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Sammanfattning  
I dagsläget har sociala medier fått en större roll i rekryteringsprocessen. Genom en induktiv 
ansats fokuserade denna forskning på att urskilja vilken roll sociala medier spelar då 
arbetsgivare bakgrundsgranskar arbetssökande. Undersökningen inriktade sig mot vad 
arbetsgivare tittade på samt i vilken utsträckning de lät sig påverkas av informationen i sina 
beslutsfattanden. Totalt intervjuades åtta personer inom personalyrket. I resultatet lyftes bland 
annat ett etiskt perspektiv med olika dilemman så som generationsskillnader och människosyn 
samt egen kritisk förmåga. Det visade sig att skillnaderna var stora i både tillvägagångssätt 
och värderingen av information tillgänglig online. De flesta informanterna uttryckte att de 
ville stämma överens informationen med vad som framkom via ansökan och intervjuer. 
Många uttryckte även att de samlade frågor inför en intervju, med hjälp av sociala medier. 
Informanterna uppvisade en stor medvetenhet gällande både den källkritiska och självkritiska 
förmågan. Med vissa undantag då exempelvis nyfikenheten tog över och underminerade den 
kompetensbaserade rekryteringen. Informanterna uttryckte att rekryteringsprocessen är under 
ständig utveckling. Sociala medier kunde enligt informanterna ses som ett komplement till 
denna komplexa process men värderades inte lika högt som mötet med den arbetssökande. 
Den kritik som riktas mot sociala medier som verktyg kunde i slutänden istället riktas mot 
användaren av verktyget, det vill säga rekryteraren. 
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Inledning  
I dagens tjänstesamhälle finns ett stort behov av att rekrytera rätt person till rätt plats. 

Felrekryteringar kostar företag stora summor och därför läggs idag extra vikt vid en grundlig 

rekryteringsprocess. För att säkerställa att bilden den arbetssökande har målat upp av sig själv 

vid intervjutillfället eller i sin ansökan stämmer tar företag ofta referenser. Detta för att 

bekräfta eller dementera uppfattningen som rekryteraren fått av den sökande. Vanligtvis görs 

det via före detta chefer eller kollegor till den sökande kandidaten. Det förekommer även 

bakgrundskontroller av exempelvis belastningsregister, utbildningshistorik och 

hälsokontroller. Personlighetstester är också ett kompletterande verktyg för att säkerställa den 

sökandes matchning mot jobbprofilen och nya metoder växer ständig fram (Lindelöw 2003).  

 

I och med utvecklingen av ny teknik för kommunikation och nätverkande, såsom sociala 

medier och andra kommunikationsplattformar, finns idag ytterligare verktyg i 

rekryteringsprocessen. Stockholms Handelskammare hävdar i en rapport från 2013 att 

bakgrundskontroller av arbetssökande via sociala medier har ökat. 2008 gjorde en av tio 

svenska arbetsgivare sådana bakgrundskontroller, och fem år senare hade antalet ökat till fyra 

av tio. Rapporten visar att arbetsgivarna värnar om de arbetssökandes integritet, samtidigt 

som integriteten vägs emot företagens behov av att rekrytera rätt person vid första försöket.  

 

Forskare menar att sociala medier är här för att stanna (Clark & Roberts 2010; Doherty 2010), 

samt att användandet för att fatta HR-beslut och sålla ut arbetssökande är på uppgående 

(Bohnert & Ross 2010; Davison, Maraist & Bing 2011). De olika sociala medierna fyller 

olika funktion, där vissa plattformar är mer yrkesinriktade medan andra i större utsträckning 

är för privat bruk. Bakgrundskontroller online kan därför medföra att gränsen mellan arbetsliv 

och privatliv suddas ut, då tillgängligheten till kompletterande information ökar. Det finns en 

problematik i att arbetsgivare kan få en annan uppfattning om innehållet på sociala medier än 

vad den sökande ursprungligt hade som avsikt att förmedla. Därför är det av betydande vikt 

att rekryterare är medvetna om och har förståelse för potentiella fördelar samt fallgropar med 

sociala medier som verktyg (Davison et al. 2011). Att känna till felkällor i de verktyg man 

använder i sitt beslutsfattande är grundläggande för en professionell och reliabel 

rekryteringsprocess (Lindelöw 2003). 
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Rekryteringsbeslut kan grundas på olika saker. Professionella rekryterare arbetar ofta utifrån 

ett kompetensbaserat arbetssätt, där alla steg i rekryteringsprocessen matchas mot tjänstens 

kravprofil. Detta är ett systematiskt sätt att arbeta som gör att godtycklighet undviks. Ett annat 

sätt att gå till väga är att basera besluten på “magkänsla”. En “bra magkänsla” grundas ofta i 

ett igenkännande av den arbetssökande i den rekryterandes egna personliga preferenser. 

