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Abstract 

An increased use of social media has enabled a new arena for HR functions and the work 

with HR issues. Proponents are critical of this, as it can lead to ethical and legal dilemmas. 

So far the research on this area is limited. On this basis I found it interesting to study how 

social media is used in connection with the recruitment process. Those who will benefit 

from this study are primarily those dealing with recruitment, but also others working with 

HR issues. Therefore an empirical study was conducted among different organizations in 

Sweden, with the help of a web survey. The purpose of the survey was to map the use of 

social media in recruitment process and investigate any directives/guidelines, and to find 

out what knowledge in the field that is available out there among the organizations. A 

survey was distributed to 250 HR functions around Sweden, I received 57 responses. The 

results showed that a large portion of respondents used social media as a tool in the 

recruitment process. However, the results showed that many HR functions lacks directives 

and guidelines for the use and that many respondents also felt that they lacked knowledge 

in the field, both theoretical and practical knowledge. Among the respondents in which 

social media was not used, it turned out be a hesitancy and uncertainty to these kind of 

media. The reliability and what social media could really contribute was questioned. 

Finally, with the help of the previous research and the empirical study two perspectives 

could be distinguished, one which suggests that there are many advantages of taking the 

plunge and try to take advantage of social media in HR work. While others argue that HR 

managers should take a critical approach in working with social media, questioning the 

reliability and validity of these media and making decisions based on the information 

available online, and in conclusion proactively address ethical and legal dilemmas that can 

arise in the use of social media in the recruiting process. 
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Abstrakt 

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

arbetet med HR-frågor. Förespråkare ställer sig kritiskt till detta då det kan medföra etiska 

och juridiska dilemman. Idag är forskningen begränsad inom området. Med utgångspunkt 

i detta fann jag det intressant att studera hur sociala medier används i samband med 

rekryteringsprocessen. De som kommer kunna dra nytta av denna studie är framförallt de 

som arbetar med rekrytering men även andra som arbetar med HR-frågor. Således utfördes 

en empirisk studie bland olika organisationer i Sverige, detta med hjälp av en webbenkät. 

Syftet med enkäten var att kartlägga användandet av sociala medier i samband med 

rekryteringsprocessen och undersöka eventuella direktiv/riktlinjer samt vilken kunskap 

som finns inom området ute bland organisationerna. Enkäten skickades ut till 120 stycken 

HR-funktioner runt om i Sverige, jag erhöll 57 svar. Resultatet visade att stor del av 

respondenterna använde sociala medier som verktyg i rekryteringsarbetet. Dock visade 

resultatet att många HR-funktioner saknar direktiv och riktlinjer för användandet samt att 

många respondenter även upplevde att de saknade kunskap inom området, både teoretisk- 

och praktisk kunskap. Hos de respondenter där sociala medier inte användes, visade det sig 

förekomma en tveksamhet och osäkerhet till dessa medier. Tillförlitligheten och vad 

sociala medier verkligen kunde bidra med ifrågasattes. Slutligen med hjälp av den tidigare 

forskningen och den empiriska studien kunde två perspektiv urskiljas, där det ena menar 

att det finns många fördelar med att ta steget och försöka dra nytta av sociala medier i HR-

arbetet och det andra menar att HR-ansvariga bör inta ett kritiskt förhållningssätt i arbetet 

med sociala medier. Det vill säga ifrågasätta tillförlitligheten och validitet hos dessa 

medier, när det kommer till att fatta beslut utifrån den informationen som finns online och 

avslutningsvis arbeta proaktivt med etiska och juridiska dilemman som kan uppstå vid 

användandet av sociala medier i rekryteringsprocessen. 
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Inledning 
Följande avsnitt inleds med en presentation av det valda forskningsområdet – 

sociala medier kopplat till HR- arbetet. Vidare presideras problemområdet mer 

specifikt. Avslutningsvis presenteras studiens syfte och frågeställningar. 

Sociala medier såsom Facebook, LinkedIn, Twitter, Skype, Instagram och bloggar 

är idag exempel på vanligt förekommande sociala nätverk på internet. Sociala 

medier är ett samlingsnamn för olika kommunikationskanaler som tillåter 

användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller 

ljud. Enligt Boyd och Ellison (2007) lanserades det första igenkännbara sociala 

nätverket år 1997, SixDegrees.com. Emellertid har utvecklingen av sociala medier 

vuxit sig allt större på senare år. 

Olle Findahl (2011) skrev i sin rapport om en omfattande undersökning genomförd 

av .SE1 där resultatet visade att det var de sociala nätverken, med Facebook i täten 

som var populärast inom de sociala medierna. Studien visade att mellan åren 2010 

och 2011 ökade användandet av sociala medier inom alla åldersgrupper, även bland 

åldrarna 46-75 år. Detta visar att vi lever i ett samhälle där i stort sett alla 

generationer använder sig av sociala medier, vilket öppnar upp möjligheten att nå 

en bred publik genom dessa medier. Detta visar att det finns användningsområden 

för sociala medier i arbetet med HR - Human Resources, men denna nya arena är 

ännu relativt outforskad. 

I den senaste rapporten av Olle Findahl (2013) så behåller Facebook greppet om 

svenskarna, 66 procent av alla internetanvändare besöker Facebook. Detta tyder på 

att det idag är bland annat via Facebook, LinkedIn och Twitter som många 

nuvarande och potentiella medarbetare återfinns. Även om omfattningen har 

stannat av en aning så ökar ändå användandet fortfarande i nästan alla 

åldersgrupper. Detta är fakta som kan visa sig vara betydande för dagens 

organisationer och dess arbete med HR- processer. Det vill säga HR- processer 

                                                           
1 .SE ger fortlöpande ut rapporter om internet i Sverige. Dessa rapporter fokuserar både på hur 

människor använder internet samt själva infrastrukturen. .SE:s största undersökning är den årliga 

rapporten "Svenskarna och internet" där de kartlägger svenskarna internetvanor. Hämtat från: 

https://www.iis.se/lar-dig-mer/rapporter/ 

https://www.iis.se/lar-dig-mer/rapporter/
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såsom att attrahera nya medarbetare, rekrytera, utveckla och bibehålla befintliga 

medarbetare. 

Sociala nätverk är således inget nytt fenomen, Borgatti et al (2009) menar att detta 

forskningsområde har varit något som legat i forskarnas intresse under många 

årtionden. Utifrån ett sociologiskt perspektiv beskriver Borgatti et al (2009) att 

sociala nätverk är en individs sociala relationer. Det vill säga det mänskliga 

kontaktnätet. Inom samhällsvetenskaplig forskning har sociala relationer varit 

något som sysselsatt samhällsfilosofer så långt tillbaka som sedan Platons tid. 

Social nätverksanalys (SNA) studeras med hjälp av nätverksteori som har sitt 

ursprung i den så kallade socialantropologin vilken växte under 1900- talet 

(Borgatti et al 2009). Nedan presenteras en bild för att illustrerar hur ett mänskligt 

kontaktnätverk kan se ut.  

 

Figur 1. Bilden illustrerar ett mänskligt kontaktnät – sociala relationer. 

Figuren visar hur varje individ har kontakt med ett visst antal individer som i sin 

tur har direkt kontakt med varandra medan andra har det inte (Newman, 2003). 

Caroline Tovatt (2006) menar i sin artikel att i både USA och Europa har de sociala 

nätverkens betydelse i samband med att hitta ett arbete studerats mycket grundligt. 

När det kommer till att rekrytera nya medarbetare visar forskningen att många av 

de lediga tjänsterna som finns på arbetsmarknaden tillsätts genom sociala nätverk 

eller informella rekryteringsförfaranden. I likhet med detta så visade en omfattande 

undersökning genomförd av Svenskt Näringslivs (2014) bland totalt 7 418 svarande 
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företag, att den vanligaste rekryteringsvägen var via informella kontakter, 77 

procent använde denna rekryteringsmetod. Det vill säga att organisationerna hittar 

sina potentiella medarbetare exempelvis via sina egna anställda, kunder eller 

leverantörer. Vidare visade studien att den näst vanligaste rekryteringsvägen var att 

de arbetssökande själva kontaktade företaget. Rapporten visade även att mer än 

hälften av de företag som medverkade i studien uppgav att de hade svårigheter att 

rekrytera nya medarbetare samt att var femte rekryteringsförsök misslyckades. Vad 

rapporten också visade var att rekrytering med hjälp av sociala medier ökar, samt 

att denna ökning troligtvis kommer att fortgå (Svenskt Näringsliv, 2014). 

Utifrån det ovan nämnda visar även forskning att när det kommer till social medier, 

så finns det flera användningsområden. Exempelvis inom områden såsom 

marknadsföring och inom rekryterings- och urvalsprocessen. Kluemper och Rosen 

(2009); Pfieffelmann et al (2010) menar att användandet av internet som verktyg 

enbart ökar. Vilket är av värde för de som arbetar med HR- frågor att fånga upp. 

Detta då organisationerna generellt ständigt söker ny arbetskraft och den 

arbetskraften de söker befinner sig online. Förespråkare menar således att sociala 

medier är en plattform för employer branding2 och rekrytering som dagens 

arbetsgivare måste kunna hantera – för att inte hamna på efterkälken. Samtidigt 

problematiseras arbetsgivarens användning av sociala medier, eftersom dessa av 

många ses som något som hör den privata sfären, samtidigt som användandet av 

sociala medier medför en del juridiska och etiska aspekter. Detta är frågor som de 

som arbetar med HR kan bli tvungna att förhålla sig till. Vare sig en organisation 

väljer att utarbeta en hållbar strategi gällande sociala medier och nyttja dess 

möjligheter eller om organisationen ifråga väljer att förkasta arbetssättet uppmanar 

Smith och Kidder (2010) att ett ställningstagande är av värde, vilket jag delar med 

författarna. 

Problemområde 
Nätverksrekrytering har visat sig vara ett vanligt tillvägagångssätt ute bland 

organisationerna. Detta visar att arbetsgivarna väljer att använda sig av andra 

                                                           
2 Employer Branding, arbetsgivarens varumärke gentemot potentiella, nuvarande och tidigare 

anställda. 
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rekryteringskanaler än de formella exempelvis genom sociala medier. I likhet med 

detta menar Davison et al (2012) att organisationerna blir allt mer beroende av 

sökningar via internet och sociala nätverk när det kommer till att finna avslöjande 

privat information om arbetssökanden. De menar att denna typ av informationssök 

har potential att ge ytterligare information om kandidater utöver den traditionella 

sökningen som uppkommer vid en rekrytering. 

Denna utgångspunkt delas även av Kluemper (2013); Kluemper et al (2012); 

Väyrynen et al (2013) som menar att HR- cheferna på detta vis får ett brett utbud 

av information om kandidaterna samtidigt som detta tillvägagångssätt innehåller 

flera juridiska och etiska frågor. I likhet med detta ifrågasätter Davison et. al., 

(2012) om tillvägagångsättet är i enighet med lagen samtidigt som de efterfrågar 

ytterligare forskning kring frågor gällande standardiseringar, tillförlitligheten, 

validiteten av den information som återfinns online om eventuella potentiella 

medarbetare. 

Så sent som i september 2013 publicerades StepStone en rapport som visar på att 

svensk HR ligger på efterkälken när det kommer till sociala medier kopplat till HR- 

arbetet, detta i jämförelse med andra europeiska länder. Rapporten visar att HR i 

Sverige använder sociala medier för att kontrollera kandidater istället för att nyttja 

sociala medier som ett verktyg i rekryteringsarbetet. Undersökningen visar således 

att i Europa är det hela 62 procent av internetbesökarna som använder sig av sociala 

medier. Emellertid visar undersökningen att arbetssökande är betydligt mer aktiv, 

hela 81 procent av dem finns representerade i sociala medier samt att större delen 

av dessa användare besöker sociala medier dagligen. Min uppfattning är att sociala 

medier har kommit för att stanna. Samtidigt som detta innebär en utmaning för HR- 

funktionen och blivit något som berör alla som är involverad i rekrytering, och 

därigenom blivit något som HR- funktionen bör förhålla sig till, på ett eller annat 

sätt. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur olika HR- enheter i Sverige arbetar med 

sociala medier i samband med rekryteringsprocessen samt undersöka hur HR- 

ansvariga förhåller sig till de juridiska och etiska aspekter som uppkommer när 
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sociala medier används i rekryteringsprocessen. Vidare för att kunna besvara 

studiens syfte har jag utgått från följande frågeställningar. 

 Vilken betydelse har sociala medier i arbetet med rekryteringsprocessen? 

 Vilka för- och nackdelar går att identifiera? 

 Har sociala mediers närvaro kommit att påverkat HR- arbetet med 

rekryteringsprocessen? 

 

Metod 
I metodavsnittets inledande del beskrivs studiens vetenskapliga utgångspunkter. 

Vidare redogörs för studiens tillvägagångsättet vid litteraturgranskningen som 

följs av urval av respondenter, datainsamling och bearbetning. Detta följs av ett 

avsnitt där för- och nackdelar med den valda metoden diskuteras. Avslutningsvis 

beskrivs de etiska ställningstaganden jag har förhållit mig till under arbetets gång. 

Vetenskapliga utgångspunkter 
Fejes et al (2011); Bryman (2007); Sohlberg och Sohlberg (2006) menar att en 

metodansats inkluderar mer än bara frågor kring datainsamlingsmetod. Några 

centrala vetenskapsfilosofiska begrepp som påverkar forskningsprocessen är 

ontologi, epistemologi, metodologi och metod. Ontologi - syftar till teori om det 

existerande, det vill säga vad vekligheten är och hur den är beskaffad. Epistemologi 

- teori om kunskapsproduktionen, inkluderar frågor om hur vi lämpligast kan tillgå 

kunskap om den ontologiska verkligheten, hur den bildas och vad som är sann 

kunskap. Metodologi - innebär läran om tillvägagångsätt vid genomförandet av 

vetenskapliga studier, det vill säga det perspektiv som knyter samman ontologi och 

epistemologi. Slutligen metod - syftar till den eller de tekniker som används för att 

hämta in kunskap (Fejes et al (2011). 

Den ontologiska utgångspunkten i denna uppsats vilar på en hermeneutisk ansats. 

Detta då min avsikt har varit att tolka, förstå och förmedla respondenternas 

upplevelser kring arbetet med sociala medier i samband med rekryteringsprocessen 

(Fejes et al 2011). Fejes et al (2011) menar att inom hermeneutiken är det ofta texter 
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av olika slag som ligger till grunden för de empiriska materialet vilket mitt 

insamlade data material kan liknas med.  

Det finns tre riktningar inom hermeneutik teori, vilka till viss del styr hur tolknings- 

och analysprocessen kommer att gestalta sig. Denna uppsats vilar dels på 

misstankens hermeneutik och dels allmän tolkningslära. Misstankens hermeneutik 

syftar till att författaren främst har avsikten att försöka förstå ett fenomen, 

exempelvis som i detta fall fenomenet sociala medier i samband med 

rekryteringsprocessen. Inom denna inriktning av hermeneutiken är det även möjligt 

att infoga förklaringar i tolkningsprocessen. Den andra hermeneutiska inriktningen 

i uppsatsen syftar till att oavsett vilket empiriskt material som samlats in betraktas 

detta som en allmän tolkningslära (Fejes et al., 2011). I denna inriktning utförs 

tolkningarna genom att ständigt ställa textdelar i relation till helheten, som i detta 

fall kan liknas med respondenternas utsagor. Fejes et al (2011) uttrycker att inom 

denna hermeneutiska inriktning är det förståelsen för ett budskap som står i fokus 

och inte förklaringen. 

Således menar Fejes et al (2011) att det inte finns någon allmängiltig arbetsmodell 

när det kommer till analys- och tolkningsprocessen inom hermeneutisk forskning. 

Fejes et al. (2011) menar att grunden till detta är att forskare har olika ingång och 

förförståelse för det studerade fenomenet. Därigenom kan forskaren välja olika 

angreppsätt gällande att tolka och förstå det empiriska materialet. Således kan den 

hermeneutiska processen likdanas med en spiral, som allt eftersom söker efter nya 

delar och gräver sig allt djupare ner i förståelsen (Fejes et al 2011). I likhet med 

detta växte mina tolkningar fram i cirkelrörelser mellan respondenternas förståelse 

och de erfarenheter respondenterna hade kring sociala medier vilket skapade ny 

förståelse som blev förståelsen i kommande tolkningar.  

Epistemologi definieras ofta som läran om kunskapen eller kunskapsteori (Sohlberg 

och Sohlberg, 2006). Inom den filosofiska traditionen handlar epistemologiska 

frågeställningar om kunskapens grund och legitimitet. Sohlberg och Sohlberg 

(2006) menar att epistemologi handlar om kunskapens natur, förutsättningar och 

villkor. Sohlberg och Sohlberg (2006) menar att de traditionella indelningarna inom 

epistemologi är empirismen och rationalismen. Empirismen menar att erfarenheter 
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som förmedlas genom våra sinnen är den huvudsakliga grunden till vår kunskap. 

