metoden passar också in till 

frågeställningarna som utgår från att mäta medvetenheten och hur respondenterna skyddar och 

framhäver sig. Valet av kvantitativ metod består också av att målet var att nå en större population 

för att få en mer generell bild av hur studenter från Umeå universitet ser på de utvalda 

frågeställningarna. 

Urval 

Min målpopulation är Umeå universitets studenter. För att kunna uttala mig om hur den 

populationen ser på mina frågeställningar har jag gjort ett representativt urval. 50 

förbipasserande studenter i samhällsvetarhuset på Umeå universitet blev de utvalda 

respondenterna för denna studie. Andledningen till detta val är för att det huset är en 

mittpunkt för hela universitet och ligger i anknytning till universitetsbiblioteket där studenter 

från större delen av universitetet rör sig. Detta val är gjort för att respondenterna ska ha så 

olika typer av utbildningar som möjligt och med en medvetenhet att studenter på de 

samhällsvetenskapliga programmen kan bli fler då det passerar lite fler av de studenterna runt 

bibilioteket.  

Instrument 

Enkäten är uppdelad i två teman utifrån mina frågeställningar och innan dem får respondenten 

svara på en bakgrundsfråga om vilket kön man har och man får också svara på hur kunnig 

användare av social media och Internet man är. Det är dock subjektivt huruvida man anser sig 

kunnig eller mindre kunnig och vad respektive begrepp betyder och innefattar. En person som 
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kan exempelvis programmen Microsoft Word och Outlook och tillhör än äldre generation kan 

troligtvis anse sig kunnig inom sin "grupp", medan i gruppen studenter bör man kanske kunna 

ladda hem, använda Facebook, rensa datorn på virus samt att även kunna Microsoft Word och 

Outlook för att anse sig vara kunnig. 

 

Bakgrundsfrågorna analyseras sedan mot frågorna i tema ett och två. Enkäten är utformad 

med en hög grad av standardisering och strukturering. Ordningen på frågorna är konstruerade 

kring varje tema och i varje tema används en omvänd tratt- teknik.  Detta innebär att jag i 

början har valt att ha mer specifika frågor för att sedan på slutet ha mer övergripande frågor. 

Denna teknik används ofta då man vill att personen som svarar ska tänka igenom området och 

bilda sig en uppfattning under tiden som frågorna besvaras (Patel och Davidson, 2003). Denna 

teknik passar till denna studie då det som ska studeras är medvetenheten hos de svarande och 

den har en tendens att komma mer och mer då man börjar tänka sig in i detta ämne. Frågor 

som hör samman innehållsmässigt har jag placerat i anslutning till varandra. Ett exempel på 

detta är frågorna 15, 16 och 17 (se bilaga 1) som alla handlar om bilder. 

 

I utformningen av enkäten togs det hänsyn till vissa sättningstekniska aspekter. Svarsboxarna 

är exempelvis placerade på ett konsekvent sätt så inte de svarande blir irriterade över 

inkonsekvenser och hoppar över viktiga frågor. Avstånden mellan raderna är lika stora likaså 

avstånden mellan de olika styckena. I inledningen till varje tema finns också en text som 

förklarar vad de kommande frågorna handlar om och även relevant bakgrundsinformation. 

Dessa texter är skapade för att respondenterna ska förstå vad de kommande frågorna handlar 

om och för att få insyn i ämnet.  

 

Frågorna består av både attityd- och åsiktsfrågor med slutna svarsalternativ som exempelvis 

”ja” och ”nej” och olika flervalsalternativ. I kvantitativa enkätstudier lämpar sig frågor med 

slutna svaralternativ bra, därför var detta ett givet val. Enkäter med dålig variation på 

svarsalternativen kan bli tråkiga och respondenterna kan tappa motivation och hamna i 

speciella svarsmönster. Därför är denna enkät utformad med en varians på svarsalternativen. 

Svarsalternativen är även anpassande efter vad frågan handlar om för att få mer specifika och 

exakta svar från respondenterna. När det kommer till frågeformuleringen rekommenderar 

(Trost, 1994) att frågorna ska vara konsekventa, en fråga per fråga och att de ska skrivas med 

vanligt språk. Dessa punkter har följts under konstruktionen av enkäten 
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Genomförande 

Enkäten konstruerades i ett speciellt enkätprogram via analyze.se. När enkäten sedan var klar 

gavs en pilotversion ut till 2 personer för att se om de förstod alla frågor och för att få gensvar 

från någon utomstående. Efter några finjusteringar gavs sedan den slutgiltiga versionen ut till 

förbipasserande studenter i samhällsvetarhuset som ligger i Umeå universitets campus. De 

svarande hade ingen tidsbegränsning att följa utan fick noga läsa igenom alla frågor. Alla 

enkäter gavs ut under en eftermiddag tisdag den 8 maj 2012 mellan 13.00 till 16.00 och alla 

besvarades även då. Alla som svarade på enkäten svarade också på alla frågor. Totalt svarade 

50 personer och 20 personer tackade nej till att delta i undersökningen. 

Analys 

Första steget efter att enkäten insamlats var att mata in all data från svaren i statistik 

programmet SPPS. Alla enkätfrågor fick egna variabelnamn och svarsalternativen fick 

skalnummer. Exempelvis fick den första frågan i tema 1 som var den femte frågan i enkäten 

variabelnamn: ”fr5” och de 5 olika svarsalternativen från frågan fick värdena 1, 2, 3, 4 och 5. 

All data har sedan analyserats och kopplats ihop mot vad arbetsgivare söker efter när de 

rekryterar och varför de väljer bort kandidater. I SPSS har svaren från enkäten analyserats i 

korstabeller och genom medelvärdesanalyser. Greasley (2007) menar att korstabeller är den 

mest använda metoden när det gäller analys av frågeformulärsdata. Användningen av 

korstabeller ger en möjlighet att undersöka sambandet mellan olika variabler (Greasley, 

2007). Även procentuella skillnader mellan de olika grupperna togs fram. Andledningen till 

att medelvärdesanalyser gjordes var för att kunna skilja de utvalda grupperna åt i enkätfrågor 

som har en skala. Anledning till att procentuella skillnader analyserats fram var för att kunna 

skilja de undersökta grupperna åt i frågor som bara har 2 variabler som exempelvis ”ja och nej 

frågor”. När alla svar var analyserade matades all data in i Microsoft Excel. Där skapades de 

tabeller som finns att se i resultatet och som även finjusterats i Microsoft Word. Tabellerna 

skapades utifrån Excels egna mallar. 