Risken blir utifrån det senare arbetssättet att det blir en homogen gruppsammansättning på 

arbetsplatsen, där de nyanställda är kopior av den som rekryterat. Verkligheten behöver dock 

inte vara svart eller vit, där det ena tillvägagångssättet utesluter det andra (Lindelöw 2003). 

Sociala medier kan addera intryck utöver den ursprungliga ansökan, vilket gör att gränsen 

mellan professionalitet och magkänsla blir grumlig. Det är därför intressant att undersöka hur 

arbetsgivare använder sociala medier i sin rekryteringsprocess, samt vad verktyget kan 

komma att innebära i sammanhanget.  

 

Syfte  
Utifrån ovanstående resonemang är syftet med denna uppsats att undersöka vilken roll sociala 

medier spelar i rekryteringsprocessen ur ett arbetsgivarperspektiv. För att konkretisera syftet 

förtydligas det i tre övergripande frågeställningar:  

 

• Vad söker arbetsgivare efter när de gör bakgrundskontroller via sociala medier? 

• I vilken utsträckning påverkas arbetsgivare av den information som framkommit via 

sociala medier? 

• Vilka etiska aspekter har arbetsgivarna i åtanke när de gör bakgrundskontroller via 

sociala medier? 

 

När vi använder oss av begreppet sociala medier i denna rapport syftar vi både till 

webbaserade plattformar såsom Facebook och LinkedIn, men även till sökmotorer såsom 

exempelvis Google. Skillnaden dem emellan är att plattformarna är samlingspunkter dit 

personer medvetet sökt sig för att bli medlemmar och själva kunna presentera sig. 

Sökmotorerna kan förutom länkar till ovanstående plattformar även frambringa 

andrahandsinformation om personer som de själva inte valt att publicera. 
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Bakgrund  
Rekrytering 
I en rekryteringssituation försöker många kandidater framställa sig i god dager och så som de 

tror att rekryteraren vill att de ska vara, allt för att passa till den sökta tjänsten. På internet 

däremot finns en ofiltrerad version av den arbetssökande tillgänglig, där individen inte alltid 

kan kontrollera hur hen uppfattas. Denna skillnad innebär att det inte längre bara är den 

sökandes egen uppfattning om sig själv och sin arbetsförmåga som finns tillgänglig för den 

som rekryterar. Även utomståendes uppfattningar om hen som person samt den sökandes 

åsikter och intressen blir tillgängliga (Clark & Robers 2010).   

 

Kluemper & Rosen (2009) lyfter att det är skillnad mellan att göra en bedömning av ett CV 

och en profil på sociala medier. CV:t är en självskattning av kompetenser gjord av den 

sökande utifrån en ansökan till en viss tjänst. En bedömning av en profil på social medier är 

en personlighetsbedömning, av arbetsgivaren, då kopplingen till en specifik tjänst saknas 

(Clark & Roberts 2010; Kluemper & Rosen 2009). 

 

Bakgrundskontroller 
Bakgrundskontroller var tidigare reserverade för slutskedet av rekryteringsprocessen och 

de sista kandidaterna. Den normen ser ut att skifta till att fler sökande bakgrundsgranskas, 

samt att detta sker i ett tidigare stadium. Tillgängligheten till information om personer via 

internet har ökat och det har blivit enklare för arbetsgivare att kolla upp arbetssökande, ofta 

utan deras medgivande eller kännedom. Detta kan dock vara problematiskt. Exempelvis 

argumenterar forskare för att även om arbetssökanden är medvetna om att arbetsgivare gör 

bakgrundskontroller utan att de fått information om det, så är det fel av arbetsgivare att göra 

det om det inte har med yrkesrollen att göra (Clark & Roberts 2010). 

 

En vedertagen metod för att göra en bakgrundskontroll av en arbetssökande är att ta 

referenser. Klassisk referenstagning handlar om att låta arbetssökande välja ut en person, 

ibland utifrån givna kriterier, som de anser kan ge en stärkande bild av deras kompetens i 

arbetslivet (Lindelöw 2003). Andra typer av bakgrundskontroller som arbetsgivare enligt 

Stockholms Handelskammare (2013) utför är kontroll av tidigare anställningar, kontroll av 

utbildningshistorik, brottshistorik, samt hälsokontroller. Enligt samma rapport utgör 
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bakgrundskontroller via sökmotorer som exempelvis Google en större andel än de båda 

sistnämnda. Liknande tendenser för andra länder framkom redan 2007 i en amerikansk 

rapport från Society for Human Resource Management (SHRM). Då använde nästan hälften 

av de tillfrågade HR-personerna sökmotorer såsom Yahoo! eller Google innan de erbjöd en av 

kandidaterna anställning. Som tidigare nämnt bakgrundsgranskar fyra av tio svenska 

arbetsgivare arbetssökande via sociala medier (Stockholms Handelskammare 2013). Detta 

innebär att svenska arbetsgivare i dagsläget närmar sig den andel som amerikanska 

arbetsgivare befann sig på redan år 2007. Den problematik som amerikanska forskare lyft de 

senaste åren blir därför högaktuell i Sverige idag. 