Rationalismen menar att källan till kunskap är vårt förnuft. Det vill säga att förnuftet 

ger legitimitet till våra resonemang (Sohlberg och Sohlberg, 2006). Med inspiration 

av Sohlberg och Sohlberg (2006) valde jag att utgå från en konstruktivistisk- eller 

en socialkonstruktivistisk kunskapssyn. Inom samhällsvetenskap studeras 

människor, sociala grupper organisationer och kultur, vilka enligt Sohlberg och 

Sohlberg (2006) i sin tur själv ägnar sig åt olika former av konstruktioner. 

Utgångspunkten i min studie innebär således att det inte finns någon objektiv 

sanning. Sanningen är något som skapas av aktörerna i relation till varandra och att 

sociala egenskaper, normer och värderingar blir resultatet av samspelet mellan de 

olika individerna och inte något som är självständigt och oberoende av varandra 

(Sohlberg och Sohlberg, 2006). Med denna redogörelse kring studiens 

vetenskapliga utgångspunkter, följer vidare presentation av denna studies 

tillvägagångsätt vis insamling och bearbetning av data.  

Litteraturstudie 
I den inledande fasen av undersökningen genomförandes en litteraturstudie för att 

kunna besvara studiens syfte. Det vill säga där jag läste, tolkade och analyserade 

vetenskapliga artiklar inom området HR- processer och sociala medier. Dessa 

vetenskapliga artiklar var baserade på både kvantitativa och kvalitativa studier. De 

valda artiklarna berörde faktorer som har ett samband eller nära samband med 

forskningen krig HR och sociala medier. För att kunna skapa en uppfattning om vad 

som är aktuellt inom området vid tidpunkten besöktes olika hemsidor såsom 

exempelvis Svenskt näringsliv, HR- bloggen, HR- Sverige, Monster och 

SmartRecruiters.  

Genom olika sökmotorer såsom Web of Science, EBSCOhost, ERIC, Google 

Scholar och Google inleddes arbetet med att hitta tillämplig forskning inom det 

valda området. Således användes relevanta sökord i förhållande till studiens syfte. 

Sökorden som användes, i olika sökkombinationer var exempelvis, Social media 

and HR or Human Resources. Förslagsvis genom Web of Science gav sökningen 

HR * and Social media* 276 träffar och när jag begränsade sökningen, genom att 

välja området management uppkom det 46 träffar. Som nämnts, kunde jag i ett tidigt 
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skede konstatera att området HR och sociala medier visade sig vara ett begränsat 

område. Detta på grund av att sociala medier kopplat till arbetet med HR- frågor är 

ett relativt nytt forskningsområde. Utifrån detta valde jag att endast utgå från ett 

kriterium vid urvalet av artiklar. Det kriteriet var att artiklarna skulle inneha nära 

anknytning till HR och sociala medier. Det vill säga att innehållet i artikel skulle 

fokusera på sociala nätverk/medier av något slag, kopplat till någon form av HR- 

arbete. Detta dels för att skapa en överblick av forskningsfältet och dels för att 

synliggöra vetenskapliga kunskapsluckor på området. När relevant forskning 

påträffades användes dess referenslista för att på så vis komma åt relaterade artiklar 

inom området. 

Vidare lästes abstrakten av över 30 artiklar och de artiklar som uppfyllde kriteriet 

för studien lästes mer djupgående. För att kunna skapa en struktur inom 

forskningsområdet började jag med att systematiskt strukturera de artiklar som var 

intressanta för undersökningen (Booth et al 2012). I likhet med Dixton- wood et al 

(2006) utgick jag från tre frågor när jag strukturerade dessa artiklar vilka var 

följande; Vad var artikels syfte? Vilka slutsatser hade författarna dragit? Hur hade 

forskningen bedrivits? Genom detta tillvägagångsätt hade jag således en tydlig bild 

över området och var rikligt påläst för att arbeta vidare i nästa skede i 

undersökningen. 

Urval av respondenter 
För att besvara studiens syfte var min avsikt att komma i kontakt med olika HR- 

funktioner i Sverige, som vid den gällande tidpunkten stod inför en nyrekrytering. 

Med inspiration av Bryman (2007) utgick jag från den urvalsmetod som kallas 

bekvämligheturval. Denna urvalsmetod syftar till att forskaren använder de 

respondenter som händelsevis finns tillgängliga. I mitt fall innebar detta HR- 

personer som vid den gällande tidpunkten arbetade med en nyrekrytering. Bryman 

(2007) menar att detta tillvägagångsätt används ofta vid exempelvis 

organisationsstudier och jag upplevde att tillvägagångsättet skulle hjälpa mig att 

besvara studiens syfte. Genom olika sökmotorer via internetsidor såsom Google, 

olika jobbsiter som exempelvis monster.se, ams.se, organisationers hemsidor kunde 

jag finna annonser för lediga tjänster och på så sätt komma i kontakt med den 
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ansvariga för rekryteringen i den gällande organisationen. Urvalet av annonser gick 

till på så vis att jag började med den senaste inkomna annonsen och gick sedan över 

till annons nummer två och så vidare. I de fall där en arbetsgivare uppkom två 

gånger eller flera gånger med överensstämmande kontaktperson, gick jag vidare till 

nästa annons. Var det exempelvis två olika kontaktpersoner inom samma företag 

behöll jag båda kontakterna. Ytterligare en aspekt som påverkade urvalet var att 

flera organisationer hänvisade vidare till sin organisationshemsida, för att genom 

en direkt länk söka den lediga tjänsten. På grund av detta blev jag tvungen att välja 

bort denna organisation då ingen kontaktperson kunde urskiljas och fick därigenom 

gå vidare till nästa annons. Genom detta förfarande kunde en mailadresslista 

upprättas som slutligen hamnade på 250 potentiella respondenter. Dock en upptäckt 

som visade sig redan vid första utskicket var att många av dessa 250 respondenter 

inte gick att kontakta genom de mailadresser jag hade kommit över. Det visade sig 

att vissa av dessa potentiella respondenter exempelvis inte arbetade kvar på den 

gällande arbetsplatsen, eller var borta på grund av semester, vård av sjuka barn eller 

av annan anledning inte gick att komma i kontakt med. Utifrån denna aspekt valde 

jag att utgå från de 120 potentiella respondenterna där jag inte fick något 

direktmeddelande tillbaka som antydde något om de tidigare nämnda 

omständigheterna. Det vill säga, antalet respondenter som skulle komma att ingå i 

studien reviderades till 120 stycken. Då syftet var att finna ett empiriskt material att 

bygga studien på ansåg jag att 120 stycken personer inom olika branscher skulle 

komma att bidra till ett användbart material och då hade jag även tagit hänsyn till 

eventuella bortfall.  

En svårighet med att använda enkät som datainsamlingsmetod kan vara att 

respondenterna inte lägger något värde vid att besvara enkäten, så kallad 

enkättrötthet. Bryman (2007) menar att med enkät som datainsamlingsmetod 

innebär detta vanligtvis ett ganska stort bortfall. Med hjälp av ett relevant 

ämnesområde som de potentiella respondenterna skulle kunna relatera till, 

formulerades ett tydligt och intressegivande följebrev med förhoppningen att öka 

intresset och därmed responsen från respondenterna. Utifrån respondenternas 

villighet att utförligt utveckla sina resonemang i de öppna svarsalternativen, 

upplever jag att de uppfattade både enkäten och studien som intressant. Med hänsyn 



10 
 

till studiens syfte anser jag att den valda datainsamlingsmetoden svarade upp på ett 

användbart sätt. Detta på grund av att avsikten inte var att säkerställa en stor 

svarsfrekvens samt att den data som inkom har bidragit till den kunskapsinhämtning 

som eftersöktes.  

Datainsamling 
För att undersöka i vilken utsträckning olika organisationer arbetar med sociala 

medier i samband med rekryteringsprocessen behövdes kunskap om detta 

anskaffas. Således blev tillvägagångssättet att konstruera en webbenkät (se bilaga 

1) som vidare via mail skickades ut till de 120 respondenterna. Valet av 

datainsamlingsmetod ansåg jag vara passande på grund av att detta skulle komma 

bli ett effektivt sätt att kunna nå ut till de 120 respondenterna, samtidigt som 

respondenternas anonymitet kunde garanteras. En anonym webbenkät skulle kunna 

bidra till att respondenterna kände sig mer bekväm och benägen att besvara de 

personliga frågorna, till skillnad ifrån om jag hade utfört intervjuer.  

I det mail som skickades ut till respondenterna bifogades ett följebrev där studiens 

syfte presenterades (se bilaga 2) samt att det fanns även en direktlänk till enkäten. 

Med inspiration av Ejlersson (2005) uppmanades respondenterna i följebrevet att 

medverka i studien, eftersom varje enskild individs svar påverkar studiens kvalitet. 

I följebrevet förklarades även de etiska forskningsriktlinjerna samt att det givetvis 

var helt frivilligt att delta i studien samt att respondenterna när som helt kunde välja 

att avsluta sitt deltagande. 

Frågorna i enkäten formulerades med utgångspunkt i studiens syfte. De begrepp 

och frågeställningar jag valde att använda, utarbetades på ett sätt som skulle göra 

dem lättförståeliga för respondenterna och utomstående. I likhet med Bryman 

(2007) genomfördes en pilotstudie där tre personalvetare, som alla arbetade med 

rekrytering fick besvara enkäten. Genom dessa personer fick jag konstruktiv 

feedback om upplevelsen av enkäten. Detta för att minska risken för eventuella 

feltolkningar och för att öka möjligheten för respondenterna att svara på det som 

studien hade för avsikt att undersöka, det vill säga för att öka validiteten (Byrman 

2007). Under utformningen av enkäten återgick jag ständigt till syftet och 

problemformuleringarna, för att stämma av att arbetet var på väg i rätt linje. 
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Enkäten bestod av totalt 26 frågor (se bilaga 1) och under enkätens gång varierade 

antalet frågor för respondenterna beroende på vilket svar de uppgav. Det vill säga 

att om respondenten exempelvis svarade ja på en fråga fick hen en annan följdfråga 

i förhållande till en respondent som svarade nej på samma fråga.  

Till att börja med var min avsikt att skapa en överblick av respondenterna och dess 

organisation. Detta genom att de inledande frågorna i enkäten bestod av 

bakgrundsfrågor (se bilaga 1). Dessa frågor fokuserade på i vilken del av Sverige 

organisationen var belägen, antalet anställda i verksamheten och inom vilken 

bransch de var verksamma inom samt frågor kring ålder, kön, position i företaget 

och hur länge de arbetat på den nuvarande tjänsten.  

För att fånga rekryterarens inställning gällande att söka information om 

arbetssökanden med hjälp av internet, konstruerades ett antal attitydfrågor. Vidare 

då avsikten med studien var att undersöka hur de som använder sig av sociala 

medier i samband med rekryteringen arbetar med dessa medier, ställdes frågan om 

sociala medier förekommer som ett kompletterade verktyg i arbetet med 

rekryteringsprocessen. Syftet med denna fråga var således att urskilja 

respondenterna som uppgav att de inte använde sig av sociala medier i HR- arbetet. 

Emellertid skulle dessa respondenter ändå vara viktiga för undersökningen att fånga 

upp. Utifrån detta fick dessa respondenter beskriva varför de valt att inte använda 

sig av sociala medier i detta sammanhang. Syftet med denna fråga grundade sig i 

att det kunde finnas en betydande variation i varför olika respondenter väljer att inte 

använda sociala medier i rekryteringsprocessen. Vilket kunde innebära att en öppen 

fråga skulle kunna bidra med information som låg utanför min förståelse. Vidare 

fick de respondenter som svarat ja på samma fråga fortsätta medverka genom hela 

enkäten.  

Följande frågor om hur- och vilka sociala medier används i rekryteringsprocessen 

formulerades dels med givna svarsalternativ (se bilaga 1) och dels öppna frågor där 

respondenterna fick möjligheten att beskriva med egna ord hur de arbetar med 

sociala medier. För att inte låsa respondenterna vid de givna svarsalternativ fanns 

det även ett "övrigt" alternativ, där de själv fick möjligheten att fylla i eventuellt 

andra alternativ än de redan givna svarsalternativen. Enkäten avslutades med en 
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attitydfråga där respondenterna fick svara på om de ansåg att det var etiskt korrekt 

att utföra en internetsökning på en kandidat i samband med en rekrytering. 

Efter att enkäten skickats ut fick respondenterna omkring en vecka på sig att besvara 

enkäten. Sedan skickades den första påminnelsen ut en vecka senare via mail (se 

bilaga 3) till samtliga respondenter oberoende om svar inkommit eller inte. 

Eftersom det inte var möjligt att urskilja vilka som hade svarat eller inte i det 

webbformulär som användes. Då påminnelsen skickades ut hade 27 svar erhållits 

och efter att påminnelsemailet hade gått ut uppgick de svarande till 47 stycken. 

Efter två veckor från första utskicket valde jag att skicka ytterligare en påminnelse 

(se bilaga 4) och efter andra påminnelsen uppgick svarsfrekvensen till 57 stycken 

svaranden, vilket skulle komma att bli det antalet respondenter som skulle ingå i 

studien.  

Till sist visade det sig att bortfallet blev ganska stort och svarsfrekvensen hamnade 

slutligen på 47, 5 procent. Bryman (2007) menar att svarsfrekvensen inte bör 

understiga 50 procent. Emellertid då jag förhållit mig till de rekommendationer och 

arbetat i likhet med Bryman (2007) när det kommer till åtgärder för att minska 

bortfall utgår jag från att bortfallet inte påverkar möjligheten att besvara 

undersökningens syfte. Då syftet inte varit att komma i kontakt med ett visst antal 

respondenter utan istället tillgå en information kring hur sociala medier används i 

rekryteringssammanhang. 

Databearbetning och analys 
Webbenkäten genomfördes med hjälp av Google Drive, som är en tjänst som 

Google tillhandahåller. Genom denna tjänst finns det bland annat möjligheten att 

skapa enkätformulär, vilket verkställs genom att skapa en egen användare 

(www.google.com). När respondenterna hade slutfört enkäten och skickat in den, 

inkom enkätsvaren direkt i en svarstabell via Google Drive. För att upprätthålla 

respondenternas anonymitet valdes det att data skulle inkomma i kodad form. 

Vilket genererade i att det inte gick att urskilja vem som hade besvarat enkäten. 

Således samlades de 57 enkätsvaren i Google Drive och utifrån den insamlade data, 

skapades figurer över bakgrundsfrågorna med hjälp av dataprogrammet Excel 

2013. De övriga svaren där respondenterna fått utrymme att fritt formulera sig eller 

http://www.google.com/
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vid en attitydfråga sammanställdes detta i ett Word dokument, för att på så vis skapa 

en helhetssyn av resultatet i textform. Vidare för att kunna tolka denna data, det vill 

säga den text där respondenterna hade fritt utrymme att formulera sig valde jag att 

registrera återkommande likheter och skillnader (Fejes et. al., 2007). Förslagsvis 

valde jag att dela in respondenterna i olika grupper såsom exempelvis ”HR- 

personer som använder sociala medier” och ”HR- personer som inte använder 

sociala medier”. Denna data tolkades vidare genom att koppla respondenternas 

givna information mot den forskning som finns på området. Fortsättningsvis i 

resultatet och analysen återspeglas detta genom att antingen förklara- eller förkasta 

respondenternas påståenden med stöd av forskningen. Vidare valde jag att 

presentera delar av respondenternas svar i citatform. Detta för att dels styra 

tolkningarna och dels för att ge tolkningarna tyngd (Bryman, 2007).  

Kvalitetskriterier 
Inom forskningsprocessen används olika kvalitetskriterier för att styrka en studies 

kvalitet. Bryman (2007) beskriver att inom den kvantitativa forskningen är 

reliabilitet och validitet viktiga kriterier för att skapa en bild av kvaliteten i en 

studie. Vidare för att anpassa reliabilitet och validitet till den kvalitativa 

forskningen har begreppen omvandlats på ett sådant sätt att dess mening fortfarande 

är densamma. Förespråkare menar att viktiga kvalitetskriterier inom den kvalitativa 

forskinigen för att styrka studiens kvalitet är kriterier såsom trovärdhet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2007).  

Bryman (2007) menar att tillförlitligheten kan liknas med intern validitet och 

överförbarheten med extern validitet. För att skapa tillförlitlighet i ett resultat 

innebär detta dels att forskningen ska utföras i enighet med de regler som finns och 

dels att forskanren rapporterar resultatet till de individer som är en del av den sociala 

verkligheten, det vill säga respondenterna. Detta för att säkerställa att forskaren har 

uppfattat verkligheten på rätt sätt (Bryman, 2007). Intern validitet innebär att det 

ska finnas en överenstämmelse mellan foskarens observationer och de teoretiska 

antaganden som hen utvecklar (Bryman, 2007). Gällande överförbarheten, syftar 

detta till huruvida resultatet kan appliceras på en annan kontext eller situation, eller 

i samma kontext, i ett senare skede. Detta menar Bryman (2007) att kan jämställas 
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med extern validitet som innebär i vilken utsträckning en studien kan replikeras, det 

vill säga upprepas.  