Etiska överväganden 

Enkäten var anonym av etiska skäl men också för att det inte är intressant för denna studie att 

veta de svarandes namn. Social media kan vara känsligt då många idag exempelvis blockerar 

många funktioner så att arbetsgivare inte ska kunna kolla upp vissa uppgifter men även för att 

man inte vill att okända personer ska kunna ”spionera” på privata uppgifter (Vicknair, 
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Elkersh, Yancey, och C. Budden, 2010).  Dessa etiska skäl har bidragit till valet att göra 

enkäten anonym. 

Resultat 

I detta avsnitt kommer det att presenteras en redogörelse från enkätens datamaterial. 

Resultatet är uppdelat i 2 teman som är kopplade till frågeställningarna. Tema 1 handlar om 

medvetenhet och tema 2 handlar om hur man skyddar och framhäver sig. Innan tema 1 

presenterar jag även svaren från bakgrundsfrågorna i enkäten.  

Inledande frågor om användning av social media och 

kunskapsnivå 

I studien har totalt 50 studenter från Umeå universitet deltagit. De fick svara på en 

bakgrundsfråga om vilket kön de har och 3 frågor om hur kunniga användare de anser sig att 

vara, om de använder social media och om de har valt bort att använda någon social media för 

att det eventuellt kan påverka dem negativt i karriären. Av totalt 50 svarande var 21 personer 

män (42 procent) och 29 kvinnor (58 procent). Alla svarande använde någon social media 

som exempelvis Facebook, MySpace, Youtube och Twitter. 16 procent av de svarande hade 

valt bort någon social media för att de inte vill att deras brukande ska påverka karriären. 20 

procent av totalt 50 personer ansedde sig själv vara väldigt kunniga, 74 procent ansedde sig 

vara normalt kunniga och bara 6 procent ansedde sig själva vara okunniga på frågan hur 

kunniga användare de var av social media och Internet. De 6 procent som svarade att de var 

okunniga var alla kvinnor. Väldigt kunniga anser sig totalt 20 procent av alla svarande att 

vara. 60 procent av de väldigt kunniga var män även fast de var en mindre grupp, 21 män 

jämfört 29 kvinnor. Totalt sett är den egna ansedda kunskapen alltså lite högre hos män. 

Andledningen till att denna statistik redovisas är för att läsaren ska få en bättre överskådlig 

blick över de svarande i studien.  Bakgrundsvariabeln kön och frågan om kunnighet kommer 

sedan kopplas till resultaten från tema 1 och tema 2 i enkäten som redovisas nedan. Detta för 

att se om det finns någon skillnad mellan män och kvinnor och om mer kunniga användare 

gör annorlunda än normalt kunniga. 
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Medvetenhet om bakgrundsgranskningar och hur det påverkar 

användandet av Internet och social media 

Anledningen till att enkäten är uppdelad i teman är för att respektive tema ska svara på den 

tillhörande frågeställningen. Frågorna under tema 1 i enkäten ska alltså svara på min första 

frågställning: ”Är arbetsökande medvetna om att de blir kollade och bortvalda på grund av 

information arbetsgivare hittat på sociala medier och andra digitala spår?”. Tabell 1 nedan 

redovisar svaren från tema 1 och ska svara på frågeställning: ”Skiljer sig medvetenheten och 

hur man framhäver och skyddar sig åt mellan män och kvinnor?”. I tema 1 i enkäten får de 

svarande svara på 8 olika frågor som handlar om deras medvetenhet om 

bakgrundsgranskningar och hur medvetna de är när de använder sig av sociala medier och 

Internet.   

I tabell 2 kommer jag presentera svaren från tema 1 och om medveten skiljer sig åt mellan 

väldigt kunniga och normalt kunniga användare av sociala medier och Internet. Tabell 2 ska 

svara på frågeställningen: ”Är kunniga använde av sociala medier och Internet mer medvetna 

om att de kan bli bakgrundsgranskade och skyddar och framhäver de sig bättre än de mindre 

kunniga?” Värt att betona här är att majoriteten av de svarade var kunniga. 20 procent av 

totalt 50 personer ansedde sig själv vara väldigt kunniga, 74 procent ansedde sig vara normalt 

kunniga och bara 6 procent ansedde sig själva vara okunniga. Därför har de okunniga tagits 

bort ut statistiken då de 6 procent enbart bestod av 3 personer. Det kommer inte att göras 

några kopplingar om vad som skiljer de okunniga från övriga i detta resultat.  

I tabell 1 nedan redovias det medelvärde män och kvinnor fått på alla de enskilda 

enkätfrågorna och även det totala medelvärdet per fråga redovisas. I bilaga 1 finns hela den 

utdelade enkäten att läsa och där går det även att se vilka svarsalternativ de svarande hade att 

välja på. I tabellen finns det också en kolumn där man kan se differensen mellan männens och 

kvinnornas medelvärde. 
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Tabell 1. Medvetenhet i kombination med kön 

 Total Män Kvinnor Diff. 

Är du medveten om vad en person som inte är vän med dig 
på sociala medier kan se för information? 

2,38 2,1 2,59 -0,49 

Är du medveten om hur du använder de privata 
inställningarna på sociala medier? 

2,4 2,29 2,48 -0,19 

Tänker du till innan du publicerar något på social media och 
Internet? 

2,68 2,95 2,48 0,47 

Har du något material på någon social media eller Internet 
som en arbetsgivare kan tycka vara olämpligt? 
 

1,98 1,86 2,07 -0,21 

Undviker du medvetet att ställa upp på bilder som du tror 
skulle kunna vara olämpliga för en arbetsgivare att se? 

3,52 2,86 3,28 0,58* 

Not.  * =  p > 0,05   

Tabell 1 visar oss här svaren från 5 olika frågor på hur medveten man är om att man kan bli 

bakgrundsgranskad när man använder social media och Interne. Utöver frågorna ovan fick 

respondenterna svara på 3 stycken ”ja” och ”nej” frågor som presenteras nedan i antal och 

procent. 