 

Sociala medier 
Sociala medier kan användas på olika sätt: vissa medlemmar, på exempelvis Facebook, 

använder sidan som anslagstavla om sig själv och sina åsikter. Andra använder exempelvis 

bloggar eller Instagram som en personlig dagbok mest för sin egen skull (Clark & Roberts 

2010). Användarna vill dock inte nödvändigtvis dela all information som de lägger upp på 

sociala medier med vem som helst, och kan i vissa fall välja att inte visa sin profil för andra 

än sina godkända kontakter på nätverken (Pike, Bateman & Butler 2013). Exempelvis var 

Facebook från början menat att skapa och behålla vänskapsrelationer (Clark & Roberts 2010; 

Van Dijck 2013). Därför förväntar och anpassar inte alltid den arbetssökande vilket innehåll 

de publicerar efter att det ska vara lämpligt i rekryteringssammanhang (Caers & Castelyns 

2011; Roulin & Bangarter 2013). LinkedIn å andra sidan grundades för att bygga ett 

professionellt nätverk (Clark & Roberts 2010; Van Dijck 2013). Det är ett forum där 

kandidaten framställer sig själv, sina erfarenheter och sitt nätverk utifrån den eventuella 

möjligheten att bli granskad av framtida arbetsgivare (Caers & Castelyns 2011; Roulin & 

Bangarter 2013). Utformningen av sociala medie-plattformar kan påverka hur de används och 

kan användas i rekryteringsprocessen (Clark & Roberts 2010).  

 

Doherty (2010) påpekar att det fortfarande finns personer som inte använder sociala medier 

alls. Även om närvaron på sociala medier är ett effektivt sätt att attrahera generation Y 

kvarstår risken att gå miste om talanger ifall man begränsar sig till endast sociala medier 

(Doherty 2010). Davison et al. (2011) synliggör också att det finns en möjlighet till 

generationsskillnader i inställningen till att använda sociala medier i rekryteringsprocessen, 

där yngre är mer positivt inställda än äldre. Andra aspekter om generationsskillnader online 
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råder det däremot mer delade meningar om. En vanlig föreställning är att yngre är mer öppna 

med sitt privatliv och hur de framställer sig själva, vilket kan vara en anledning till deras mer 

positiva inställning till sociala medier i rekryteringsprocessen (Clark & Roberts 2010; 

Davison et al. 2011). Det finns å andra sidan föreställningar om motsatsen då forskare visar 

att yngre ofta vill vara selektiva i vilken publik de delar med sig av bilder, texter och 

statusuppdateringar till. De vill exempelvis dela med sig till vänner, men inte till föräldrar och 

arbetsgivare. Detta motsäger föreställningen om att yngre skulle vara mer öppna med sitt 

privatliv (Clark & Roberts 2010).  

 

Forskningsgenomgång 
Sociala medier och rekrytering 
Utvecklingen som framkommit genom rapporten från SHRM (2007) vittnar om en ny trend 

där sociala medier används för att göra bakgrundskontroller i syfte att identifiera sökande som 

eventuellt ljugit eller undanhållit information i sin ansökan (Zeidner 2007).  Andra forskare 

(Du 2007; Roulin & Bangerter 2013) belyser att det är speciellt unga arbetssökande som är 

intressanta att kolla upp på sociala medier, då rekryterarna har mer begränsad 

bakgrundsinformation om dem från andra instanser (exempelvis tidigare arbeten, 

förtroendeuppdrag och dylikt). Ett tillvägagångssätt för bakgrundskontroller via sociala 

medier kan vara att arbetsgivaren skriver in namnet på den sökande i en sökmotor, exempelvis 

Google. Vidare kan arbetsgivaren genom egna användare på exempelvis Facebook ta del av 

sökande med öppna profiler. Utifrån detta kan arbetsgivaren få en snabb karaktärsbild av den 

sökande, beroende på vad som finns tillgängligt online (Clark & Roberts 2010). 

 

Allt eftersom it-utvecklingen framskridit har syftet med de olika plattformarna förändrats. 