Pålitligheten menar Bryman (2007) att är en motsvarighet till realibilitet inom den 

kvantitativforskningen. För att bedöma pålitligheten krävs det att forskaren intar ett 

granskande förhållningsätt i förhållande till undersökningen och att man 

tillförsäkrar att det skapats en fullständig och disponibel redogörese av samtliga 

delar i forskningsprocessen. Vidare menar Bryman (2007) att ytterligare ett 

kvalitetskriterie är en möjlighet att styrka och konfirmera motsvarar objektiviteten 

hos forskaren. Det vill säga att forskaren utgår ifrån att det inte är möjligt att få 

fullständig objektivitet i samhällsforskning och försöker därigenom att säkerställa 

att hen har agerat i god tro (Bryman 2007).  

Utifrån studiens syfte, metodval och teoretiska utgångspunkter och då min studie 

hade både kvalitativa- och kvantativa inslag (multi- strategy) valde jag att studera 

samtliga av dessa kriterier för att kunna styrka studiens kvalitet. I likhet med 

Bryman (2007) återvände jag ständigt tillbaka till studiens syfte och 

frågeställningar under arbetets gång med avsikten att öka validiteten. Gällande 

reliabiliteten det vill säga trovärdigheten i studien, så kan den påvisas genom dels 

att mitt val av begrepp och teoretiskt perspektiv är relevant samt att de svarar upp 

mot studiens syfte. Det finns en tydlig beskrivning av hur studien genomförts och 

att syftet och frågeställningarna har besvarats och diskuterats. När det kommer till 

överförbarheten tänker jag att studien är applicerbar på organisationer som 

använder sociala medier i samband med rekryteringsprocessen.  

Etik 
I samband med utförandet av studien har ett antal etiska aspekter tagits hänsyn till 

i enighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är begrepp vilka forskare bör förhålla 

sig till när det kommer till vetenskapliga undersökningar (Vetenskapsrådet 2002, 

Hämtat från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). För att arbeta i linje med 

dessa principer har tillvägagångsättet varit enligt följande. Som tidigare nämnts så 

skickades ett följebrev med i mailet som skickades ut till respondenterna. I 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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följebrevet presenterades studiens syfte samt även information om hur många andra 

HR- funktioner som fick möjligheten att delta i studien. Vidare upplystes 

respondenternas om att det var frivilligt deltagande samt vilka som kunde ta del av 

den slutgiltiga rapporten. Emellertid uppmanades respondenterna att delta i 

undersökningen. Detta för att öka möjligheten till att skapa kunskap inom området. 

Vidare fanns det även information i följebrevet om att all data inkom i kodad form 

samt att respondenternas svar och mailadresser skulle raderas då undersökningen 

var slutförd. Det vill säga att personuppgifter inte skulle användas i några andra 

syften än i den gällande forskningen. Ämnet i sig som undersöks är av neutral 

karaktär, trots detta, för att inte respondenterna skulle komma att utsättas för 

eventuella risker eller obehag, var samtliga respondenter och dess organisation helt 

anonyma. Slutligen med inspiration av Kavle och Brinkman (2009) har min avsikt 

som forskare i studien varit att publicera den kunskap som anskaffats med hög 

vetenskaplig kvalitet, på ett så korrekt och representativa tänkbart sätt som möjligt. 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras delar av forskningen inom området vilken anses vara 

relevant för denna studie. Således inleds avsnittet med en beskrivning av hur dagens 

forskning ser ut på området, det vill säga inom vilka områden sociala medier 

används- kopplat till HR- arbetet. Vidare framhålls de för- och mackdelar vilken 

forskningen visar på gällande användandet av dessa medier i HR- arbetet. 

Avslutningsvis presenteras en modell som söker förklara beteenden då vi nås av, 

som i detta fall en ny innovation. 

Sociala mediers betydelse i HR- arbetet 
Laick och Dean (2011) menar att modern information och kommunikationsteknik 

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

intresse utifrån min studies syfte, är att Laick och Dean (2011) menar att detta har 

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

i organisationers affärs- och sociala praxis menar Laick och Dean (2011) är att 

förändra karaktären på hur information anskaffas. De menar att en social revolution 

har ägt rum på grund av sociala mediers och internets framväxt och betydelse. 

Denna sociala revolution skapar nya möjligheter för HR-anställda när det kommer 
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till att utforska nya vägar att samarbeta med sin publik. Vidare introducerar Laick 

och Dean (2011) en begreppsram gällande användandet av Web 2.0-teknik3 och 

sociala medier beträffande att förmedla en företagskultur vilken hjälper 

organisationer att attrahera, rekrytera och behålla duktiga kandidater. Laick och 

Dean (2011)  menar att HR står inför en förändring i de befintliga processerna4 och 

menar att detta bör HR förhålla sig till. Arbetssökande använder sig i allt högre 

utsträckning av sociala medier för att skapa sig en bild av organisationen. Vilket 

gör det viktigt för chefer att hålla sig uppdaterad med vilken information som 

organisationen förmedlar online. Vidare menar Laick och Dean (2011) att denna 

öppenhet gällande informationsflödet och nya arbetsmetoder kräver att HR- 

funktionen intar en proaktiv roll när det kommer till att förmedla organisationens 

företagskultur. Vidare att detta genomförs på ett konkret vis för den arbetssökanden 

vilken befinner sig i den digitala miljön. 

En studie genomförd av Casler et al (2013) där syftet var att utforska i vilken 

utsträckning de traditionella personlighetstesterna som används vid en rekrytering, 

kan utföras i dagens sociala nätverks sfär. Resultatet visade att personlighetstesterna 

fungerar lika bra i de båda sammanhangen. Dock menar Casler et al (2013) att HR 

inte bör förkasta den traditionella rekryteringen men samtidigt att i dagsläget har 

HR- funktionerna ett brett utbud av tillvägagångsätt när det kommer till arbetet med 

olika HR- processer. Det vill säga att i rekryteringsammanhang har HR- 

funktionerna fler sätt än någonsin när det kommer till att testa sina potentiella 

medarbetare. Samtidigt menar Caroline Tovatt (2006) i sin artikel att rekrytering 

via sociala nätverk i stor utsträckning bidrar till att reproducera strukturella brister 

på arbetsmarknaden. På grund av detta förlorar vissa grupper mer än andra när 

rekryteringen sker via sociala nätverk exempelvis unga arbetssökande och 

arbetssökande med utländskt ursprung. Sammanfattningsvis tyder internets 

utveckling på att det har öppnas nya dörrar i arbetet med HR- frågor och leder vidare 

in på frågan, inom vilka HR- processer sociala medier förekommer? 

                                                           
3 Webb 2.0 teknik, ett begrepp för nya och innovativa sätt att använda webben 

(Nationalencyklopedin). 
4 HR- processer såsom att attrahera, rekrytera, utveckla och bibehålla potentiella medarbetare.   
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HR- processer där sociala medier används 
En återkommande process inom HR-funktionen är att attrahera nya medarbetare. 

Jacobsen och Thorsvik (2008) menar en viktig del när det kommer till att locka till 

sig och konkurrera om arbetskraft är hur tilltalande organisationen uppfattas av de 

arbetssökande. Detta betyder således att organisationens anseende och image utgör 

en viktig konkurrensfördel. Jacobsen och Thorsvik (2008) beskriver traditionella 

exempel på markandsförig såsom reklamfilmer, sponsring av idrott och kultur eller 

deltagande i lokala aktiviteter.  

I relation till de traditionella tillvägagångssätten gällande att attrahera nya 

medarbetare menar Girard och Fallery (2010) att sociala medier bidrar till en 

djupare kontakt med potentiella medarbetare. De menar att sociala mediers 

inverkan bidrar till ett ökat relationsinriktat perspektiv hos arbetsgivare. Dessa 

medier som är lättillgängliga och snabba, har satt fokus på personlig kontakt. 

Egenskaper likt dessa kan jag se vara av värde för HR-funktionerna att fånga upp. 

Genom att finnas online via dessa snabba medier, har det blivit möjligt för 

organisationerna och HR-funktioner att utveckla och bibehålla en snabb och spridd 

marknadsföring av arbetsgivarvarumärket. I likhet med detta menar Girard och 

Fallery (2010) att internet och sociala medier medför tillgång till en bred 

kompetensbas vilken blir användbar i rekryteringssamanhang. Detta visar att de 

sociala nätverken kan vara ett kostnadseffektivt verktyg i arbetet med HR- frågor. 

Dock visar försinkningen att det krävs att HR arbetar strategiskt med dessa medier 

om de väljer att använda dem i arbetet med HR- frågor. Forskningen visar på nya 

tillvägagångsätt för HR i samband med rekryteringsarbetet. Snabbhet, 

lättillgänglighet och kostnadseffektivitet tycks vara effekter av användandet av 

sociala medier i HR- arbetet. Vad visar forskningen inom området gällande att HR- 

ansvariga utnyttja internet och dess kapacitet i samband med HR- arbetet, anses 

detta vara legitimt?  

Internetsökningar som ett legitimt verktyg i HR- arbetet 
Davison et al (2011) efterfrågar ytterligare forskning och en mer kritisk inställning 

när det kommer till att basera viktiga HR-beslut på information hämtad från sociala 

nätverk. De menar att verktyget kan vara till god hjälp för HR, exempelvis menar 
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författarna att rekrytering med hjälp av sociala nätverk kan leda till mer riktade 

rekryteringar. Detta genom att den sökande kan identifieras utifrån viktiga 

egenskaper för jobbet, men menar även att det kan bli motsatsen om sociala medier 

används på fel sätt. Davison et al (2011) problematiserar detta genom att det kan 

finnas skillnader bland de sökande beroende på vilket socialt nätverk de återfinns 

samt hur de arbetssökande profilerar sig, vilket även framkommer i en studie av 

Bohnert och Ross (2010). Detta då olika nätverk har olika syften. Till exempel anses 

LinkedIn vara ett mer professionellt nätverk medan Facebook och Myspace i första 

hans används för att skapa sociala kontakter. Davison et al (2011) menar att de 

arbetssökande har olika motiv till att ingå i ett socialt nätverk, vilket kan vara av 

värde att tänka på vid en rekrytering. Forskningen visar att det finns frågetecknen 

kring uppfattningen kring internetsökningar i arbetet med HR- frågor. I likhet med 

Davison et al (2011) ställer jag mig frågan vilka för- och nackdelar kan sociala 

medier bidra med i samband med HR- arbetet? 

För- och nackdelar kring HR och sociala medier 
Davison et al (2012); Katzy et al (2012) har ett positivt ställningstagande när det 

kommer till HR- funktioner och deras användande av sociala medier HR- arbetet. 

Davison et al (2012) menar att detta skapar nya möjligheter och utmaningar i 

rekryteringsprocessen när det kommer till att finna potentiella kandidater. 

Exempelvis menar de att en arbetsgivare som googlar en kandidat eller söker bland 

olika nätverksprofiler såsom LinkedIn och Facebook, får arbetsgivaren rikare 

information om kandidaten till skillnad från vad som skulle framkomma vid en 

traditionell rekrytering. Utifrån detta perspektiv visar det sig att sociala nätverken 

kan vara ett kostnadseffektivt verktyg i HR- arbetet. Samtidigt så problematiserar 

Davison et al (2012) denna numera lättillgängliga information. De menar att en 

sökning på internet visar även irrelevant information om den arbetssökande såsom 

politiska aktiviteter, sexuell läggning, religiösa åsikter eller funktionshinder. Vilket 

enligt författarna inte framkommer vid en traditionell rekrytering. Egenskaper i 

likhet med detta kan jag se vara av yttersta angelägenhet för HR- funktionerna att 

uppmärksamma vilket även Slovensky och Ross (2012) menar på i deras artikel. 

Fortsättningsvis menar Davison et al (2012); Kluemper och Rosen (2009); Sanders 

(2012) att användningen av internetsökningar kan leda till exempelvis brott mot 
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arbetsrättslagstiftningen vilket vidare kan leda till andra juridiska problem som rör 

intrång i privatlivet, ärekränkning samt brott mot andra lagar och förordningar. 

Vilket enligt min uppfattning kan leda till betydande konsekvenser för en 

organisation, exempelvis kan detta leda till tvister som blir ett ärende för 

arbetsdomstolen.  

Clark och Roberts (2010) riktar ytterligare kritik mot att utföra internetsökningar 

för att söka bakgrundsinformation om arbetssökanden och anställda. De menar att 

miljontals människor använder sociala nätverk för att ansluta med andra människor 

medan arbetsgivarna använder dessa sociala nätverk som en källa till 

bakgrundsinformation. Vidare granskade Clark och Roberts (2010) olika studier 

kring arbetsgivares tendens att söka information om arbetstagare och arbetssökare 

via sociala nätverk. I en survey studie från 20095 visade resultatet att globalt var det 

25 procent av arbetsgivarna i undersökningen som uppgav att de använt sig av 

sociala nätverk för att söka bakgrundsinformation om anställda och arbetssökanden. 

I likhet med Clark och Roberts (2010) efterfrågar Brown och Vaughn (2011) 

ytterligare forskning kring hur dels arbetsgivare och dels arbetssökanden kan 

utnyttja ”Social networking sites” (SNS) till sin fördel. Clark och Roberts (2010)  

menar att SNS är här för att stanna och uttrycker att de mest problematiska frågorna 

kring användandet av SNS är bristen på validiteten i den information som HR 

tillhandahåller med detta tillvägagångsätt. Ur ett organisationsperspektiv anser jag 

att detta är en fråga där man bör arbeta proaktivt och utarbeta en hållbar strategi. 

Detta dels för att inte hamna på efterkälken i utveckling i arbetssättet och dels så att 

de nyttjas på ett juridiskt korrekt sätt. Författarna menar vidare att ytterligare 

forskning inom området således skulle vara till hjälp inför framtida arbetsrättsliga 

tvister i frågan. De syftar främst till att med SNS som verktyg vid rekryteringar 

finns en ökad risk för diskriminering i arbetslivet och även att ur ett 

offentligsektorperspektiv kan den mest meriterade genom detta sätt väljas bort. 

Emellertid menar Davison et al (2012); Ford och Mason (2013); Hemsley och 

Mason (2013) att HR- anställda således har erhållit lite vägledningen i hur HR ska 

                                                           
5 Global Interviewing Practices and Perceptions Survey (Peacock, 2009). 
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hantera internet som sökverktyg. De hävdar vidare att de som arbetar med HR bör 

vara medvetna om de potentiella juridiska problem som kan uppstå vid internet 

screening6. I likhet med dessa författare ställer jag mig frågan om internetsökningar 

ger en värdefull information, är informationen pålitlig, är den arbetsrelaterad – även 

om den är laglig att använda? 

Vad som illustrerar detta är Society for Human Resource Management (SHRM) 

undersökning från 2008. I den framkom det att 72 procent av organisationerna som 

medverkade i underökningen, varken hade en formell eller informell policy när det 

kommer till hur de använder sig av internetsökningar vid rekryteringar. Davison et 

al (2012) uttrycker att vad som var ännu mer oroväckande var att SHRM 

konstaterade att 89 procent av organisationerna inte planerade att införa policys. 

SHRM undersökningen visade även att ett antagande bland de chefer och HR- 

personal som använde sig av internetsökningar, var att de ansåg att den information 

de fick fram på detta vis var heltäckande och gav en korrekt bild av den 

arbetssökande samt att denna information var arbetsrelaterad. Något som jag fann 

intressant var att de organisationerna som uppgav att de inte använde sig av 

informationssök via sociala medier, var det 54 procent som ifrågasatte om detta 

tillvägagångsätt var i enighet med lagen. 43 procent var oroliga att inte kunna 

kontrollera den information som skulle komma att erhållas och 40 procent var 

bekymrade för sökande med annan etisk härkomst. Enligt mig visar detta att arbetet 

med sociala medier i HR- processer har lyfts till ett ytterligare stadie där HR- 

funktionerna börjat ifrågasätta och reflektera kring detta verktyg. I likhet med 

Davison et al (2012) anser jag att policys kan vara ett bra verktyg för en HR- 

funktion när det kommer till att söka bakgrundsinformation om potentiella 

kandidater. Detta främst för att minimera risken att bryta mot arbetslagstiftningen. 

Findahl (2012) menar att majoriteten (80 procent) av de som arbetar och samtidigt 

är medlem i något socialt nätverk, använder nätverket i huvudsak i privata ändamål. 

Dock visade resultatet att 18 procent blandar även in kontakter från arbetslivet samt 

att 2 procent enbart använder sociala nätverk för arbetskontakter. Samtidigt visade 

                                                           
6 Screening – Internetsökning av en individ med hjälp av olika sociala medier.  
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Labrecque et al (2011) intervjustudie att när det kommer till personal branding7 

visade resultatet att det var de sociala nätverken som var primärkällan för de 

arbetssökande, när det kommer till att skapa sitt eget varumärke. Ur ett 

arbetsgivarperspektiv tyder detta på att det är bland de sociala medierna som många 

potentiella medarbetare finns. 