Den första frågan ”Är du medveten om att arbetsgivare kan kringgå privata inställningar på 

sociala medier?” svarade 24 procent av männen att de var medvetna jämfört med 10 procent 

av kvinnorna vilket också är en signifikant skillnad. Totalt sett var 16 procent medvetna om 

detta. På frågan om man sökt på dig själv i någon sökmotor för att se vad som kan vara 

olämpligt för en arbetsgivare att hitta, svarade 67 procent av männen att de hade gjort det 

jämfört med 59 procent av kvinnorna. Totalt sett hade 62 procent sökt på sig själv. ”Använder 

du din privata mejladress när du söker jobb?” var det den sista ”ja och nej frågan” och på den 

svarade 14 procent av männen att de inte använde sin privata mejladress jämfört 0 procent av 

kvinnorna vilket innebär en signifikant skillnad.  

Det vi får veta från tabell 1 och de totalt 8 frågorna från tema 1 är att männen har en 

signifikant större medvetenhet än kvinnorna i 2 av de 8 frågorna. Kvinnorna är signifikant 

mer medvetna än männen på frågan om man undviker att ställa upp på olämpliga bilder. Den 

största skillnaden till männens fördel uppnås på frågan om medvetenheten till att det går att 

kringgå privata inställningar. 24 procent av männen är medvetna om detta jämfört med 10 

procent hos kvinnorna. Värt att nämna är också att alla kvinnorna svarade att de använder sin 

privata mejladress när de söker arbete. 
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Nedan i tabell 2 presenteras svaren från tema 1 i medelvärdesanalyser. Tabellen visar 

medvetenhet i kombination med kunskapsnivå om sociala medier och Internet. 3 personer har 

svarat att de är okunniga och de är inte med i tabell 2 och inte heller i tabell 4 i nästa tema. 10 

personer svarade att de var väldigt kunniga och 37 personer svarade att de var normalt 

kunniga. 

Tabell 2. Presentation av svaren från tema 1 medvetenhet i kombination med kunskapsnivå 

 Total Väldigt 

kunniga 

Normalt 

kunniga 

Diff. 

Är du medveten om vad en person som inte är vän 

med dig på sociala medier kan se för information? 

2,19 2 2,38 -0,38* 

Är du medveten om hur du använder de privata 

inställningarna på sociala medier? 

2,28 2,2 2,35 -0,15 

Tänker du till innan du publicerar något på social 

media och Internet? 

2,7 2,9 2,49 0,41 

Har du något material på någon social media eller 

Internet som en arbetsgivare kan tycka vara 

olämpligt? 

1,89 1,7 2,08 -0,38 

Undviker du medvetet att ställa upp på bilder som 

du tror skulle kunna vara olämplig för en 

arbetsgivare att se? 

3,54 3,7 3,38 0,32 

Not.  * =  p > 0,05   

Den första övriga ”ja och nej” frågan om man är medveten om att arbetsgivare kan kringgå 

privata inställningar på sociala medier genom olika program, svarade 30 procent av de väldigt 

kunniga att de var medvetna, jämfört med 14 procent av de normalt kunniga vilket är en 

signifikant skillnad. På frågan om man sökt på sig själv i någon sökmotor svarade 90 procent 

av de väldigt kunniga att de hade gjort det jämfört med 59 procent av de normalt kunniga 

vilket också är en signifikant skillnad. Vid användandet av sin privata mejladress när man 

söker arbete uppgav 10 procent av de väldigt kunniga att de inte gjorde det jämfört med 5 

procent av de normalt kunniga vilket inte är en signifikant skillnad. Totalt var det endast 6 

procent som inte använde sin privata mejladress när de söker arbete. 

I tabell 2 redovisas skillnaden mellan hur de kunniga och normalt kunniga har svarat för att se 

vad som skiljer de åt i medvetenhet. Det vi kan utläsa av tabell 2 och ”ja och nej” frågorna är 
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att kunniga personer var signifikant mer medvetna än normalt kunniga i 3 av 8 frågor. De 

normalt kunniga var inte signifikant mer medvetna än de väldigt kunniga på någon fråga.  

Hur skyddar och framhäver sig studenterna i social media och på 

Internet  

Nedan kommer svaren från tema 2 i enkäten att redovisas i kombination med kön och 

kunskapsnivå. Svaren från frågorna ska svara på frågeställningen: ”Vilken information väljer 

man att framhäva och vad tar man bort?”. Tabell 5 och 6 nedan ska svara på frågeställningen: 

”Skiljer sig medvetenheten och hur man framhäver och skyddar sig åt mellan män och 

kvinnor?” och tabell 7 och 8 ska svara på frågeställningen: ”Är kunniga användare av sociala 

medier och Internet mer medvetna om att de kan bli bakgrundsgranskade och skyddar och 

framhäver de sig bättre än de mindre kunniga?” I detta tema har respondenterna fått svara på 

10 olika frågor som handlar om hur de skyddar och framhäver sig. 6 av frågorna har en skala 

på 1-3, 2 frågor har en 1-4 skala och 2 av frågorna är” ja och nej frågor”.  Frågorna som har 

en skala redovisas i medelvärdesanalyser och differensen mellan dem i tabell 3. ”Ja och nej 

frågorna” redovisas i text och i antal och procent. Tabellerna i detta tema är konstruerande på 

samma vis som i tema 1. 

Tabell 3. Presentation av svaren från tema 2, skydda och framhäva i kombination med kön 

 Total Män Kvinnor Diff. 

Rensar du bort olämpliga detaljer på sociala medier och 

Internet så att en arbetsgivare inte ska kunna se dessa? 

2,08 2,19 2,00 0,19 

Framhäver du vissa detaljer som du tror en arbetsgivare 

skulle tycka vara positivt? 

2,64 2,52 2,72 -0,20* 

Har valt ut din eller dina profilbilder så de inte verkar 

olämpliga för arbetsgivare? 

2,20 2,19 2,21 -0,02 

Har du gjort privata inställningar för att du inte vill att en 

arbetsgivare ska kunna se  vissa saker på din profil? 

1,82 1,67 1,93 -0,26 

Finns det bilder eller filmer på dig i social media och på 

Internet där alkohol är inblandat? 

1,56 1,57 1,55 0,02 

”Avtaggar” du dig själv eller tar bort bilder som en 

arbetsgivare kan tycka vara olämpliga i sociala medier och 

på Internet? 