Sociala medier – En innovation 
Ytterligare ett perspektiv på sociala medier är att de kan liknas vid en innovation, 

det vill säga ett nytt fenomen som uppkommit ur ny teknik. Everett Rogers (2003) 

menar att när det kommer till innovationer går det ofta att identifiera olika typer av 

anhängare. I modellen Diffusion of Innovations kategoriserar Rodgers användarna 

av nya innovationer. Genom att studera denna modell och sedan tillämpa den på 

HR-funktioners användande av sociala medier tolkar jag att en förklaring blir 

möjlig när det kommer till varför vissa HR- funktioner kommit längre än andra 

gällande användandet av sociala medier. Det vill säga att olika HR- funktioner går 

att applicera under de olika segmenten eller stadierna när det kommer till att anta 

en innovation. Les Robinson (2009) ger en sammanfattning av denna teori på 

internetsidan www.enablingchange.com.au/tools.html. Modellen ämnar att förklara 

hur innovationer antas i en population och kan delas in i fem olika segment, baserat 

på populationens benägenhet att anta en specifik innovation. 

Figur 2. Modellen illustrerar en innovations livslängd och när dessa fem olika grupper har en 

benägenhet att ansluta sig till innovationen.  Bild hämtad från: 

http://www.enablingchange.com.au/Summary_Diffusion_Theory.pdf 

                                                           
7 Personal Branding – att marknadsföra sig själv genom att skapa ett eget varumärke.  

http://www.enablingchange.com.au/tools.html
http://www.enablingchange.com.au/Summary_Diffusion_Theory.pdf
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Det första segmentet kallas innovatör och hit räknas individer som är först med att 

anta en innovation. Andra segmentet, kallas tidiga användare vilket innebär 

individer som tidigt acceptera och börja använda en innovation. Tredje, tidig 

majoritet, syftar till den del av majoriteten som tidigt antar samt börjar använda en 

innovation. Fjärde, sen majoritet är den del av majoriteten som något senare antar 

en innovation och det sista segmentet, eftersläntrare det vill säga individer som sent 

antar en innovation. Detta var genomgången av tidigare forsknings inom området 

sociala medier och HR- arbetet. Den tidigare forskningen kommer att utgöra en del 

i tolkningsarbetet i nästkommande avsnitt där studiens resultat presenteras.  

Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Avsnittet inleds med en kortare 

beskrivning av organisationernas bakgrund som följs av en redogörelse för 

respondenter som inte använder sociala medier och respondenter som använder 

sociala medier. Vidare presenteras områden såsom direktiv och riktlinjer, etik och 

juridik, utbildning och internetsökningar. Resultatet presenteras i både figurer och 

i löpande text. I detta avsnitt återfinns även analysen av det empiriska material som 

erhållits, vilken ställs mot den forskning som finns inom området. 

Inledningsvis visade resultatet en variation bland de 57 svarande respondenterna 

gällande den geografiska spridningen, organisationsstorlek samt inom vilken 

bransch respondenterna var verksamma. Resultatet visade även en variation när det 

kom till respondenternas juridiska kön, ålder samt vilken position respondenterna 

hade och hur länge de hade arbetat på sin nuvarande tjänst. Då avsikten med dessa 

frågor var att skapa en övergripande bild av respondenterna och dess organisation, 

valde jag att bifoga detta resultat som bilaga (se bilaga 5).  

Bland de 57 svarande respondenterna visade resultatet att 48 stycken använde sig 

sociala medier i samband med rekryteringsprocessen och 9 stycken uppgav att de 

inte arbetade med sociala medier som verktyg i rekryteringsarbetet. Detta resultat 

återkommer jag till längre fram men ansåg att det kunde vara en bra grund att ta 

med sig under vidare läsning av resultatet. Resultatet visade att stor andel av 

respondenterna instämmer eller instämmer helt, när det kom till en rekryterares rätt 
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att ta reda på så mycket information som möjligt om en kandidat i samband med en 

rekrytering.  

 

Figur 3. Respondenternas attityder när det kommer till att tillgå så mycket information som möjligt 

om en kandidat i samband med en rekrytering. 

Figuren visar att 6 av 57 respondenter placerade sig på skalan 3, det vill säga att de 

varken eller instämde när det kom till uppfattningen gällande en rekryterares rätt att 

ta reda på så mycket information som möjligt om en kandidat i samband med en 

rekrytering. 3 av de 6 respondenter tillhörde den grupp som inte använde sociala 

medier i rekryteringsprocessen. De övriga 3 av dessa 6 respondenter uppgav att de 

endast använde sig av LinkedIn i arbetet med rekryteringsprocessen. Större 

andelen, det vill säga 51 respondenter instämmer eller instämmer helt i frågan. 

Detta oavsett om respondenterna använde sig av sociala medier i 

rekryteringsarbetet eller inte. Vad jag kunnat se utifrån resultatet var att stor del av 

respondenterna var angelägen om att kunna få så mycket information som möjligt 

om kandidaterna i samband med en rekrytering. Detta skulle kunna tolkas utifrån 

att det är av vikt för en lyckad rekrytering att kunna bilda sig en så tydligt bild som 

möjlighet om en kandidat för att på så sätt kunna hitta den rätta kandidaten för 

tjänsten.  
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För att sedan urskilja om respondenterna ansåg att det var legitimt att söka 

information om kandidaterna genom internet, fick respondenterna besvara 

ytterligare en attitydfråga. Denna fråga hade för avsikt att ge svar på om 

respondenterna ansåg att de enbart skulle förhålla sig till de papper och dokument 

som kandidaten själv hade skickat in.  

 

Figur 4. Respondenternas attityder när det kommer till om de enbart bör förhålla sig till de papper 

och dokument kandidaten själv skickat in.  

Figuren visar respondenternas attityder när det kommer till på vilket sätt en 

rekryterare bör gå tillväga för att finna information om kandidaterna. Resultatet 

visade att 22 av 57 respondenter inte instämde till att de enbart bör förhålla sig till 

de dokument och papper som kandidaterna själv lämnat in. 14 respondenter 

placerade sig på skalan 4, det vill säga att de till viss del inte instämde i frågan. 

Vidare var det 14 respondenter som placerade sig på skalan 3, det vill säga att de 

ställer sig varken eller i frågan. 5 respondenter uppgav att de till viss del instämde 

till att en rekryterare enbart bör förhålla sig till de papper och dokument som 

kandidaten själv skickat in och 2 respondenter instämde helt i frågan. En tolkning 

av detta resultat skulle kunna vara att större andelen av respondenterna ställde sig 

positivt till att söka ytterligare information om kandidaterna, exempelvis via 

internet och sociala medier. En koppling som gick att urskilja bland respondenterna 
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var att de som ansåg att de enbart bör förhålla sig till de papper och dokument som 

kandidaterna själv lämnat in, även tillhörde den grupp av respondenter som ställde 

sig kritisk till användandet av sociala medier i samband med rekryteringsprocessen. 

Denna kritiska inställning till sociala medier går dels att analysera utifrån att dessa 

HR- funktioner föredrar det traditionella rekryteringsförfarandet. Det vill säga att 

de fördrar att förhålla sig till den information kandidaten väljer att lämna in och dels 

att dessa respondenter använder sig av traditionell referenstagning för att styrka 

eller förkasta den bild de fått av kandidaten.  

Fortsättningsvis för att strukturera resultatet och därigenom kunna upptäcka 

skillnader och likheter bland respondenterna, valde jag att dela in respondenterna i 

två grupper, HR- personer som inte använder sociala medier och HR- personer som 

använder sociala medier i rekryteringsprocessen.  

HR- personer som inte använder sociala medier 
I vilken utsträckning sociala medier användes i rekryteringsprocessen varierade 

bland respondenterna. Likaså visade det sig föreligga olika anledningar till varför 

olika HR- avdelningar valt att inte ansluta sig till sociala medier. Större delen av 

respondenterna som valt att inte använda sociala medier i rekryteringsarbetet 

upplever att sociala medier tillhörde den privata sfären.  

För att en person har rätt att vara privat, och det man gör utanför sitt arbete på sin 

privata tid bör inte spela in i huruvida du är en kompetent kandidat för tjänsten 

(organisation i Väst Sverige med 500 - 1499 anställda). 

Respondenten menade att det var viktigt att en individ hade rätt att vara privat. 

Vidare menade respondenten att vad som föregår på fritiden, behöver nödvändigtvis 

inte påverka om kandidaten var kompetent för den gällande tjänsten eller inte. Detta 

finner jag intressant då resultatet visade att bland de respondenter som använde 

sociala medier i rekryteringsarbetet, uppgav flera av respondenterna att den 

information som återfanns online, kunde påverka kandidatens möjlighet att gå 

vidare i rekryteringsprocessen. Nedan följer ett citat från en respondent där sociala 

medier används som ett verktyg i rekryteringsprocessen. 



26 
 

Valet att kalla in på en intervju kan någon gång ha påverkats av detta pga. att vi 

bedömt att kandidaten inte passat in för uppdraget eller bedömning gjorts att 

kandidaten inte kommer att trivas (men inte annars)(organisation som tillhör 

Stockholm, Göteborg och Malmö med mindre än 199 anställda). 

Denna respondent beskriver att vid något tillfälle hade de gjort bedömningen att en 

potentiell kandidat inte skulle kallas till intervju utifrån den information som 

rekryteraren kunde finna online. Detta går att tolka utifrån att dessa respondenter 

hade helt skilda uppfattningar om dels sociala mediers betydelse och dels dess 

funktion. Den första respondenten menade att den information som visades genom 

sociala medier inte påverkade kandidatens kompetens. Samtidigt menade den andra 

respondenten att informationen som visades genom sociala medier, speglade 

kandidaten till den grad att detta skulle kunna komma att påverka hens möjligheter 

till att få ett arbete. Clark och Roberts (2010) riktar kritik mot detta tillvägagångsätt 

och menar att miljontals människor använder sociala medier för att ansluta sig till 

andra människor medan arbetsgivarna använder dessa medier som en 

bakgrundskälla, vilket även min studie tydligt visade. Detta skulle kunna tolks 

utifrån att internetsökningar i samband med en rekrytering, möjligtvis ökar risken 

för diskriminering i arbetslivet. 

Som nämnts tidigare upplevde flera av de respondenter som inte använde sociala 

medier i rekryteringsarbetet, att dessa tillhörde den privata sfären. Detta skulle 

kunna tolkas utifrån en tänkbar brist på kunskap inom vilka faktiska 

användningsområden sociala medier kan utgöra vid exempelvis 

rekryteringsprocessen. Det vill säga inom områden såsom att attrahera nya 

medarbetare, employer branding eller vid arbetet med search.8 

Utifrån resultatet kunde jag urskilja att det fanns ett kritiskt förhållningssätt bland 

de respondenter som inte använder sociala medier i rekryteringsarbetet. Varför 

respondenterna ställde sig kritisk till detta kan tolkas utifrån det faktum att sociala 

medier i HR- arbetet är ett relativt nytt och outforskat område och därmed skulle 

                                                           
8 ”Search” är ett begrepp inom headhunting. Det innebär att de som arbetar med headhunting 

kartlägger, kontaktar och attraherar de bästa kandidaterna till olika befattningarna oavsett bransch. 
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kunna leda till en viss osäkerhet bland HR- personalen när det kommer till 

användandet av dessa medier.  

Svårigheten med sociala medier är att informationen där kan göra att man kan ta beslut 

på fel grunder. Vi kvalitetssäkrar våra kandidater via andra kanaler (organisation i 

Stockholm med 1500 - 2999 anställda). 

Respondenten ovan beskriver en viss oro kring att den information som återfanns 

online, skulle kunna leda till att beslut fattades på felaktiga grunder. Denna 

inställning ställer sig återigen på tvären emot den uppfattningen som fanns bland de 

respondenter som uppgav att de använde sociala medier i rekryteringsarbetet. Det 

vill säga, bland de som inte använder sociala medier tycks det förekomma en oro 

kring användandet, vilket var en oro som inte visade sig bland de respondenter som 

använder dessa medier. En möjlig tolkning av respondenternas inställning till denna 

innovation skulle kunna förklaras med utgångspunkten i det sammanfattade 

perspektiv vilken Robinson (2009) gav av modellen Diffusion of innovation. Det 

vill säga olika gruppers tendens att ta till sig ett nytt fenomen. I detta fall skulle de 

respondenter som valt att inte använda sociala medier i rekryteringsarbetet kunna 

ses utifrån det sista segmentet, eftersläntare. Det vill säga den grupp som sent antar 

en inovation.  

Resultatet visade även att andra respondenter som uppgav att de inte använde 

sociala medier i rekryteringsarbetet, framhöll att det till viss del grundade sig i den 

egna kunskapsbristen inom området. Det vill säga att de dels saknade kunskap om 

hur sociala medier praktiskt kunde användas och dels hur de vidare kunde nå ut till 

sina respektive målgrupper. Utöver detta visade resultatet att en anledning till varför 

sociala medier inte används som rekryteringsverktyg, var på grund av bristande 

resurser ute bland HR- avdelningarna. 

Dels resursbrist (personalbrist inom HR), okunskap om hur sociala medier fungerar 

och även att vi inte tror fullt ut att vi hittar våra kandidater där (organisation som finns 

i hela Sverige men har sitt huvudkontor i Stockholm med 500- 1499 anställda). 

Resursbrist, okunskap både teoretiskt och praktiskt uppgavs som anledningar till att 

respondenterna inte använder sociala medier i rekryteringsprocessen. En tolkning 
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av detta är att många HR- avdelningar ligger på efterkälken när det kommer till 

användandet av sociala medier i HR- arbetet. Detta var även något som bekräftades 

av rapporten från StepStone (2013), vilken även visade att HR- avdelningarna i 

Sverige använder sociala medier främst för att kontrollera kandidater, istället för att 

nyttja sociala medier som ett verktyg i rekryteringsarbetet. 

Dock visade resultat att bland de respondenter som ansåg att sociala medier 

tillhörde den privata sfären kunde det ändå förekomma, i viss utsträckning att de 

använde sig av sociala medier för att söka ytterligare information om kandidaterna.  

Tycker det är för privat, men känner jag mig osäker eller undrande över en person tar 

jag steget vidare och söker mer fakta (organisation i Östra Mellansverige med mindre 

än 199 anställda).  

Vad som skulle kunna tolkas utifrån citatet var att formellt användes inte sociala 

medier i denna organisation men informellt nyttjades dessa medier för att ytterligare 

granska en potentiell kandidat. Detta skulle kunna förklaras utifrån den 

lättillgänglighet som sociala medier medför. Oavsett om en organisation väljer att 

arbeta med dessa medier eller inte så finns dessa medier tillhands och kan enkelt 

nyttjas. En konsekvens som detta medför skulle kunna vara att om arbetsgivaren 

valt att inte nyttja dessa medier, hur ska hen kunna styra och kontrollera sina 

medarbetare gällande användandet? Jag tänker att detta skulle kunna leda till en 

arbetsrättslig fråga mellan arbetsgivare och arbetstagare om en arbetstagare agerar 

på egen hand, utanför arbetsgivarens tillåtelse. Oavsett om sociala medier tillhör 

den privata sfären eller inte så visade forskningen att de som arbetar med HR- frågor 

blir alltmer beroende av internet och dess tillgänglighet (Davison et al 2012). Vad 

jag kunnat se dels utifrån forskning som finns inom området men även från 

resultatet av min studie, är att sociala medier har gått från att varit något som många 

kanske inte har reflekterat över till att bli något komplext. Något som HR- ansvariga 

bör arbeta med och förhålla sig till oavsett om de nyttjar sociala medier eller inte.  

HR personer som använder sociala medier 
Bland de respondenter som uppgav att de använde sig av sociala medier i samband 

med rekryteringsprocessen tycks olika sociala medier vara förekommande. 
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Emellertid visade resultatet att Linkedin, Facebook och Google var de som 

figurerade i störst utsträckning. Av de respondenter som uppgav att de använde 

sociala medier i rekryteringsarbetet uppgav 45 stycken att de använde Linkedin, 31 

stycken uppgav att de använde Facebook och 16 stycken använde Google i 

rekryteringssammanhang. Eftersom respondenterna kunde välja fler än ett 

svarsalternativ i denna fråga, överstiger procentsatsen 100 procent. Flera av 

respondenterna uppgav även att de använde sig av bloggar och Twitter för att nå ut 

till sin publik. Vidare visade resultatet att flera respondenter använde sig av övriga 

sociala medier, vilka inte fanns med som svarsalternativ. Dessa var exempelvis 

Blocket jobb och öppna databaser såsom Careerbuilder, Monster och StepStone. 

”Vi lägger ut/länkar annonserna på LinkedIn och Facebook” (organisation i 

Stockholm med mindre än 199 anställda). Denna respondent beskrev hur de 

använde sociala medier för att annonsera lediga tjänster.  

Resultatet visade vidare att sociala medier som ett rekryteringsverktyg användes 

inom flera steg i rekryteringsprocessen. Av de svarande respondenterna var sociala 

medier vanligt förekommande inom HR- processer9 såsom marknadsföring av 

tjänster, attrahera nya potentiella kandidater, kommunikationsmedel för kandidater, 

headhunting och search samt även för granskning av kandidatuppgifter.  

Vi ser sociala medier som en annonskanal snarare än en "undersökningskanal". Vi ser 

det som ett bra sätt att sprida information (organisation i Stockholm med 1500 - 2999 

anställda). 

Respondenten ovan beskriver hur de nyttjade sociala medier för att marknadsföra 

sig som arbetsgivare istället för att granska potentiella kandidater. Fortsättningsvis 

i arbetet med headhunting och search visade resultatet att Google var ett användbart 

verktyg. Detta för att kunna hitta och komma i kontakt med potentiella kandidater. 

Det gick att urskilja från resultatet att flera organisationer hade implementerat 

sociala medier som ett HR- verktyg. Därigenom hade respondenterna funnit flera 

användningsområden. En möjlig tolkning skulle kunna vara att dessa organisationer 

tillhörde det första segmentet, innovatör. Det vill säga den grupp av individer som 

var först att anta en innovation (Robinson, 2009).  Det fanns även en koppling 

                                                           
9 Attrahera, rekrytera, bibehålla och avveckla medarbetare.  
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mellan de respondenter som aktivt använde sociala medier och den grupp av 

respondenter som ansåg de inte enbart skulle förhålla dig till de papper och 

dokument som kandidaten själv hade skickat in. Vilket tyder på en positiv 

inställning till sociala medier i rekryteringsarbetet bland dessa respondenter.  

Emellertid uppgav flera respondenter att de även besökte kandidaternas personliga 

profiler via olika sociala medier. Detta dels för att närmare granska kandidaten och 

dels för att söka eller upptäcka eventuella extrema och avvikande beteenden. ”Se 

på deras personliga profil. Avvikande beteende” (organisation i Övre Norrland med 

mindre 199 anställda). Det gick att urskilja ett intresse bland de som arbetade med 

rekrytering och att granska potentiella kandidater genom personliga profiler via 

sociala medier. Detta i sig var inte något oväntat resultat utifrån vad som nämnt 

tidigare, om den lättillgänglighet som dessa medier tillhandahåller. En koppling 

som gick att se utifrån resultatet var att de respondenter som uppgav att de 

kontrollerar kandidaterna utifrån personliga profiler visade sig tillhöra den grupp 

av respondenter som saknade direktiv och riktlinjer för användandet av sociala 

medier.  

Direktiv och riktlinjer  
Emellertid visade resultatet att av de 48 respondenter som använde sociala medier 

i rekryteringsprocessen, saknade 34 stycken direktiv eller riktlinjer för 

användandet. Forskningen inom området har visat att många HR- funktioner 

använder sociala medier i sitt arbete men att de HR- anställda ofta saknade 

utbildning och policys för användandet. Detta var även något som denna studie 

bekräftade. Vilket skulle kunna leda till en ökad risk för arbetsgivaren att utsättas 

för exempelvis juridiska problem. I likhet Davison et. al., (2012); Kluemper och 

Rosen (2009); Sanders (2012) kan detta röra sig om intrång i privatlivet, 

ärekränkning samt brott mot andra lagar och förordningar. Samtidigt tänker jag att 

Sveriges arbetsmarknad präglas av direktiv, förordningar, riktlinjer och policys som 

chefer och medarbetare ska förhålla sig till. Vilket i sig är smidigt och tryggt för 

arbetsgivare men samtidigt kan upplevas som en begränsning för aktörerna inom 

HR. Förvisso är det arbetsgivarens skyldighet att förhålla sig de lagstadgade 

områdena. Samtidigt tänker jag att den mentalitet som finns kring riktlinjer och 
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policys ute på arbetsmarknaden skulle kunna leda till att många organisationer inte 

”vågar” gå utanför dessa normer. Det vill säga att förslagsvis arbeta fram ett eget 

arbetssätt för att på så vis bemöta denna innovation på bästa möjliga vis. En möjlig 

tolkning skulle kunna vara att just detta är en bidragande del till varför Sverige 

ligger efter övriga Europa när det kommer till arbetet med sociala medier i HR- 

arbetet (StepStone 2013).  

Fortsättningsvis uppgav 14 respondenter att de hade direktiv och riktlinjer gällande 

användandet av sociala medier i förhållande till de ovannämnda 34 respondenter 

som saknade direktiv och riktlinjer. Dessa direktiv och riktlinjer varierar i innehåll 

bland organisationerna. En respondent beskrev att de hade riktlinjer som syftade till 

att sociala medier skulle hanteras på ett professionellt och varsamt vis. Det vill säga 

att de rekryteringsansvariga skulle visa kandidaterna- och befintliga kunder hänsyn 

samt att de enbart skulle söka den information som var relevant för den aktuella 

tjänsten. 

Vi ska enbart söka efter sådan information som är relevant för tjänsten. Inte sitta och 

kolla på deras Facebook utan söka information som kan förtydliga vad de gjort innan 

(organisation i Stockholm med 1500 - 2999 anställda). 

Citatet beskriver hur denna organisation använde social medier för att söka 

information om kandidaterna som var relevant för tjänsten. Detta kunde vara för att 

kontrollera kontaktuppgifter eller exempelvis om rekryteraren ville bekräfta en 

erfarenhet som kandidaten uppgett, detta genom förslagsvis LinkedIn. 

Respondenten menade att de inte skulle granska kandidaternas aktivister på sociala 

medier utan använda internet för att bekräfta tidigare erfarenheter. Samtidigt visade 

resultatet att vissa organisationer hade direktiv som styr vilka olika sociala medier 

som fick användas i rekryteringsarbetet. Respondenten menade att på så vis kunde 

de arbeta med att skydda organisationens anseende vid olika sociala medier. Det 

var även vanligt förekommande att vissa HR- funktioner alltid skulle synas på 

sociala medier. ”Vi ska alltid publicera våra annonser via sociala medier, samt vara 

aktiva där som varumärke” (organisation som är aktiv över hela landet med 200 - 

499 anställda). Denna respondent beskriver att de hade direktiv som syftade till att 

de alltid skulle finnas online och på så vis arbeta aktivt med employer branding.  
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Vi följer de direktiv som vi fått från LinkedIn gällande vilken typ av tjänster vi lägger 

ut där. Vi har även inom företaget direktiv om att inte lägga ut alla typer av tjänster 

på FB då detta kan leda till att våra följare slutar följa oss då de inte får den information 

som de önskar (organisation i Mellersta Norrland med mindre än 199 anställda). 

Respondenten ovan beskriver dels att de hade direktiv att följa från en extern part 

och dels direktiv som syftade till att de inte skulle lägga ut vissa typer av lediga 

tjänster via Facebook. Respondenten menade att om organisationens följarnare10 

inte fick den information som de önskade genom denna kanal, kunde detta leda till 

att de skulle sluta följa företaget. En tolkning av detta är att denna organisation var 

angelägen om att behålla sin publik online och på så vis kunna upprätthålla sitt 

arbete med att marknadsföra sig som arbetsgivare. 

Resultatet visade att en allmän riktlinje bland respondenterna var att arbetet med 

sociala medier skulle utföras på ett professionellt sätt. Således visade även resultatet 

att begrepp såsom varsamhet, försiktighet och hänsyn var vanligt förkommande 

bland de olika respondenternas direktiv och riktlinjer. Emellertid visade resultatet 

att det fanns en variation när det kommer till hur olika HR- avdelningar hanterade 

den information som visades via sociala medier. 

Sociala medier skall användas på ett professionellt sätt med syfte att våra 

rekryteringsuppdrag skall lösas på ett sätt som gör våra kunder blir nöjda. Uppgifter 

från kanaler som Google och Facebook skall hanteras varsamt och om uppgifter 

kommer fram som kan anses vara negativa för kandidaten skall detta redas ut genom 

en sund dialog med den aktuella kandidaten (organisation i Stockholm med mindre 

än 199 anställda). 

Respondenten ovan beskriver att de skulle förhålla sig till sociala medier på ett 

professionellt vis och menade även att om hen skulle upptäcka något negativt om 

en kandidat genom sociala medier, skulle detta lyftas och redas ut med den 

kandidaten. Vidare menade respondenten att de även arbetade proaktivt med olika 

konsekvenser som sociala medier kunde medföra. En tolkning av detta skulle kunna 

vara att denna HR- avdelning hade utarbetade strategier för att förhindra eventuella 

                                                           
10 Följare i sociala medier – personer som valt att få uppdateringar från organisationens profilsida samt att 

följaren har möjlighet att kommentera inlägg som läggs upp på profilsidan.  
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etiska- och juridiska svårigheter som skulle kunna komma att uppstå. Vidare att de 

hade strategier för hur de ska gå tillväga vid eventuella negativa upptäckter online 

i samband med rekryteringsförfarandet.  

Det gick även att se ett samband mellan HR- avdelningarna med direktiv och 

riktlinjer och organisationsstorlek. Majoriteten av de respondenter som uppgav att 

de hade implementerat direktiv och riktlinjer tillhörde en organisation med minder 

än 199 anställda. En möjlig tolkning skulle kunna vara att en mindre organisation 

med färre anställda inte har lika stor arbetsbelastningen på sina HR- anställda. I 

jämförelse med en större organisation med flera tusen anställda. Genom detta tänkte 

jag att det fanns mer tid och resurser att lägga på arbetet med att utforma direktiv 

och riktlinjer för användandet av sociala medier. Samtidigt att i en större 

organisation väljer de kanske att lägga resurserna på något annat i dagsläget då 

sociala medier ännu inte helt är ett uttalat HR- verktyg. 

Etik och juridik   
Det som framkommit tidigare i resultatet var att 48 respondenter använde sociala 

medier i rekryteringsarbetet. Av dessa var det 39 respondenter inte arbetade aktivt 

med olika etiska- eller juridiska frågor som kan uppkomma i samband med 

användandet av dessa medier. Resultatet tyder på att stor del av de svarande 

organisationerna inte ännu hade utarbetade strategier för de etiska och juridiska 

dilemman som kan uppkomma vid användandet av sociala medier i samband med 

rekryteringsprocessen. Dock visade resultatet att 9 respondenter arbetade aktivt 

med både etiska och juridiska frågor i samband med sociala mediers närvaro. En 

respondent menade även att detta även var förekommande frågor som de arbetade 

med tidigare, vid traditionella rekryteringsförfaranden. Det vill säga innan sociala 

medier började användas som rekryteringsverktyg. ”Vi har jobbat med dessa 

juridiska svårigheter inom rekrytering även innan vi använde oss av sociala medier” 

(organisation i Norrbotten med 200 - 499 anställda). Resultatet visade även att 

respondenterna arbetade på olika vis för att upprätthålla ett etiskt och juridiskt 
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förhållningssätt i frågan. Detta i form av exempelvis ISO certifikat,11 olika direktiv 

och riktlinjer samt att personlig integritet skulle sättas i första hand.  

Vi är ett ISO certifierat företag vart vi har exakta bestämmelser över hur vi i en 

rekryteringsprocess inte får diskriminera pga., kön, ålder, religionstillhörighet, 

etnicitet, sexuell läggning etc. (organisation i Norrbotten med 200 - 499 anställda). 

Citatet ovan visar att denna organisation hade valt att certifiera sig och därigenom 

hade tydliga bestämmelser när det kommer till arbetet med olika etiska och 

juridiska frågor i samband medrekryteringsprocessen. Detta för att exempelvis 

minska risken för diskriminering i arbetslivet. Resultatet indikerade på att det fanns 

organisationer som tagit steget och implementerat sociala medier som ett verktyg 

samt de arbetar strategiskt med vad dessa medier innebär. 

Vi har inrättat ett Etiskt råd som hanterar anmärkningar i bakgrundskontroller (och 

där är media kontroll en del) Personlig integritet går före. Frågan måste alltid vara "är 

detta relevant för tjänsten” (organisation i Stockholm med fler än 3000 anställda). 

Citatet ovan visar att denna organisation arbetade både operativt och strategiskt med 

användandet av sociala medier i rekryteringsarbetet. Det vill säg att de tagit till sig 

sociala mediers fördelar men även tagit hänsyn till dess begränsningar och 

därigenom inrättat ett etiska råd för att kunna hantera verktyget på ett korrekt vis. 

Utbildning inom sociala medier 
Resultatet visade att av de 48 respondenter som uppgett att de använder sociala 

medier hade 21 stycken genomgått någon form av utbildning inom område och 27 

respondenter uppgav att de inte genomgått någon utbildning.  

Min kollega som främst jobbar med rekrytering gick en utbildning hur man kan 

använda Facebook som employer branding och vid annonsering (organisation som 

finns i Stockholm, Kalmar, Piteå och Östersund med 500 - 1499 anställda). 

                                                           
11ISO – Används av miljontals organisationer världen över och finns inom flera områden såsom 

exempelvis miljö och hälsa, livsmedel och ledarskap. ISO bygger på ett antal grundläggande 

principer som bland annat innebär att organisationerna ska arbeta för att uppnå en viss standard samt 

att de ska arbeta utifrån kundensbehov och se över det interna arbetssätten för att på så vis minska 

kostnader. Uppfyller organisationen alla krav som den certifieringen kräver, bli organisationen 

certifierad.  
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Denna respondent beskriver att en kollega fick möjligheten att gå en utbildning som 

syftade till hur de skulle kunna använda dessa medier i olika HR- processer. 

Resultatet visade vidare att de utbildningar respondenterna genomgått behandlade 

exempelvis områden såsom etik, sociala medier som HR- verktyg, tillvägagångsätt 

i samband med internetsök samt för- och nackdelar med att använda sociala medier 

i annonserings syfte. Detta genom exempelvis föreläsningar, utbildningar på central 

nivå, rekrytering 3.012 och seminarium. Det tycks ändå vara vanligt förekommande 

att HR- avdelningarna hade genomgått någon form av utbildning. Detta inom olika 

områden såsom exempelvis etik, marknadsföring och annonsering. Vidare 

fokuserade dessa utbildningar även på vilka för- och nackdelar som fanns med 

användandet av sociala medier i HR- arbetet. Detta skulle kunna tolkas utifrån att 

dessa organisationer tillhör den grupp som accepterat sociala mediers och internets 

framväxt och betydelse samt att därigenom börjat förhålla sig till denna förändring 

som Laick och Dean (2012) menar att detta innebär.  

Dock menade 10 stycken av dessa 21 respondenter att de fortfarande upplevde en 

brist på kunskap och kompetens inom område. En förklaring till detta skulle 

möjligtvis kunna vara att då området är förhållandevis nytt och fortfarande är under 

framväxt, påverkar detta utbildningarnas innehåll. En möjlig tolkning skulle kunna 

vara att det kanske är svårt i dagsläget att utforma utbildningarna så att de blir 

heltäckande. Detta då det är ett helt nytt område med flera inriktningar. Det vill säga 

att sociala medier som HR- verktyg är ett nytt fenomen, med flera 

användningsområden för de som arbetar med HR att ta till sig. Vilket till viss del 

skulle kunna vara en förklararing till varför respondenterna upplevde att de saknar 

kompetens och kunskap om området. Att utbilda HR- personalen inom området var 

något som visade sig vara angeläget bland respondenterna. 35 av 48 respondenter 

ansåg att det var betydelsefullt att utbilda personalen. ”All utbildning och kunskap 

är viktig, just i att göra saker rätt och rätt saker” (organisation i Stockholm med 

1500 – 2999 anställda). Respondenten beskriver hur hen anser att utbildning skulle 

kunna hjälpa HR- personalen att använda sociala medier på ett korrekt vis. Några 

utbildningsområden som framgick av resultatet var inom juridiska frågor, 

                                                           
12 Rekrytering 3.0 är en utbildning i hur HR ska gå tillväga för att lyckas hitta kandidater via 

sociala medier. http://hrbloggen.se/seminarier/rekrytering-3-0-grund  

http://hrbloggen.se/seminarier/rekrytering-3-0-grund
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marknadsföring, employer branding, hur HR- personalen hittar sin respektive 

målgrupp via sociala medier. ”Framförallt juridisk kompetens saknas ibland. Det är 

bra att verkligen veta vart gränserna går” (organisation i Stockholm med 1500 - 

2999 anställda). Respondenten menar att utökad juridisk kompetens anses vara 

behövligt, framförallt när det kommer till gränsdragningarna mellan vad som var 

tillåtet och inte.  

Vore bra att få kunskap om vilka sociala medier man kan och bör använda i samband 

med rekrytering. Vilka etiska och juridiska regler och riktlinjer man bör känna till. 

Diskrimineringslagstiftning. PUL (organisation i Stockholm med 200 - 499 anställda). 

Respondenten ovan uttrycker att hen skulle vilja utöka sin kunskap gällande vilka 

sociala medier som lämpar sig bäst i samband rekryteringsförfarandet. Detta tolkar 

jag som att denna respondent möjligen ansåg att olika nätverk hade olika syften 

(Davison et al, 2011). Vidare menade även respondenten att när det kommer till de 

etiska och juridiska frågorna fanns en osäkerhet gällande hur dessa skulle bemötas. 