1,92 1,95 1,90 0,06 

Har du skrivit kommenterar på sociala medier eller på 

Internet som du tror en arbetsgivare kan tycka vara 

2,98 2,81 3,10 -0,29 
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olämpliga? 

Har du skrivit diskriminerade konmmentar på sociala medier 

eller på Internet som du tror en arbetsgivare kan tycka vara 

olämpliga? 

3,84 3,67 3,97 -0,30* 

Not.  * =  p > 0,05   

De 2 ”ja och nej frågorna” handlar om ifall man deltog i någon grupp i social medier som en 

arbetsgivare skulle kunna tycka vara olämplig. 19 procent av männen svarade att de deltog i 

en olämplig grupp jämfört med 10 procent av kvinnorna. Den andra ”ja och nej frågan” om 

man skrivit något negativt om en tidigare eller nuvarande arbetsgivare svarade bara 1 man (5 

procent och 2 kvinnor (7 procent) att de hade gjort det.  

Sammanfattningsvis ser vi att av de 10 frågorna som ställdes i detta tema har vi en signifikant 

skillnad på 2 av de frågorna. Kvinnor skriver mindre diskriminerande kommentarer än män 

och män var bättre än kvinnor på att framhäva positiva saker om sig själv. 

Vi ser här en väldigt liten differens i alla frågorna i där differensen aldrig överstiger 0,30 och 

är under 0,06 i 3 av frågorna vilket tyder på att det inte är några stora könsskillnader totalt i 

detta tema.   

Nedan i Tabell 4 presenteras svaren från tema 2 i kombination med kunskapsnivå. Tabellen är 

uppdelad så att det syns hur de väldigt kunniga och normalt kunniga skiljer sig åt i hur de 

skyddar och framhäver sig.  I tabell 4 nedan ser vi vad respondenterna har fått för medelvärde 

på frågorna som har en skala och differensen mellan dem. Under tabellen presenteras svaren 

på ”ja och nej” frågorna. 
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Tabell 4. Presentation av svaren från tema 2, skydda och framhäva i kombination med kunskapsnivå 

 
Total 

Väldigt 

kunniga 

Normalt 

kunniga 
Diff. 

Rensar du bort olämpliga detaljer på sociala medier 

och Internet så att en arbetsgivare inte ska kunna se 

dessa? 

1,99 1,90 2,08 -0,18 

Framhäver du vissa detaljer som du tror en 

arbetsgivare skulle tycka vara positivt? 

2,54 2,40 2,68 -0,28 

Har du valt ut din eller dina profilbilder så de inte 

verkar olämpliga för arbetsgivare? 

2,19 2,20 2,19 0,01 

Har du gjort privata inställningar för att du inte vill att 

en arbetsgivare ska kunna se  vissa saker på din 

profil? 

1,60 1,30 1,89 -0,59* 

Finns det bilder eller filmer på dig i social media och 

på Internet där alkohol är inblandat? 

1,52 1,40 1,65 -0,25 

”Avtaggar” du dig själv eller tar bort bilder som en 

arbetsgivare kan tycka vara olämpliga i sociala 

medier och på Internet? 

1,86 1,80 1,92 -0,12 

Har du skrivit kommenterar på sociala medier eller 

på Internet som du tror en arbetsgivare kan tycka 

vara olämpliga? 

2,84 2,60 3,08 -0,48 

Har du skrivit diskriminerade konmmentar på sociala 

medier eller på Internet som du tror en arbetsgivare 

kan tycka vara olämpliga? 

3,78 3,70 3,86 -0,16* 

Not.  * =  p > 0,05   

Den första ja och nej frågan handlade om man deltog i någon olämplig grupp i social media. 

30 procent av de väldigt kunniga deltog i någon olämplig grupp jämfört med endast 8 procent 

av de normalt kunniga vilket är en signifikant skillnad. På frågan om man skrivit något 

negativt om en tidigare eller nuvarande arbetsgivare så hade ingen av de väldigt kunniga gjort 

det och endast 5 procent av de normalt kunniga hade gjort det.  

Den fråga som skiljer de båda grupperna åt mest är om man gjort privata inställningar där 

differensen är -0,59 på en 3 gradig skala vilket tyder på att väldigt kunniga är mer noga med 

sina privata inställningar. Om vi jämför de väldigt kunniga och de normalt kunniga på 

samtliga frågor ser vi att finns signifikant skillnad i 3 av 10 frågor. De väldigt kunniga är 



23 

 

bättre på att skydda och framhäva än de normalt kunniga. De väldigt kunniga skyddar sig 

bättre genom privata inställningar men de skriver mer diskriminerade kommentarer och deltar 

i mer olämpliga grupper än de normalt kunniga. 

Analys 

I min analys nedan syftar jag till enkäten jag själv genomfört på Umeå universitet, de gånger 

jag inte notar till någon annan studie eller enkät. De gånger jag använder frasen ”denna enkät” 

syftar med andra ord till min enkät som jag genomfört. 

I denna studie har studenters medvetenhet om bakgrundsgranskningar, hur de skyddar och 

framhäver sig i sociala medier och på Internet, vad som skiljer könen åt och om det finns 

skillnadar mellan väldigt kunniga och normalt kunniga användare undersökts.  I Tema 1, 

medvetenhet, fick respondenterna svara på olika frågor kring deras medvetenhet. Om vi börjar 

med att jämföra frågan som handlar om huruvida man är medveten att det går att kringgå 

privata inställningar var 49,3 procent i Vicknair, Elkersh, Yancey, och C. Budden (2010) 

undersökning medvetna om detta.  Av respondenterna i denna enkät var endast 16 procent 

medvetna om detta. Vi ser här en stor skillnad mellan amerikanska studenter och svenska. 

Detta tyder på att bara för att man gjort privata inställningar så ska man inte lita på man inte 

kan bli granskad ändå. Privata inställningar är ändå positivt att ha då det ännu inte är utbrett 

att använda sådana program som kringgår privata inställningar. 90 procent av alla studenter 

från denna enkät var minst i viss mån medveten om hur de använde dem. Om man dock kollar 

på frågan om man hade gjort privata inställningar så ser vi att 24 procent av alla svarande inte 

gjort några privata inställningar alls och att 34 procent delvis gjort några privata inställningar. 