Resultatet visade att flera av respondenterna ansåg att utbildning inom etik- och 

arbetsrättsområdet var nödvändigt och att respondenterna menade att det behövdes 

ytterligare kunskap inom området. Detta dels för att kunna skapa en förståelse för 

hur dessa medier skulle användas utan att missbrukas och dels för att känna till 

gränsdragningar mellan vad som var tillåtet och inte. ”Primärt dess begränsningar 

och att det inte missbrukas” (organisation i Stockholm med 500 - 1499 anställda). 

Därtill visade resultatet att det fanns en upplevelse kring att HR- personalen bör 

utöka sin kunskap gällande hur man kommunicerar via sociala medier. Detta för att 

vara medveten om vilka signaler som sänds till omvärlden. Även andra 

utbildningsområden upplevdes som väsentliga bland respondenterna. ”Utifrån 

integritetsskydd men oxå vilka fördelar som finns med att använda sociala medier” 

(organisation i Syd Sverige med fler än 3000 anställda). Det jag kunde se utifrån 

resultatet var att stor del av HR- avdelningarna saknade utbildning och kännedom 

kring vilka juridiska och etiska dilemman som kan uppstå i samband med sociala 

mediers i rekryteringsprocessen. Detta kan således grunda sig i att HR- anställda 

har erhållit lite vägledning i hur de ska hantera internet som ett sökverktyg vilket 

tidigare studier visat på (Davison et al (2012); Ford och Mason (2013); Hemsley 
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och Mason (2013)). Vilket leder in på nästkommande område som fokuserar på att 

söka information om kandidater via internet. 

Internetsökningar av kandidater 
När det kommer till att söka information om kandidater via internet var detta ytterst 

vanligt bland respondenterna. 35 av 48 respondenter uppgav att de vid något tillfälle 

hade utfört en internetsökning av en kandidat i samband med en rekrytering. Den 

mest överlägsna använda sökmotorn var Google, men även andra såsom Facebook 

och Linkedin användes i stor utsträckning av respondenterna. Resultatet visade en 

variation gällande när i rekryteringsprocessen internetsökningen utfördes samt 

varför internetsökningen utfördes.  

Efter första intervjun och efter referenstagningar. För att skapa mig en bild av 

personen. Google (organisation som fanns över hela landet med 200 - 499 

anställda).  

I likhet med respondenten ovan utfördes till största del internetsökningarna oftast i 

ett tidigt skede i rekryteringsprocessen. Flera respondenter uppgav att de använde 

sociala medier dels för att hitta potentiella kandidater och dels för att finna 

ytterligare information om kandidaten exempelvis efter en intervju.  

Efter intervjun har jag någon enstaka gång gått in och googlat på kandidaten 

som visade sig ha ett kriminellt förflutet (organisation i Norrland med minder 

än 199 anställda).  

Respondenten beskrev att genom en internetsökning kunde hen få fram information 

om kandidaten som visade att kandidaten hade ett kriminellt förflutet. Detta 

upplever jag som en problematisk situation. Jag tänker att i vissa sammanhang kan 

ett kriminellt förflutet vara viktig information för en arbetsgivare att vara medveten 

om medan i andra sammanhang kan informationen egentligen vara ”oväsentlig”. 

Detta givetvis beroende på vad det rör sig om. Jag tänker vidare att detta påverkar 

båda parterna negativt. Exempelvis där kandidaten riskerar att inte komma vidare i 

rekryteringsprocessen på grund av detta.  Samtidigt som arbetsgivaren kanske 

agerar utifrån situationen på ett sådant vis som får juridiska konsekvenser för 
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organisationen och den bidragande orsaken var på grund av internet och dess 

öppenhet kring personlig information. Detta tyder på att ett kritiskt förhållningsätt 

gällande användandet av sociala medier kan vara av värde för organisationerna att 

arbeta fram. Detta för att minska risken för en arbetsgivare att eventuellt hamna i 

komplicerade situationer. Samtidigt visade även resultatet att det fanns 

respondenter som uppgav att deras arbetsuppgifter var beroende av fri tillgång till 

sociala medier.  

Vi använder de nätverk och sociala medier som vi och rekryterande företag har 

kommit överens om. Då vi arbetar med Headhunting sker allt vårat arbete 

konfidentiellt, men detta med följer en viss försiktighet när det kommer till kandidat 

hantering. Även hur vi bemöter och hittar dessa kandidat, då vi representerar ett 

företag vill vi använda oss av rätt kanaler för att nå kandidaterna (organisation i 

Stockholm med minder än 199 anställda). 

Respondenten ovan menade att i arbetet med headhunting så var dessa sökmotorer 

ett givet rekryteringsverktyg. Respondenten menade även att de arbetade 

konfidentiellt med sitt sökande efter potentiella kandidater vilket betyder att 

internet var deras främsta verktyg. Detta visade att internetsökningarna användes i 

stor utsträckning bland de som arbetade med rekrytering. Således används 

internetsökningarna för olika syften och vid olika skeden i rekryteringsarbetet. Flera 

av HR- avdelningarna menade att de var beroende av internetsökningar i sitt arbete 

med Search, detta för att hitta potentiella kandidater medan andra respondenter hade 

för avsikten att kolla upp potentiella kandidater genom sociala medier, antingen i 

förhand eller i efterhand. Detta tyder helt klart på att integrationen av teknik har 

förändrat karaktären på hur information anskaffas. Således går det att urskilja att 

detta är ett område som är i behov av mer kunskap. Detta dels i hur arbetsgivare- 

men även hur arbetssökanden kan utnyttja sociala medier (SNS) till sin fördel, 

vilket även Clark och Roberts (2010); Brown och Vaughn (2011) efterfrågar 

ytterligare forskning inom. 

Resultatet visade att det fanns respondenter, som använde sociala medier i HR- 

arbetet men som uppgav att de inte använde internet och sociala medier i syftet att 

söka ytterligare information om kandidaterna. Resultatet visade att större delen av 
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dessa respondenter ansåg att de kunde tillgå den information de behövde genom 

exempelvis traditionella intervjuer. Vidare uppgav några av respondenterna att det 

inte fanns tid eller resurser för att kolla upp kandidaterna på annat sätt än de 

traditionella, det vill säga genom ansökningshandlingar och referenser.  

Har inte ansett att det behövs. Vi gör 2 olika tester, samt Case övning, och flera 

intervjuer och referenstagning (organisation som finns över hela Sverige med över 

3000 anställda).  

Respondenten beskriver hur de arbetade med att testa kandidaterna utifrån olika 

metoder samt genom intervjuer och referenstagningar. Det vill säga att de 

fortfarande arbetade efter de traditionella arbetssätten och ansågs inte påverkas av 

internets och sociala mediers närvaro när det kommer till arbetet med HR- 

processerna. Detta finner jag intressant med tanke på att Laick och Dean (2012) 

menar att nästan alla organisationer påverkas av modern information- och 

kommunikationsteknik. Samtidigt menade även Casler et al (2013) att i 

rekryteringssammanhang och med sociala mediers närvaro har HR- avdelningarna 

fler sätt än någonsin att röra sig med när det kommer till att testa sina potentiella 

kandidater. Vilket jag tolkar från ovanstående citat att respondenten inte upplevde.  

Som nämnts har internet påverkat organisationers rekryteringsmönster och de som 

arbetar med rekrytering anser att det är viktigt att de kan tillgå så mycket 

information som möjligt om en kandidat. Detta oavsett om de använder sociala 

medier eller inte i HR- arbetet. En tolkning av detta skulle kunna vara att denna 

informationsinhämtning anses vara av vikt för rekryteringens kvalitet och på så vis 

uppfattas som legitim. Således har internetsökningar eller internet screening som 

vissa benämner det, visat sig vara ett vanligt tillvägagångsätt för att finna ytterligare 

information bland respondenterna. Likaså att flera av HR- avdelningarna var 

beroende av internetsökningar i sitt arbete med Search för att hitta potentiella 

kandidater. Detta skulle kunna förklaras genom att integrationen av ny teknik har 

förändrat karaktären på hur information anskaffas. Vidare vill andra kolla upp 

potentiella kandidater, antingen i förhand eller i efterhand. Caroline Tovatt (2006) 

problematiserar detta och menar att genom detta riskerar vissa grupper att väljas 

bort på grund av exempelvis ålder eller religionstillhörighet, vilket är en uppfattning 
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som jag delar. Frågan är hur detta verktyg ska kunna regleras så att sådan situationer 

inte ska komma att uppstå?  

Beslut baserade på onlineinformation 
Resultatet visade att 17 av 35 respondenter uppgav att innehållet eller en viss bild 

av en kandidat genom ett socialt nätverk någon gång hade påverkat ett beslut om en 

kandidat skulle gå vidare i rekryteringsprocessen. Det vill säga att de hade fattat ett 

beslut utifrån den information som framkommit via internetsökningar. Exempel på 

förhållanden då kandidater blivit utsorterad på grund av den informationen som 

fanns online var vid exempelvis tydligt extrema åsikter som inte var förenliga med 

kundföretagets, tydliga sexuella trakasserier på sociala medier eller extremt 

främlingsfientliga åsikter. 

Tydliga extrema åsikter som ej är förenliga med kundföretagens verksamhet, 

exempelvis tydliga sexuella trakasserier på sociala medier eller extremt 

främlingsfientliga åsikter. Detta förmedlas till sökande för att säkerställa att det 

verkligen är denna person som agerat på den social mediet. I de fall som den 

information man hittar inte stämmer med de uppgifter som den sökande lämnar så 

finns en ökad bevisbörda för den sökande (organisation som tillhör Småland och 

Öarna med 200 - 499 anställda). 

Respondenten beskriver att tydligt extrema åsikter eller extremt främlingsfientliga 

åsikter kunde komma att påverka rekryteringens riktning för kandidaten. Detta citat 

finner jag intressant och en tolkning utifrån citatet skulle kunna vara att om dessa 

extrema åsikter inte var ”tydliga” eller ”extrema”, skulle utfallet i beslutsfattandet 

kring kandidaten bli annorlunda i förhållande till om kandidatens åsikter tydligt 

eller extremt framgår. Att respondenten sedan menade att bevisbördan skulle ligga 

hos kandidaten gällande informationen rekryteraren hade funnit online upplevde 

jag som ett intressant utlåtande. Detta tolkar jag som att om kandidaten kunde 

påvisa att åsikterna inte var kandidatens så skulle det finns en möjlighet att fortsätta 

i rekryteringsprocessen. Jag förstår tanken kring att kandidaten i vissa sammanhang 

vill förklara varför viss information ser ut som den gör via sociala medier, det kan 

vara bilder som visas eller att en sida har gillats utan närmare eftertanke. Samtidigt 

tolkar jag citatet som att kandidaten kunde ”tala sig ur” en situation som ägt rum 
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via sociala medier genom att bevisa att någon annan fört talan i kandidatens namn. 

Det vill säga att om en kandidats personliga profil innehåller tecken på näthat eller 

exempelvis sexuella trakasserier kunde hen uppge att någon annan agerat i hens 

namn, vilket jag upplever som märkligt och samtidigt en aning motsägelsefullt. I 

likhet med detta menar en annan respondent att de vid något tillfälle valt att inte 

kalla till intervju på grund av den information som påträffats online. 

Valet att kalla in på en intervju kan någon gång ha påverkats av detta pga. att vi 

bedömt att kandidaten inte passat in för uppdraget eller bedömning gjorts att 

kandidaten inte kommer att trivas (men inte annars) (organisation som tillhör 

Stockholm, Göteborg och Malmö med mindre än 199 anställda). 

Denna respondent menade att i samband med urvalsprocessen gjorde rekryteraren 

en bedömning gällande om kandidaten kommer att passa för uppdraget och en 

bedömning om kandidaten skulle komma att trivas på arbetsplatsen. Att 

rekryteraren gör bedömningar gällande om en kandidat passar för uppdraget förstår 

jag helt med tanke på att detta har med kvalifikationer och kompetens att göra. Det 

jag förhåller mig kritiskt till i detta fall var att rekryteraren gjorde en bedömning i 

huruvida kandidaten skulle komma att trivas eller inte. Detta tokar jag som att 

rekryteraren agerade utifrån egna preferenser. Detta främst utifrån citatet ovan 

uppgav respondenten gjort denna utan att personligen träffa kandidaten. Detta anser 

jag att kan leda till att potentiella medarbetare faller bort redan i urvalsprocessen, 

baserat på den information som funnits online. Clark och Roberts (2010) riktade 

kritik mot detta tillvägagångsätt och menade att miljontals människor använder 

sociala medier för att ansluta sig till andra människor medan arbetsgivarna använder 

dessa medier som en bakgrundskälla, vilket även min studie tydligt visade. 

Ytterligare ett exempel som framkom av resultatet var situationen som 

respondenten nedan beskriver.  

Ex om en kandidat befinner sig inom ramen inom vissa organisationer som strävar 

mot ett icke demokratiskt samhälle (organisation i Stockholm med 1500 - 2999 

anställda). 

Denna respondent svarade ja på frågan om innehållet eller en viss bild av en 

kandidat genom ett socialt nätverk någon gång påverkat ett beslut gällande om en 
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kandidat ska gå vidare i rekryteringsprocessen eller inte? Respondenten beskriver 

vidare ett exempel på en sådan situation, då kandidaten exempelvis befann sig inom 

ramarna för vissa organisationer som strävar mot ett icke demokratiskt samhälle. 

Detta resultat upplever jag ytterst intressant och samtidigt en aning bekymmersamt.  

Utifrån citatet uppkommer ett antal frågor om den gällande situationen samt några 

aspekter som jag anser vara av värde att lyfta. Jag tänker i detta fall, vilken typ av 

organisation talar vi om? Vilken typ av samhörighet visade kandidaten att hen hade 

till organisationen? Vem menade att denna organisation strävade mot ett icke 

demokratiskt samhälle? Alla är vi olika individer med olika referensramar, ingen 

av oss är helt fördomsfri och människan stereotypa, medvetet eller omedvetet. Detta 

är faktorer som spelar in i de mänskliga interaktionerna och därmed påverkar en 

rekryterares arbete. Jag tänker att med sociala mediers närvaro kan denna 

interaktion äga rum mellan en rekryterare och en potentiell kandidat oberoende av 

om kandidaten är medveten om interaktionen och därigenom kan rekryteraren agera 

och fatta sina beslut utan att personligen behöva möta kandidaten. Detta är en sådan 

situation som jag anser att de som arbetar med rekrytering bör reflektera vid och 

därmed fundera kring hur mycket energi som går att lägga på den information som 

finns online, olika nätverk hade som nämnt olika syften.  

Som framgick tidigare av resultatet så visade det sig att 35 av 48 respondenter hade 

någon gång utfört en internetsökning av en kandidat, exempelvis använt sig av 

Google. Således när respondenterna fick frågan om de ansåg att de fick en korrekt 

och rättvis bild av kandidaterna genom sociala medier visade resultatet att hälften 

av dem placerade sig i mitten på skalan, det vill säga att de varken eller instämmer 

till om de får en rättvis bild genom sociala medier.  
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Figur 5. Respondenternas attityder gällande om de anser att de kan få en rättvis bild av en 

kandidat utifrån sociala medier.  

Figuren visar att av 35 respondenter placerade sig 21 av dessa på skalan 3, det vill 

säga att de ställde sig varken eller i frågan om de anser att sociala medier ger en 

rättvis bild av kandidaten.  5 respondenter placerade sig på skalan 2 och ansåg sig 

vara tveksam till den bild som presenteras via sociala medier. 5 andra respondenter 

instämmer till viss del att den bild som visas online upplevdes rättvis.  4 

respondenter instämmer helt till att de fick en rättvis bild av en kandidat genom 

sociala medier. Detta finner jag intressant och tolkar detta utifrån att stor del av 

respondenterna valt att använda sociala medier som ett verktyg men samtidigt vet 

de inte vet om de får en rättvis bild av kandidaterna genom dessa medier. Detta 

indikerar på att flera respondenter nyttjar dessa medier trots att det fanns en 

osäkerhet hos respondenterna gällande tillförlitligheten hos dessa medier.  

Avslutningsvis visade resultatet att 32 av 48 respondenter ansåg till viss del att det 

var etiskt korrekt att utföra internetsökningar i syftet att finna ytterligare 

information om kandidaterna i samband med en rekrytering. 
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Figur 6. Respondenternas attityder gällande om de anser att de är etiskt korrekt att utföra en 

internetsökning på en kandidat i samband med en rekrytering.   

Figuren visar att av 48 respondenter var det 16 stycken som placerade sig på skalan 

3, det vill säga att de varken eller instämmer till om de anser att det var etiskt korrekt 

att utföra internetsökningar på kandidater i samband med en rekrytering. Störst 

andel, det vill säga 19 stycken placerade sig på skalan 4 vilket innebar att de 

instämmer till att det var etiskt korrekt att utföra internetsökningar. Slutligen var 

det 13 respondenter som instämmer helt till att det var etiskt korrekt att utföra 

internetsökningar i samband med rekryteringsförfarandet.  

… Generellt sett ur ett etiskt perspektiv upplever jag inte att vi bryter mot moraliska 

koder i vårt arbete genom att använda sociala medier när vi kontrollerar kandidater, i 

de sociala medierna finns möjlighet till privata konton och att stänga ute okända 

personer/företag. Om kandidaten inte valt dessa privata inställningar upplever jag det 

som att man inte är starkt emot att vi kollar där, då hade man gjort kontot privat och 

stängt oss ute (organisation i Stockholm med 1500 - 2999 anställda). 

Respondenten ovan menade att hen inte bröt mot några etiska koder när de valde 

att nyttja sociala medier i syftet att hitta ytterligare information om kandidaten. 

Respondenten menade att kandidaterna själva hade möjligheten att reglera vad en 

arbetsgivare kunde se genom sina privata inställningar. Detta tolkar jag som att så 
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länge inga sekretessinställningar är gjorda, anser de som rekryterar att det är 

legitimt att granska privata profiler via dessa medier. 

Sammanfattningsvis visade denna studie att bland de svarande respondenterna det 

vill säga 57 stycken rekryteringsansvariga i Sverige så var det 48 respondenter som 

aktivt använde sociala medier i rekryteringsprocessen. Sociala medier visade sig 

förkommer i flera steg i rekryteringsprocessen, det vill säga inom områden såsom 

att attrahera kandidater, marknadsföra lediga tjänster samt även i olika skeden under 

rekryteringsförfarandet. De svar som erhållits gällande inom vilka områden där 

sociala medier användes upplevde jag inte som ett oväntat resultat. Girard och 

Fallery (2010) menar att sociala medier är ett otroligt snabbt- och framför allt 

lättillgängligt verktyg, vilket jag är en uppfattning som jag delar med författarna. 

Vidare visade forskningen inom området att sociala medier erbjuder en bred 

kompetensbas, vilket enligt min mening är ett värdefullt argument till varför sociala 

medier utgör ett användningsbart rekryteringsverktyg. Detta är ett argument som 

jag anser att de HR- funktioner som valt att inte använder sociala medier bör fånga 

upp. 

 

Diskussion och slutsatser 
I följande avsnitt lyftes de slutsatser som dragits utifrån resultatet. Vidare 

diskuteras och problematiseras resultatet i relation till studiens syfte samt till 

tidigare forskning på området. Vidare följs ett kortare avsnitt med avslutande 

kommentarer vilka avslutningsvis följs av förslag på vidare forskning. 

Inledningsvis var syftet med denna studie att undersöka hur olika HR- enheter i 

Sverige arbetar med sociala medier i samband med rekryteringsprocessen samt 

undersöka hur HR- ansvariga förhåller sig till de juridiska och etiska aspekter som 

uppkommer när sociala medier används i rekryteringsprocessen. För att sedan 

besvara studien syfte utgick jag ifrån tre övergripande frågeställningar, vilken 

betydelse har sociala medier i arbetet med rekryteringsprocessen? Vilka för- och 

nackdelar går att identifiera? Har sociala mediers närvaro kommit att påverkat HR- 

arbetet med rekryteringsprocessen? Studiens syfte har således besvarats i 
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analysdelen och sammanfattningsvis har forskning som jag funnit på området i stort 

sett haft två perspektiv. Dels att det tycks finnas flera fördelar med att våga ta steget 

och dra nytta av dessa medier och dels att de som arbetar med HR- frågor bör 

förhålla sig kritisk kring användandet. Det första perspektivet, det vill säga att våga 

ta steget är något som resultatet av min studie avspeglar. Många av de svarande 

organisationerna har anslutit sig och börjat nyttja sociala mediers fördelar. Det 

andra perspektivet som syftar till att förhålla sig kritisk till användandet syns inte 

lika tydligt i min studie. Förvisso finns ett kritiskt förhållningsätt bland de 

respondenter som inte använder dessa medier i HR- arbetet. Dock skulle jag vilja 

att detta kritiska perspektiv även fanns bland de som faktiskt arbetar med dessa 

medier. Detta utifrån det faktum att stor av forskningen inom området visar att HR-

bör förhålla sig kritisk i samband med användandet för att inte hamna i 

problematiska situationer. Svenskt näringslivs rekryteringsenkät (2014) visade att 

mer än hälften av företagen som medverkade i studien uppgav att de hade 

svårigheter att rekrytera nya medarbetare, och att var femte rekryteringsförsök 

misslyckades. Detta finner jag anmärkningsvärt och samtidigt något som HR- 

funktionerna bör se över. Samtidigt är detta fakta som kan leda till konsekvenser 

för organisationerna men även för samhället och arbetsmarknaden. Detta påverkar 

både organisationernas möjligheter att växa men även att dess möjlighet att möta 

arbetsmarknadens efterfrågan.  

Dessa fakta är således något som HR- funktionerna måste förhålla sig till och en 

tolkning utifrån mitt resultat är att kanske fundera kring vilket 

rekryteringsförfarande som genererar bäst resultat. Dock finns ännu inget formellt 

uttalande gällande vilka sociala medier som innehåller mer professionell 

information än andra, däremot finns det informella uttalanden ifråga. En 

rekommendation till HR- funktionerna är att ta ställning till vad de vill uppnå med 

användandet av dessa medier. Vidare fokusera på de nätverk som de upplever att 

ger ett bra utbyte och känns trygga att arbeta med. Davison et al (2012) menar att 

även om forskningen har lämnat rekommendationer om en politisk utveckling för 

hur organisationerna använder sig av sociala medier är, detta inget man ännu tagit 

fasta vid. 
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Fortsättningsvis visade mitt resultat på några situationer som jag anser vara värde 

att lyfta. För det första använder en stor del av respondenterna i denna studie sociala 

medier i samband med rekryteringsarbetet. Många uppger att de utför 

internetsökningar av kandidater i olika skeden i rekryteringsprocessen. Samtidigt 

visade resultatet att stor del av de respondenter som uppgav att de använde sig av 

internetsökningar i rekryteringsarbetet, ställde sig de flesta osäker i frågan om de 

anser att de får en rättvis bild av kandidaterna genom sociala medier. Det vill säga 

att flera rekryteringsansvarig använder sociala medier trots osäkerheten krig 

tillförlitligheten. Detta upplever jag som en aning motsägelsefullt och ställer mig 

frågan vad kan konsekvensen bli utifrån detta? Kan detta vara en bidragande orsak 

till det faktum att många inte lyckas med sina rekryteringar? 

För det andra, vilket jag även varit inne på tidigare är en möjlig konsekvens av detta 

tillvägagångsätt att viktiga potentiella kandidater faller bort redan i urvalet, på 

grund av att den privata bilden inte återger yrkesrollen. Det finns ytterligare en 

problematisk aspekt att uppmärksamma. När en internetsökning utförs uppkommer 

information om kandidaten som är irrelevant för tjänsten såsom politiska aktiviteter, 

sexuell läggning, religiösa åsikter eller funktionshinder, vilket inte hade 

framkommit vid en traditionell rekrytering. Detta är något som behövs lyftas och 

diskuteras inom organisationerna, på grund av att detta kan leda till exempelvis 

diskriminering i arbetslivet. Vad som framkommit av mitt resultat och den 

problematik jag kan se utifrån detta är att med internetsökningar ges 

rekryteringsansvariga möjligheten att utifrån egna eller sina underliggande åsikter 

och attityder, välja bort en kandidat på grund av kandidatens personliga åsikter, 

sexuella läggning eller på grund av politiska åsikter, vilket jag upplever som 

oroväckande och ställer mig frågande till hur HR ska förhålla sig till detta? 

En slutsats utifrån resultatet är att stor del av de rekryteringsansvariga använder 

sociala medier dels för att upptäcka, men även för att söka efter avvikande 

beteenden hos kandidaterna. Detta har diskuterats i media under en längre tid. Det 

vill säga att arbetsgivare kollar upp kandidater via sociala medier och får därigenom 

tillgång till information som tillhör individens privatliv, vilket även mitt resultat 

bekräftade. Oberoende av diskussionernas problematiserade bild av att arbetsgivare 
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agerar på detta vis, förefaller det intressant att många ändå väljer detta 

tillvägagångsätt. Kritik har riktats mot att söka bakgrundsfakta om potentiella 

kandidater, Clark och Roberts (2010) menar att miljontals människor använder 

sociala nätverk av mer personliga skäl, som att exempelvis för att umgås. Som 

nämnts tidigare framgår tydligt i min studie att det finns ett intresse bland 

respondenterna att granska potentiella kandidaters personliga profiler genom 

sociala medier. Vilket bör uppmärksammas och lyftas inom organisationerna för att 

detta inte ska komma påverka dem negativt.  

För det tredje visade resultatet att stor del av respondenterna nyttjar sociala medier 

samtidigt som de upplever att de saknar kunskap och kompetens inom området. 

Vilket jag kan tycka en aning anmärkningsvärt och kan leda till konsekvenser för 

organisationerna, vilket bör synliggöras. Främst med tanke på att min studie visar 

att ett antal av respondenterna någon gång har fattat ett beslut baserat på innehållet 

som visas via sociala medier. Många av respondenterna i min studie saknar 

utbildning, direktiv och riktlinjer inom området vilket jag anser att vara 

anmärkningsvärt i relation till hur många som faktiskt nyttjar dessa medier. Dock 

visade resultatet att flera av respondenterna uppger att de vill utbilda sig inom 

området för att få mer kunskap och ökad kompetens.  

Följaktligen ser sociala medier ut att fungera som ett kompletternade verktyg i 

samband med rekryteringsförfarandet och de respondenter som uppger att de 

använder dessa medier, beskriver flera användningsområden. Detta är skulle kunna 

förklaras utifrån Svenskt Näringslivs (2014) studie som visde att användandet av 

internet har påverkat organisationernas rekryteringsmönster i betydande omfattning 

och att sociala medier används i ökad utsträckning inom rekrytering. Det jag kan se 

utifrån resultatet och den tidigare forskningen är att de organisationer som valt att 

använda sociala medier i samband med rerkyteringsförfarandet, är mitt uppe i en 

förändringsfas. Det vill säga att resultatet visar att HR- personalens arbetsättet i 

samband med olika HR- processer ser annorlunda ut till skillnad från det 

traditionella tillväggangsätten. Detta genom av att internet nyttjas på ett sådant sätt 

att det idag har blivit ett ofrånkomligt krav för vissa typer av tjänster och dess 

arbetsätt.  
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Samtidigt kan jag uppleva att de organisationer som valt att helt utesluta dessa 

medier riskerar att hamnar på efterkälken. Detta då forskningen på området visar 

att användandet av sociala medier ser ut att enbart öka. En övergripande slutsats 

som går att dra är att de respondenter som valt att inte ansluta till sociala medier, 

ifrågasätter bland annat tillförlitligheten hos dessa medier. Vilket inte är ett oväntat 

resultat, i och med att det finns kunskapsluckor kring frågor gällande 

standardiseringar, tillförlitligheten och validiteten när det kommer till den 

information som återfinns online. Samtidigt menade flertalet av dessa respondenter 

att sociala medier tillhör den privata sfären. Faktum är att vi befinner oss i ett 

internetsamhälle och den utveckling som pågår tyder på att sociala medier är här 

för att stanna. I likhet Laick och Dean (2012) ser jag att sociala medier tillhör en 

social revolution, där resultatet blir ett nytt sätt att inhämta information och 

kommunicera. Detta perspektiv innebär att fokus bör ligga på att uppnå nya 

effektiva arbetsmetoder i stället för att fokusera på eventuella fallgropar. Jag anser 

att detta är någit som de flesta av HR-funktionerna bör sträva efter. 

 

Avslutande kommentarer 
Min studie har visat på såväl möjligheter som svagheter när det kommer till att 

använda sociala medier som ett kompletterande verktyg. Detta område kräver helt 

klart mer forskning som kan tillhandahålla dagens HR-funktioner med användbara 

perspektiv så att sociala medier kan nyttjas på ett riktigt och legitimt sätt. 

Problematiken som kvarstår är att sociala medier upplevs av många att tillhöra 

privatlivet men har nu kommit bli något som arbetsgivare kan dra nytta av. Lika väl 

som individer upplever att de har rätt till ett privatliv, lika väl har denna sociala 

revolution infunnit sig och blivit en del av arbetslivet. Nu återstår det för HR- 

funktionerna att finna en balans i detta internetsamhälle som fungerar för båda 

parter.  

Vidare forskning 
Ett område som jag anser skulle vara intressant för vidare forskning är framförallt 

hur slutrekryteringar med sociala medier som kompletterande verktyg upplevs av 
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olika organisationer? Då syftar jag främst till träffsäkerheten, påverkas den av 

sociala medier i någon riktning? 

Ett annat område som jag skulle uppleva som relevant för vidare forskning är att 

undersöka djupare hur internetsökningarna påverkar rekryterares bedömningar. Jag 

tänker att närmare titta på attityder, fördomar och stereotypa, det vill säga på vilket 

sätt påverkas rekryteringsprocessen utifrån våra underliggande normer och 

värderingar i samband med tillgången till sociala medier? 

Ytterligare ett område för vidare forskning är om ålder inom HR-funktionens 

påverkar valet om att använda sociala medier eller inte?  Har detta kommit att bli 

en generationsfråga? Hur ska då organisationen arbeta vidare med detta under den 

pågående generationsväxlingen? 

Ett annat område att forska vidare inom skulle kunna vara att kartlägga den faktiska 

kompetensen inom området ute bland organisationerna och därigenom komma med 

förslag gällande innehållet angående de utbildningar som tillhandahålls inom 

området.  
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Bilaga 1.  

Sociala medier i HR-arbetet med 

rekryteringsprocessen 
Denna undersökning börjar med en övergripande del, med frågor kring er 

organisation samt några frågor om vem du är. Vidare ställs dels frågor angående 

hur er HR- avdelning arbetar med sociala medier i samband med 

rekryteringsprocessen och dels frågor som fokuserar på din individuella 

uppfattning som rekryterare i frågan. Enkäten är konstruerad med kryssfrågor, 

öppna svarsalternativ samt attitydfrågor.  

 

*Obligatorisk 

Var är er verksamhet huvudsakligen geografiskt belägen? * 

o Stockholm  

o Östra Mellansverige  

o Småland och öarna  

o Syd Sverige  

o Väst Sverige  

o Norra Mellansverige  

o Mellersta Norrland  

o Över Norrland  

o Övrigt:  

Hur många anställda finns i er verksamhet? * 

o < 199 anställda  

o 200 - 499 anställda  

o 500 - 1499 anställda  

o 1500 - 2999 anställda  

o 3000 anställda >  

Inom vilken bransch är ni verksamma? * 

o Jordbruk, skogsbruk och fiske  

o Utvinning av mineraler  

o Försäljning av el, gas värme och kyla  



 

o Vattenförsörjning; Avloppsrening, avfallshantering och 

sanering  

o Byggverksamhet  

o Handel; Reparation av motorfordon och motorcyklar  

o Transport och magasinering  

o Hotell- och restaurangverksamhet  

o Informations- och kommunikationsverksamhet  

o Finans- och försäkringsverksamhet  

o Verksamhet inom jurudik, ekonomi, vetenskap och teknik  

o Uthyrning, bemanning, fastighetsservice, resetjänster och 

andra stödtjänster  

o Kultur, nöje och fritid  

o Annan serviceverksamhet  

o Förvärvsarbete i hushåll; Hushålls produktion av diverse varor 

och tjänster för eget bruk  

o Övrigt:  

Vilket är ditt juridiska kön? * 

o Kvinna  

o man  

Hur gammal är du? * 

o < 20 år  

o 21- 30 år  

o 31- 40 år  

o 41- 50 år  

o 51- 60 år  

o 60 år >  

Vilken är din position i företaget samt hur länge har du arbetat med din 

nuvarande tjänst? Vänligen försök vara så detaljerad som möjligt. * 



 

 
I samband med en rekrytering anser jag, att som rekryterare har jag rätt att 

ta reda på så mycket information som möjligt om kandidaterna? * 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte  
     

Instämmer helt 

Jag anser att som rekryterare bör jag endast förhålla mig till de dokument 

och papper som de sökande har lämnat in, jag bör inte göra ytterligare 

sökningar via sociala medier som exempelvis Google? * 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte 
     

Instämmer helt 

Idag förekommer sociala medier som kompletterande verktyg inom HR- 

frågor. Använder ni er av sociala medier i rekryteringsprocessen? * 

o Ja  

o Nej  

o  
5 % ifyllt 

Tillhandahålls av  

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.  

Anmäl otillåten användning - Användarvillkor - Ytterligare villkor 
 

*Obligatorisk 

Hur kommer det sig att ni inte använder sociala medier i arbetet med 

rekryteringsprocessen? * 

Vänligen försök vara så detaljerad som möjligt. 