Skulle folk i allmänhet vara mer noga med detta skulle statistiken från Stockholms 

Handelskammare (2012), att 19 procent av rekryterarna någon gång sorterat bort en kandidat 

med anledning av information de fått om personen via sökningar på Internet och i sociala 

medier minska. 

Internetsökningar efter digitala spår på kandidater via sökmotorer som exempelvis Google har 

ökat och utförs av 37 procent av företagen (Stockholms Handelskammare, 2012). Det kan 

därför vara bra att vara medveten om vad det står om en själv i sökmoter. 38 procent av de 

svarande från enkäten uppger att de inte har sökt på sig själv någon gång för att se vad som 

kan vara olämpligt för en arbetsgivare att se. Ett vanligt tips är söka på sig själv och rensa bort 

saker som kan olämpligt från både social media och material som går att hitta i någon 
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sökmotor. I Vicknair, Elkersh, Yancey, och C. Budden (2010) studie uppgav 70 procent av 

respondenterna att de rensat bort material. I denna enkät hade 80 procent någon gång rensat 

eller rensar ofta. Förutom att söka efter sitt namn, kan det också vara bra att göra en sökning 

på sin mejladress. Har man en gammal mejladress som man använt länge och registrerat hos 

olika hemsidor som kan vara olämpliga så syns det om en sökning görs på den i en 

bakgrundsgranskning vilket är vanligt hos professionella företag som gör 

bakgrundsgranskningar. Därför kan det vara lämpligt att använda sig av en annan mejladress 

när man söker arbete om man inte vet var man har registrerat den vanliga privata adressen. I 

denna enkät svarade endast 6 procent att de använde en annan än sin privata adress när de 

sökte arbete och alla de var män. 

I Bohnert och Ross (2010) studie kom de fram till att man har mindre chans att bli 

rekommenderad till ett arbete om man på social media visar upp bilder där man dricker 

alkohol. Enligt Parish (2012) är också bilder där man uppvisar våldsbenäget beteende där man 

exempelvis poserar med vapen negativt om en arbetsgivare gör en bakgrundsgranskning. 

Bilder med droger är självklart negativt men också bilder med sexuellt material. Svenska 

företag som utför bakgrundsgranskningar som exempelvis Look Closer och 2Secure menar att 

ett fåtal festbilder inte spelar någon roll bara det inte finns för många. På frågan i denna enkät 

om det fanns bilder eller filmer på en själv där alkohol är inblandat så ser vi ett väldigt lågt 

medelvärde hos män på 1,57 och 1,55 hos kvinnor. I denna fråga var svaralternativet för värde 

1, ”ja många” och för värde 2, ”några”. Att både grupperna ligger på medelvärden mellan 

dessa alternativ är inte bra för deras anställningsbarhet. Kollar vi på hur de väldigt kunniga 

och normalt kunniga har svarat på samma fråga har de väldigt kunniga ett lägre värde än både 

männen och kvinnorna på 1,30 och de normalt kunniga har 1,89. Kunskapsnivå kan här ha en 

negativ effekt.  På frågan om man ”avtaggar” eller tar bort olämpliga bilder ser vi en liknande 

tendens bland de väldigt kunniga och normalt kunniga. De väldigt kunniga är inte signifikant 

sämre på att ta bort och ”avtagga” bilder än normalt kunniga men de har fler bilder totalt än 

normalt kunniga med olämpligt material. En förklarring till detta kan vara att de väldigt 

kunniga använder Internet och sociala medier mer än de normalt kunniga och därför lämnar 

mer bilder efter sig än de normalt kunniga. Vi ser här också att det inte finns någon signifikant 

skillnad att män skulle vara mer noga på att ta bort bilder än kvinnor även fast de har mer 

olämpligt material uppladdat på sociala medier. Det kan vara samma anledning här att män 

använder Internet mer än kvinnor och därför lämnar mer bilder efter sig. På frågan om man 

medvetet undviker att ställa upp på bilder som man tror skulle kunna vara olämpliga var 
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kvinnorna mer noga med detta än männen. Båda hade dock höga värden, 3,86 för männen 

jämfört med 3,28 hos kvinnorna i en 5 gradig skala där man är mest undvikande vid värde 1. 

Kvinnorna är signifikant bättre än männen men fortfarande inte särskilt noga. Olämpliga 

bilder kan spridas från vän till vän till en ytterligare och så vidare och är till slut bortom 

kontroll, därför kan det vara bra att vara noga. Att rensa ofta kan därför vara bra ifall man inte 

vet var någon olämplig bild tagit vägen.  

Buffardi och Campbell (2008) hävdar att användare på sociala medier följer normer på hur 

man ska använda olika sociala medier. Man ska helst vara övermodig, överdriva mycket och 

även uppröra. Detta kopplat med att det kan vara negativt för anställningsbarheten att skriva 

olämpliga kommentarer, särskilt rasistiska, sexuella, eller alkohol- och drogrelaterade 

kommentarer (Parish, 2012).  Om vi då kollar på enkätfrågan om man har skrivit olämpliga 

kommenterar på sociala medier eller på Internet fick männen ett medelvärde på 2,81 och 

kvinnorna 3,10 på en skala från 1 till 4 där 1 är många olämpliga kommentarer och 4 är inte 

några alls. Båda ligger på den positiva sidan om mittpunkten på skalan 2,5 men majoriteten 

har minst skrivit någon olämplig kommentar. Om vi jämför de väldigt kunniga och normalt 

kunniga på samma fråga ser vi att de väldigt kunniga skrivit mer olämpliga kommentarer än 

de normalt kunniga men det är i detta fall inte signifikant. På frågan om man skrivit 

diskriminerande kommenterar ser vi dock att både männen och kvinnorna skrivit betydligt 

mindre diskriminerande kommentarer än olämpliga kommenterar. Männen hade skrivit fler 

diskriminerande kommentarer än kvinnorna och det är en signifikant skillnad mellan könen 

men totalt sett är det ändå inte många diskriminerande kommentarer vilket är bra för 

anställningsbarheten. Av de väldigt kunniga och normalt kunniga ser vi en signifikant skillnad 

att de väldigt kunniga skrivit fler diskriminerande kommentarer än de normalt kunniga.  