 
Skicka aldrig lösenord med Google Formulär 100 % : Du är klar. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1_EJz3IhTgWt7Oth92Uz7J1PtdSGPLabZuHiVr-4y4bk/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/1_EJz3IhTgWt7Oth92Uz7J1PtdSGPLabZuHiVr-4y4bk/viewform
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
http://drive.google.com/?usp=form_footer


 

*Obligatorisk 

Nedan visas några exempel på vanligt förekommande sociala 
medier.  

Kryssa för vilken/vilka alternativ ni använder er av i arbetet med 

rekryteringsprocessen.  

* 

o LinkedIn  

o Facebook  

o Twitter  

o Bloggar  

o Google  

o YouTube  

o Myspace  

o Övrigt:  

Finns det några direktiv/riktlinjer i er verksamhet gällande användandet av 

sociala medier i samband med rekryteringsprocessen? * 

o Ja  

o Nej  

o  15 % ifyllt 

*Obligatorisk 

Hur använder ni er av sociala medier i samband med en rekrytering? 

Vänligen försök vara så detaljerad som möjligt. * 

 
 26 % ifyllt 

*Obligatorisk 

Beskriv utförligt hur dessa direktiv/riktlinjer ser ut. Vänligen försök vara 

så detaljerad som möjligt. * 



 

 
 21 % ifyllt 

*Obligatorisk 

Förespråkare menar att det kan uppstå en del juridiska och etiska 

svårigheter när sociala medier involveras i HR- arbetet. Är detta något som 

ni i er verksamhet direkt arbetar med? * 

o Ja  

o Nej  

*Obligatorisk 

På vilket sätt? * 

Vänligen försök beskriva så utförligt som möjligt. 

 
 36 % ifyllt 

*Obligatorisk 

Har du eller någon vid er HR- avdelning genomgått någon form av 

utbildning när det kommer till användandet av sociala medier i HR 

arbetet? * 

o Ja  

o Nej  

o  
42 % ifyllt 

*Obligatorisk 

Beskriv så utförligt som möjligt vad den utbildningen fokuserade på. 

Vänligen försök vara så detaljerad som möjligt. * 



 

 
Det här är en obligatorisk fråga 

 47 % ifyllt 

Obligatorisk 

Anser du att det är viktigt att utbilda personalen när det kommer till 

användandet av sociala medier i HR- arbetet med rekryteringsprocessen? * 

o Ja  

o Nej  

o  
57 % ifyllt 

*Obligatorisk 

Beskriv på vilket sätt samt inom vilka områden? * 

 
 63 % ifyllt 

*Obligatorisk 

Vid en rekrytering har det hänt att du har utfört en internetsökning 

exempelvis använt Google, på en arbetssökande? * 

o Ja  

o Nej  

o  
68 % ifyllt 

*Obligatorisk 

I vilket skede i rekryteringsprocessen samt vilken eller vilka sökmotorer 

använde du? * 



 

 
 73 % ifyllt 

*Obligatorisk 

Hur kommer det sig att du valt att inte utföra en internetsökning på en 

kandidat i samband med en rekrytering? Vänligen försök vara så detaljerad 

som möjligt. * 

 

 

78 

% 

ifyllt 

*Obligatorisk 

Har innehållet eller en viss bild av en kandidat genom ett 

socialt nätverk någon gång påverkat er i ert beslut om att en 

kandidat ska gå vidare i rekryteringsprocessen eller inte? * 

o Ja  

o Nej  

o  
84 % ifyllt 

*Obligatorisk 

På vilket sätt? Vänligen beskriv händelseförloppet så 

utförligt som möjligt. * 

 
 89 % ifyllt 

*Obligatorisk 

 



 

Anser du att det är en rättvis bild som du får om en kandidat 

via sociala medier? * 

 1 2 3 4 5  

Instämmer 

inte      

Instämmer 

helt 

 94 % ifyllt 

 

*Obligatorisk 

Slutligen skulle jag vilja ha din personliga åsikt, anser du att det är etiskt 

korrekt att utföra en internetsökning på en kandidat i samband med en 

rekrytering? * 

 1 2 3 4 5  

Instämmer inte 
     

Instämmer helt 

Skicka aldrig lösenord med Google Formulär 
100 % : Du är 

klar. 

 

  



 

Bilaga 2. 

Till dig som arbetar vid HR- funktionen och arbetar med 

rekryteringsprocessen i ditt dagliga arbete! 

Just nu skriver jag min masteruppsats i ledarskap och organisation vid Umeå 

Universitet. Jag skulle vara ytterst tacksam om ni ville ta er tid att medverka i min 

undersökning genom att besvara en enkät. Anledningen till att just du får en 

inbjudan till denna undersökning är för att ni i nuläget finns med på någon av 

jobbsiterna där ni annonserar om lediga tjänster i just er verksamhet. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur olika HR- funktioner i Sverige arbetar med 

sociala medier i samband med rekrytering samt hur HR förhåller sig till de juridiska 

och etiska aspekter som uppkommer när sociala medier involveras i 

rekryteringsprocessen. 

 

Sociala medier växer sig allt större och är idag en stor del av det vardagliga livet. 

Facebook, Twitter och bloggar är några exempel på vanligt förekommande sociala 

medier. Således har även företagsvärlden upptäckt sociala mediers möjligheter samt 

att de används som ett kompletterande HR- verktyg.  

  

Detta frågeformulär har skickats till dig och ca 250 stycken andra slumpmässigt 

utvalda personer som arbetar med HR och rekrytering just i denna stund, vid olika 

organisationer i Sverige. Jag vore tacksamma om du skulle kunna medverka i 

studien beträffande hur ni på er HR-avdelning använder sociala medier i samband 

med rekryteringsprocessen. Således är ditt deltagande i undersökningen givetvis 

frivilligt. Emellertid är undersökningen dock beroende av den enskildes svar detta 

då det är betydelsefullt för undersökningens kvalitet om du som får frågeformuläret 

besvarar det. Om du så önskar kan du få ta del av resultatet när studien är klar.  

  

Ditt svar kommer behandlas konfidentiellt enligt de forskningsetiska reglerna. 

 

Besvara vänligen enkäten genom att klicka på länken längst ner på sidan, senast den 

14/3 2014. Enkäten är helt anonym och dina svar kommer tillbaka till mig i kodad 

form. Fortsättningsvis kommer svaren att databehandlas utan identitetsuppgifter 

vilket medför att svaren inte kommer att kopplas varken till dig eller er organisation. 

Det vill säga att det inte finns några möjligheter att identifiera ditt svar. Emellertid 

kommer den namnlista och samtliga e-mailadresser jag har utgått ifrån att förstöras 

så snart alla svar kommit in. 

  



 

Skulle det uppstå några problem gällande att besvara enkäten går det bra att 

kontakta mig på xxx@gmail.com eller på mobilnummer: xxx- xx xx xxx 

Har du ytterligare frågor och funderingar är du välkommen att kontakta min 

handledare Elin Kvist, Sociologiska institutionen, Umeå Universitet, xxx- xxx xx 

Jag förstår att detta medför en del mer arbete för dig, men jag hoppas att du vill 

hjälpa mig att öka kunskapen om hur sociala medier påverkar HR- arbetet. 

  

Tack för din medverkan! 

  

Umeå mars 2014 

Med vänliga hälsningar 

Anna Wiklund 

  

Länk till enkäten  

https://docs.google.com/forms/d/1_EJz3IhTgWt7Oth92Uz7J1PtdSGPLabZuHiVr

-4y4bk/viewform 
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Bilaga 3. 
Påminnelse: Studie kring sociala medier i samband med 

rekryteringsprocessen vid Umeå universitet! 

 

Förra veckan skickades en enkät ut till dig. Jag undersöker hur sociala medier 

påverkar HR- arbetet med rekryteringsprocessen. Om du redan svarat på enkäten 

kan du bortse från denna påminnelse.  

Just nu skriver jag min masteruppsats i ledarskap och organisation vid Umeå 

Universitet. Syftet med studien är att undersöka hur olika HR- enheter i Sverige 

arbetar med sociala medier i samband med rekrytering samt hur HR förhåller sig 

till de juridiska och etiska aspekter som uppkommer när sociala medier involveras 

i rekryteringsprocessen.  

Då jag inte fått något svar från dig ännu, antas det att du kanske har missat mitt mail 

eller inte haft tid att svara på enkäten.  

Ditt deltagande i undersökningen givetvis frivilligt. Emellertid är undersökningen 

dock beroende av den enskildes svar, detta då det är betydelsefullt för 

undersökningens kvalitet, på grund av detta skulle jag vara ytterst tacksam om du 

ville besvara frågeformuläret. Besvara vänligen enkäten genom att klicka på länken 

längst ner på sidan, senast den 20/3 2014. 

Som nämndes i det förra mailet, kommer svaren databehandlas utan 

identitetsuppgifter och kommer således inte att kopplas till dig som person eller er 

organisation. Detta betyder att det inte finns några möjligheter att identifiera just 

ditt svar. Namnlista och e-mail adresser kommer att raderas så snart alla svar 

kommit in.  

Skulle det uppstå några problem gällande att besvara enkäten går det bra att 

kontakta mig på xxx@gmail.com eller på mobilnummer: xxx- xx xx xxx.  

Har du ytterligare frågor och funderingar är du välkommen att kontakta min 

handledare Elin Kvist, Sociologiska institutionen, Umeå Universitet, xxx- xxx xx 

xx. 

Jag förstår att detta medför en del mer arbete för dig, men jag hoppas att du vill 

hjälpa mig att öka kunskapen om hur sociala medier påverkar HR- arbetet med 

rekryteringsprocessen.  

Tack för din medverkan!  

Umeå mars 2014  
 

Med vänliga hälsningar   

Anna Wiklund   

 

Länk till enkät:   

https://docs.google.com/forms/d/1_EJz3IhTgWt7Oth92Uz7J1PtdSGPLabZuHiVr-4y4bk/viewform 
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Bilaga 4. 

Påminnelse: Studie kring sociala medier i samband med 

rekryteringsprocessen vid Umeå universitet! 

För två veckor sedan skickades en enkät ut till dig. Jag undersöker hur sociala 

medier påverkar HR- arbetet med rekryteringsprocessen. Nu gör jag ett sista försök 

att få upp svarsfrekvensen i min undersökning. Då enkätsvaren kommer in i kodad 

form har jag tyvärr ingen möjlighet att urskilja vem som redan besvarat enkäten, 

där av går en påminnelse ut till samtliga respondenter. Ursäkta besväret och om 

du redan svarat på enkäten kan du bortse från denna påminnelse.  

Just nu skriver jag min masteruppsats i ledarskap och organisation vid Umeå 

Universitet. Syftet med studien är att undersöka hur olika HR- enheter i Sverige 

arbetar med sociala medier i samband med rekrytering samt hur HR förhåller sig 

till de juridiska och etiska aspekter som uppkommer när sociala medier involveras 

i rekryteringsprocessen.  

Ditt deltagande i undersökningen givetvis frivilligt. Emellertid är undersökningen 

dock beroende av den enskildes svar, detta då det är betydelsefullt för 

undersökningens kvalitet, på grund av detta skulle jag vara ytterst tacksam om du 

ville besvara frågeformuläret. Besvara vänligen enkäten genom att klicka på länken 

längst ner på sidan, senast den 24/3 2014. 

Som nämndes i det förra mailet, kommer svaren databehandlas utan 

identitetsuppgifter och kommer således inte att kopplas till dig som person eller er 

organisation. Detta betyder att det inte finns några möjligheter att identifiera just 

ditt svar. Namnlista och e-mail adresser kommer att raderas så snart alla svar 

kommit in.  

Skulle det uppstå några problem gällande att besvara enkäten går det bra att 

kontakta mig på xxx@gmail.com eller på mobilnummer: xxx -xx xx xxx. Har du 

ytterligare frågor och funderingar är du välkommen att kontakta min handledare 

Elin Kvist, Sociologiska institutionen, Umeå Universitet, xxx- xxx xx xx. 

Jag förstår att detta medför en del mer arbete för dig, men jag hoppas att du vill 

hjälpa mig att öka kunskapen om hur sociala medier påverkar HR- arbetet med 

rekryteringsprocessen.  

Tack för din medverkan!  

Umeå mars 2014  

 

Med vänliga hälsningar   

Anna Wiklund   

Länk till enkät   

https://docs.google.com/forms/d/1_EJz3IhTgWt7Oth92Uz7J1PtdSGPLabZuHiVr-4y4bk/viewform 

mailto:xxx@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1_EJz3IhTgWt7Oth92Uz7J1PtdSGPLabZuHiVr-4y4bk/viewform


 

Bilaga 5.  

Organisationernas bakgrund 
För att förmedla en helhetssyn över de organisationer som deltagit i studien har jag 

valt att presentera den bakgrundsfakta som framkommit av undersökningen. Detta 

för att visa den geografiska spridningen, organisations storlek samt inom vilken 

bransch de är verksamma. Således visade resultatet även en spridning när det 

kommer till i kön, ålder samt vilken position respondenterna har i den gällande 

organisation och hur länge de har arbetat på sin nuvarande tjänst. 

 

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

 

Diagrammet ovan visar i vilken del av Sverige de svarande respondenternas 

organisationer är huvudsakligen geografiskt belägen. Diagrammet visar således att 

av de svar som erhållits, finns en geografiskspridning bland de svarande 

respondenterna. Störst andel, 47 procent av samtliga svarande respondenterna 

befinner sig i Stockholmsområdet. 
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Figur 2. Antalet anställda inom de svarande organisationerna.  

Diagrammet ovan visar att organisationsstorleken varierar i stor utsträckning bland 

samtliga svarande respondenterna. Av de HR- enheter som deltagit i 

undersökningen tillhör de flesta respondenter, det vill säga 40 procent en 

organisation med minder än 199 stycken anställda. Även organisationer med 200- 

499 anställda och 3000 eller fler förekom i hög utsträckning. Detta visar på att större 

delen av de svarande respondenterna tillhör en stor organisation med många 

anställda. 
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Figur 3. Fördelningen av de svarande respondenternas olika verksamhetsområden inom den privata 

sektorn. 

Cirkeldiagrammet ovan visa inom vilken bransch de svarande respondenterna var 

verksamma. Spridningen varierade och stor andel, 26 procent av de svarande 

respondenterna var verksamma inom uthyrning, bemanning, fastighetsservice, 

resetjänster samt andra stödtjänster. Resultatet visade dock att störst andel, 37 

procent av de svarande respondenterna hade uppgett att de var verksamma inom 

övrig bransch, än de givna svarsalternativen. På grund av tekniska missöden 

framkom det inte vilken bransch dessa respondenter är verksamma inom. Detta kan 

förklaras genom att samtliga respondenter som tillhört annan bransch än de angivna 

svarsalternativen (se bilaga 1) hade enbart angett övrig bransch och vidare 

antagligen missat att skriva vilken bransch de var verksamma inom i det tomma 

fältet. Detta kommer inte att påverka studiens resultat, då jag inte hade för avsikt 

att göra en branschjämförelse. Fortsättningsvis hade 4 procent uppgett att de var 

verksamma inom annan servicebransch än de givna svarsalternativen (se bilaga 1). 

5 procent av respondenterna var verksamma inom jordbruk, skogsbruk och fiske, 3 

procent inom utvinning av mineraler, 2 procent inom försäljning av el, gas värme 

och kyla, 2 procent inom byggverksamhet, 2 procent inom transport och 

magasinering, 7 procent inom informations- och kommunikationsverksamhet, 5 

procent finans- och försäkringsverksamhet, 7 procent inom verksamhet såsom 

juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Vidare för att få ett grepp om 

könsfördelningen fick respondenterna uppge sitt juridiska kön. 

 

Figur 5. Antalet kvinnor och män av de svarande respondenterna. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Kvinna Man

Respondenternas juridiska kön



 

Figuren ovan visar att av totalt 57 stycken svarande respondenter var det 39 kvinnor 

och 18 män. Spridningen av kön varierade en aning, där större andelen av de 

svarande var kvinnor med 68 procent i jämförelse med de svarade männen som var 

32 procent.  

 

Figur 6. Spridningen av ålder bland respondenterna.  

Figuren visar störst andel det vill säga 21 stycken av de 57 svarande respondenterna 

var mellan 31 – 40 år. 17 respondenter var mellan 41– 50 år och 14 stycken mellan 

21– 30 år. Endast 1 av de svarande respondenterna befann sig i åldersgruppen 51– 

60 år och 4 stycken var under 20 år.  

Respondenternas nuvarande tjänst och ansvarsområden 

Det finns en viss variation när det kommer till vilken position respondenterna har i 

organisationen samt hur länge de har arbetat på sin nuvarande tjänst. Stor del av de 

svarande respondenterna arbetade i dagsläget som rekryteringsansvariga och 

rekryteringskonsulter. Dock visar resultatet att bland de som arbetar med 

rekrytering finns en variation av vad tjänsten innebär samt om respondenterna har 

andra ansvarsområden. Andra respondenter arbetar exempelvis som HR ansvariga 

och VD.  
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