Saker som arbetsgivare tycker är positivit och som är bra att framhäva om man vill öka sin 

anställningsbarhet är att det ska synas att man har intressen, vänner och lägger tid på sin 

familj. Enligt Bohnert and Ross (2010)  har man högre chans att bli rekommenderad till ett 

arbete om man i social medier visar upp bilder på familjeaktiviteter. Det är även bra om man 

lämnar ett smart och professionellt intryck med exempelvis saker man uppnått eller att man 

bloggar och diskuterar saker kring något specialintresse som en arbetsgivare kan utnyttja hos 

dem. På enkätfrågan om man framhäver vissa detaljer som man tror en arbetsgivare skulle 

tycka vara positivt, var det totalt sett väldigt få som gjorde det. På en skala 1 till 3 där värde 3 

var svarsalternativet ”framhäver inget alls” var det totala medelvärdet 2,64. Hos män var 

medelvärdet 2,52 och hos kvinnor 2,72 vilket är en signifikant skillnad. Väldigt kunniga var 
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här bättre på att framhäva sig än normalt kunniga. 2,40 för väldigt kunniga mot 2,68 hos de 

normalt kunniga men detta var inte en signifikant skillnad. För att kunna skydda och framhäva 

sig bra är det lämpligt att man är medveten om vad en person som man inte accepterat som 

”vän” kan se för information på sociala medier. Detta förutsätter att man gjort någon eller 

några privata inställningar för annars kommer alla åt allt vilket 24 procent i denna inte gjort.  

Det kan vara bra att veta vad en person man inte är ”vän” med kan se för det är exakt det en 

arbetsgivare som inte kringgår de privata inställningarna ser. På enkät frågan om man är 

medveten om vad en person som man inte är vän med på sociala medier kan se för 

information hade männen ett medelvärde på 2,1 och kvinnorna 2,59 vilket är en signifikant 

skillnad. Frågan har en 5 gradig skala där värde 1 är helt medveten och värde 5 inte alls 

medveten. Vi ser här en hög medvetenhet och vi ser också en signifikant skillnad mellan de 

väldigt kunniga som fick ett medelvärde 2,0 jämfört med 2,38 hos de normalt kunniga. 

Diskussion 

Denna studie har undersökt medvetenheten om bakgrundsgranskningar vid användandet av 

sociala medier och Internet och hur man skyddar och framhäver sig i sociala medier och på 

Internet. För att få kunskap om detta skapades en enkät som delades ut till studenter från 

Umeå universitet. Svaren från enkäten svarar på studiens 4 olika frågeställningar. 

Metod diskussion 

Urvalet av 50 studenter från Umeå universitet har påverkat resultatet på flera olika sätt. För 

det första var urvalet för litet för att kunna generalisera. En större urvalsgrupp hade ökat 

generaliserbarheten om målpopulationen.  Urvalet av 50 personer blev för litet då några av 

grupperna som från början var tanken att göra jämförelser emellan med blev för små. 

Exempelvis blev gruppen av okunniga användare av social media och Internet endast 3 

personer och då går det inte att göra några generaliseringar. Att urvalet gjordes utanför 

universitetsbiblioteket kan också ha påverkat resultat. Universitetsbiblioteket ligger i 

samhällsvetarhuset på Umeå universitets campus och där rör sig också de flesta 

samhällsvetare. För att få mer blandade bakgrunder och utbildningar hade det varit mer 

optimalt att även dela ut enkäter i naturvetarhuset och i närheten av det medicinska 

biblioteket. Andledning till att bara 50 enkäter delades ut och att det bara gjordes på samma 

plats är för att tiden inte räckte till. Hade jag haft mer tid hade jag kunnat dela ut fler enkäter 

på fler platser och då kunnat dra mer slutsatser. Att urvalet blev studenter kan även det ha 
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påverkat resultatet. Hade denna studie gjorts på folk som redan befinner sig i arbetslivet eller 

på en äldre ålderskategori hade resultatet troligtvis sett annorlunda ut då denna genaration 

som idag studerar har mer Internetvana än äldre generationer. 

Att enkät valdes som instrument har både sina för- och nackdelar. En fördel med valet av att 

göra en enkätstudie är att man eliminerar den så kallade intervjuareffekten. I en enkätstudie 

påverkas inte respondenterna av intervjuarens egna sätt att ställa frågor och följdfrågor (Trost, 

1994). En annan fördel med enkätstudier är att de kan göras på ett förhållandevis stort urval 

jämfört med intervju. En nackdel är det inte går att veta hur respondenterna tolkar frågorna. 

Vid en intervju går det att förklara en fråga om respondenten inte förstår. Detta går också att 

göra vid enkätstudier om man finns tillgänglig och kan svara på frågor vilket dock inte har 

gjorts i denna studie. Sen kan även samma fråga betyda olika för olika människor och det är 

svårt att samla in information utanför ens frågeområden.  Det går inte heller att alltid förlita 

sig på att alla respondenter har kunskap nog för att svara på frågorna. En annan nackdel är att 

det i insamlingen av data alltid finns risk för ett antal tekniska fel, som exempelvis vid 

inmatningen av pappersenkäterna, behandlingen av rådata och framtagningen av resultaten. 

Att enkäterna delades ut på eftermiddag kan ha påverkat resultatet. Alla respondenter fick hur 

lång tid som helst på sig att fylla i enkäten men att folk kan ha varit stressade och därför 

skyndat sig igenom enkäten vilket kan ha påverkat resultatet. 

Resultat diskussion 

Om vi kollar på resultatet från tema 1 som är kopplat till den första frågeställningen: ”Är 

studenter medvetna om att de blir kollade och bortvalda på grund av information arbetsgivare 

hittat på sociala medier och andra digitala spår?” ser vi att det finns en bra medvetenhet om 

vad andra personer som man inte är ”vän” med kan se och majoriteten av studenterna vet 

också hur man använder de privata inställningarna. Däremot svarade majoriteten att de har 

mycket material som kan vara olämpliget eller att de har litegrann olämpligt material. 

Studenterna tänkte oftast till innan de publicerade material ifall det kunde vara olämpligt men 

majoriteten var dåliga på att undvika att ställa upp på olämpliga bilder. Den fråga som 

studenterna var minst medvetna om var den om att arbetsgivare kan kringgå privata 

inställningar. Detta kopplat till att de flesta hade olämpligt material på social media är inte 

bra. Detta resultat verkar likna det resultat Peluchette och Karl (2010) kom fram till att många 

studenter medvetet försökte visa en särskild bild av dem själva och att detta var relaterat till 

om de offentliggjorde olämplig information eller inte. De dras med i de normer om 
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uppförande som Buffardi och Campbell (2008) beskrev finns i social media där man ska visa 

övermod, överdriva mycket och även uppröra. Detta gör studenterna genom att publicera 

olämpliga bilder, skriva överdrivna och upprörande kommentarer med mera. En annan viktig 

detalj som studenterna var dåliga på var att söka på sig själv sökmotorer. 37 procent företagen 

i rapporten från Stockholms Handelskammare (2012) uppgav att de gjorde Internet sökningar 

på arbetssökande. Detta borde verkligen studenterna bli bättre på då de har mycket olämpligt 

material och även skriver olämpliga kommenterar.  

Sammanfattningsvis bör studenter skaffa sig medvetenhet om att det går att kringgå privata 

inställningar och ett tips till studenterna är söka på sig i sökmotorer. 

Den andra frågeställningen: ”Vilken information väljer man att framhäva och vad tar man 

bort?” 75 procent av företagen i rapporten från Stockholms Handelskammare (2012) hade 

någon form av policy eller rutin för bakgrundskontroller och 19 procent av företagen i 

rapporten från Stockholms Handelskammare (2012) hade sorterade bort kandidater på grund 

av information de hittat på Internet. Rensar och skyddar sig studenter tillräckligt bra för att de 

inte ska bortvalda? Det studenterna var relativt bra på var att rensa olämplig information. 80 

procent av studenterna i denna enkät hade någon gång rensat bort olämpligt material. De var 

även bra på att göra sina profilsidor privata vilket 76 procent uppgav att de hade gjort. Det 

mest negativa var att majoriteten hade mycket olämpligt material och att flesta hade skrivit 

olämpliga kommentarer. Det studenterna bör tänka på är att social media inte är speciellt 

privat som de flesta verkar tro 

Det finns alltid sätt att kringgå saker och ting och det finns program som tar sig runt 

inställningar. De kan alltid finnas en vän som är en vän till någon annan som  

delar med sig utav saker som andra tror de har uteslutit. Man bör absolut vara mer försiktig 

och lägger man ut foton får man vara beredd på att de kan föras vidare. Dem är lätta att 

kopiera och olämpliga foton kan absolut påverka ifall man får ett sökt arbete eller inte. 

Den tredje frågeställning var: ”Skiljer sig medvetenheten och hur man framhäver och skyddar 

sig åt mellan män och kvinnor?”. Kvinnor är enligt denna studie signifikant mindre medvetna 

än män på 2 teknikrelaterade frågor. Att arbetsgivare kan kringgå privata inställningar och att 

det kan vara negativt att använda sin privata mejladress. Män är också signifikant bättre på att 

framhäva positiva saker.  Kvinnor är signifikant mer medvetna än män när det handlar om att 

undvika att bli fotade på olämpliga bilder och att inte skriva diskriminerande kommenterar. 

Männen har mer kunskap om tekniken och kvinnorna bryr sig mer om foton och 
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diskriminerande kommenterar. Män ska enligt könsnormerna vara mer tekniskt intresserad 

och fler män studerar även på mer teknik och IT-relaterade utbildningar än kvinnor. Mercedes 

(2010) hävdar att manliga individer är mer intresserade av teknologin än kvinnor när de 

använder sig av datorer och Internet och Singh (2001) hittade i sin studie att kvinnor använder 

sig av Internet för att kommunicera och män är istället mer intresserade av att kunna behärska 

tekniken. Om detta är en förklarning till resultatet är svårt att säga men det ska inte uteslutas 

att det kan bero på det. Männen hade bättre kunskap om de privata inställningarna än 

kvinnorna i denna studie. Hoy och Milne (2010) hävdar i deras studie att det finns skillnader 

och när det handlar om privata säkerhetsinställningar på sociala medier är kvinnor inte lika 

noga med inställningarna som män men de är mer noga med att ”avtagga” bilder och ta bort 

meddelanden från deras profil. I motsats är män mer noga med att regelbundet granska 

Facebook personliga inställningar och övervaka sina profiler.  Detta stämmer överens med 

denna studie då kvinnorna i denna studie är mer noga än männen på de frågor som har med 

bilder att göra och skriver mindre olämpliga och diskriminerande frågor. 

Buffardi och Campbell (2008) är inne på att det finns normer på hur man ska uppföra sig i 

sociala medier. Vi ser från resultat att det finns signifikanta skillnader på att kvinnor och män 

uppför sig olika, så frågan är om det finnas olika normer för hur män och kvinnor ska uppföra 

sig i sociala medier och på Internet? Kan det möjligtvis vara så att könsnormerna från den 

verkliga världen hänger med i den digitala?   

En förklaring till att män inte bryr sig lika mycket om att undvika olämpliga foton och att de 

skriver mer diskriminerande kommenterar kan bero på de som Mazman och Usluel (2011) 

hävdar, att män tenderar att få social status och en bättre image när de delar foton och 

personlig information med andra vilket inte kvinnor i samma grad får. Om män vill ha denna 

status så har de en norm att leva upp till och det innebär att de inte ska visa sig svaga och 

tacka nej till att bli fotade. För att följa normen ska man helst vara man övermodig, överdriva 

mycket och även uppröra (Buffardi och Campbell, 2008). Om man ska uppröra är 

diskriminerande kommentar ett bra verktyg att göra detta och män gör detta oftare än kvinnor 

enligt denna studie.  

Den fjärde och sista frågeställningen: ”Är kunniga användare av sociala medier och Internet 

mer medvetna om att de kan bli bakgrundsgranskade och skyddar och framhäver de sig bättre 

än de mindre kunniga?”. Enkätfrågan som är knuten till denna frågeställning är en fråga om 

den egna ansedda kunskapen om sin kunnighet om sociala medier och Internet. I detta fall så 
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har studenter svarat på denna fråga och då majoriteten av dagens studenter tillhör yngre 

generationer så har de möjligtvis svarat på hur kunniga de anser sig inom sin generation och 

inte om de är mer eller mindre kunniga än äldre generationer. Hade denna studie gjorts på en 

äldre generation så hade exempelvis en person som svarat att den är väldigt kunnig möjligtvis 

varit på samma kunskapsnivå som en student som svarat att den är normalt kunnig.   

Vi ser om vi kollar på de frågor där det fanns en signifikant skillnad att de väldigt kunniga är 

bättre på inställningsrelaterade frågor, vilket inte är särskilt förvånansvärt. De är också 

signifikant mer noga med att söka på sig själv i sökmoterer. De deltar dock i mer olämpliga 

grupper och skriver mer diskriminerande kommenterar. Gör de detta för att de tror att de är 

skyddade eller kan det bero på att de väldigt kunniga använder Internet och social media mer 

än de normalt kunniga och därför skriver mer olämpliga kommentarer. De var den grupp som 

hade högst medvetenhet om att arbetsgivare kunde kringgå privata inställningar men ändå 

visste inte 70 procent av de väldigt kunniga att de kunde göra det.  Frågan här är om de tror att 

de är mer skyddade än vad de egentligen är? De väldigt kunniga men även alla de andra 

grupperna bör tänka på detta: “As it turns out, what happens on Facebook doesn't always stay 

on Facebook.” (Parish, 2012:1). Detta för att inte riskera att blir bortvalda från sökta arbeten. 
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Bilagor 

Bilaga 1. 

 

Enkät om bakgrundsgranskningar på sociala medier och Internet 

 
Allt fler arbetsgivare väljer idag att göra bakgrundsgranskningar på sociala medier och genom 
sökningar på olika sökmotorer. Enkätens syfte är att undersöka om det finns en medvetenhet om detta 
och hur man skyddar och framhäver sig på Internet och i sociala medier. 
 
 

1. Är du man eller kvinna? 

Man Kvinna 

 

 

2. Använder du sociala medier som exempelvis Facebook, MySpace, Youtube eller Twitter? 

Ja Nej 

 

 

3. Har du medvetet valt att inte använda social media för att det kan påverka din karriär? 

Ja, använder inte någon alls Ja, har valt bort någon av dem Nej 

  

 

4. Hur kunnig användere av sociala medier Internet anser du dig själv att vara? 

Väldigt kunnig Normalt kunnig Okunnig 

  

 

Tema 1, medvetenhet 

 
Att använda Internet eller sociala medier för att göra bakgrundskontroller av personer som söker jobb 
blir allt vanligare. Det visar en ny rapport från Stockholms handelskammare. Följande frågor handlar 
om hur medveten du är. 
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5. Är du medveten om vad en person som inte är vän med dig på sociala medier kan se för 
information? 

Helt medveten 
I hög grad 
medveten 

I viss mån 
medveten 

I låg grad 
medveten 

Inte alls medveten 

    

 

6. Är du medveten om hur du använder de privata inställningarna på sociala medier? 

Helt medveten 
I hög grad 
medveten 

I viss mån 
medveten 

I låg grad 
medveten 

Inte alls medveten 

    

 

7. Är du medveten om att arbetsgivare kan kringgå privata inställningar på sociala medier 
genom olika program? 

Ja Nej 

 

 

8. Har du idag något material på någon social media eller Internet som en arbetsgivare kan 
tycka vara olämpligt? 

Ja, mycket Ja, litegrann Nej, inte alls 

  

 

9. Har du sökt på dig själv i någon sökmotor för att se vad som kan vara olämpligt för en 
arbetsgivare att hitta? 

Ja Nej 

 

 

10. Använder du din privata mejladress när du söker jobb? 

Ja Nej 

 

 

11. Tänker du till innan du publicerar något på social media och Internet ifall det kan påverka 
dig negativt om en arbetsgivare skulle granska dig? 

Ja, alltid Ja, ofta Varken/eller Nej, inte speciellt Nej, inte alls 
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12. Undviker du medvetet att ställa upp på bilder som du tror skulle kunna vara olämplig för en 
arbetsgivare att se? 

Ja, alltid Ja, ofta Varken/eller Nej, inte speciellt Nej, inte alls 

    

 

Tema 2 Skydda och framhäva sig 

 
Att ha ett fläckfritt yttre på nätet blir allt mer viktigt. Arbetsgivarna skaffar sig allt mer information om 
arbetssökande genom sociala medier och Internet. Att genomsöka sig regelbundet och rensa bort det 
negativa är ett vanligt tips. Risken för att bli bortsorterad är relativt stor, en tredjedel av 
bemanningsföretagen har ratat kandidater efter att ha hittat negativ information på nätet. Följande 
frågor handlar om vad du gör för att skydda och framhäva dig. 
 
 

13. Rensar du bort olämpliga detaljer på sociala medier och Internet så att en arbetsgivare inte 
ska kunna se dessa? 

Ja, ofta 
Har gjort det någon enstaka 

gång 
Nej, aldrig 

  

 

14. Framhäver du vissa detaljer som du tror en arbetsgivare skulle tycka vara positivt? 

Ja, väljer noga ut vad jag 
framhäver 

Framhäver vissa saker Framhäver inget alls 

  

 

15. Har valt ut din eller dina profilbilder så de inte verkar olämpliga för arbetsgivare? 

Ja, försöker framstå som 
professionell 

Har valt ut en normal bild Nej 

  

 

16. Har du gjort privata inställningar för att du inte vill att en arbetsgivare ska kunna se  vissa 
saker på din profil? 

Ja, har gjort många privata 
inställningar 

Har delvis gjort några privata 
inställningar 

Nej 

  

 
 
 

17. Finns det bilder eller filmer på dig i social media och på Internet där alkohol är inblandat? 
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Ja, många Några Nej, inte någon alls 

  

 

18. ”Avtaggar” du dig själv eller tar bort bilder som en arbetsgivare kan tycka vara olämpliga i 
sociala medier och på Internet? 

Ja, alltid Från några Aldrig 

  

 

19. Deltar du i någon grupp i social media som du tror en arbetsgivare skulle kunna tycka vara 
olämplig? 

Ja Nej 

 

 

20. Har du skrivit kommenterar på sociala medier eller på Internet som du tror en arbetsgivare 
kan tycka vara olämpliga? 

Ja, många Några Någon enstaka Nej 

   

 

21. Har du skrivit diskriminerade konmmentar på sociala medier eller på Internet som du tror 
en arbetsgivare kan tycka vara olämpliga? 

Ja, många Några Någon enstaka Nej 

   

 

22. Har du skrivit något negativt om en tidigare eller nuvarande arbetsgivare? 

Ja Nej 

 

 

 