Facebook används numera i stor utsträckning av sina medlemmar även som ett verktyg för att 

marknadsföra sig själva (Van Dijck 2013).  Arbetssökande som är medvetna om möjligheten 

att bli bakgrundsgranskade online är de som anpassar sin framställning på sociala medier 

(Roulin 2014). Clark & Roberts (2010) menar att generellt ser användare av sociala medier 

dem som sidor för social interaktion, medan arbetsgivare använder sidorna för att samla 

information och ser det som en snabb och smidig informationskälla. De olika avsikterna 

skapar en problematik, då transparensen öppnar upp för en publik som initialt inte var avsedd 

(Clark & Roberts 2010). 
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Doherty (2010) lyfter vilka fördelar och vilken roll sociala medier kan fylla i 

rekryteringsprocessen. De profiler som skapas på exempelvis LinkedIn eller Facebook kan i 

många fall vara mer aktuella och uppdaterade än vad ett CV är (Doherty 2010). Arbetsgivare 

antar ofta att information publicerad på sociala medier är mer tillförlitlig än information i ett 

CV eftersom det är publikt (Davison et al. 2011). Det sociala nätverket, i form av godkända 

kontakter och följare, kan se information och verifiera alternativt dementera den (Davison et 

al. 2011). 

 

En undersökning (Caers & Castelyns 2011) visar att LinkedIn anses mer professionell än 

Facebook av yrkesverksamma rekryterare. Samtidigt uppger rekryterarna att ifall en sökande 

har en Facebook-profil som är tillgänglig för alla tittar de på profilen. Exempelvis uppgav 

drygt 40 % av informanterna att de ansåg att en sökandes profilbild kunde avslöja hur 

utåtriktad och mogen personen är. Enligt Caers & Castelyns (2011) pekar empirisk forskning 

på att beslutsfattande rekryterare ofta låter sig påverkas av utomstående faktorer såsom ålder, 

kön, sexuell läggning, etnicitet, övervikt och utseende på kandidaten. Det blir enligt dem 

problematiskt när sådan information om den sökande blir tillgänglig för rekryteraren via 

sociala medier. Det riskerar att introducera fördomar i rekryteringsprocessen redan innan den 

första intervjun. En liten del av rekryterarna i Caers & Castelyns (2011) studie uppgav att de 

baserade sitt första urval utifrån sociala medier. Roulin & Bangerter (2013) menar att det i 

större utsträckning är personer utan professionell rekryteringsbakgrund som fokuserar på 

profilbild, medan erfarna rekryterare fokuserar mer på sådant som traditionellt går att hitta i 

ett CV eller personligt brev, exempelvis utbildning, erfarenheter och civilstatus. Samma 

forskning visar även att trots att personer utan rekryteringsbakgrund och erfarna rekryterare 

fokuserar på olika saker, så tenderar de att i slutänden göra liknande tolkningar om de 

sökandes matchning till organisationen.  

 

Bohnert & Ross (2010) visar i en studie att en arbetssökande med en familje- eller 

professionsorienterad profil på sociala medier blir favoriserad i jämförelse med arbetssökande 

med en profil med ett alkoholrelaterat flöde. De senare anses inte lika attraktiva som 

arbetstagare då de försätter sig i situationer som exempelvis kan leda till alkoholberoende 

(Bohnert & Ross 2010). Det finns dock undantag, exempelvis är sammanhanget i vilket 

alkoholen förekommer av vikt. En bild på en middag i goda vänners lag med en vinflaska på 

bordet anses annorlunda än en bild där huvudfokus ligger på onykterhet (Bohnert & Ross 

2010). Oavsett rekryterarens egen profils orientering på sociala medier anses 
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alkoholorienterade profiler bland sökande som negativa. Ett alkoholrelaterat flöde kan vara 

kostsamt i fråga om både karriärmöjligheter och lön. Personen med familje- eller 

professionsorienterad profil skulle av forskningsdeltagarna erbjudas anställning i större 

utsträckning, samt högre ingångslön.  

 

Det kan vara riskfyllt att enbart lita till rekommendationer som lagts ut på exempelvis 

LinkedIn, då en individ troligtvis vill lyfta sina positiva referenser i det sammanhanget (Pike 

et al 2013). Även om sociala medier må vara en rik informationskälla, finns det en risk att det 

som står på internet i vissa fall inte är sanningsenligt, vilket medför behovet att som 

rekryterare verifiera kvaliteten av informationen som finns tillgänglig (Pike et al 2013). Foton 

och kommentarer på och av arbetssökande kan ha lagts ut av bedragare eller en tredje part 

som inte ser till personens bästa (Smith & Kidder 2010; Zeidner 2007).  

 

Problematisering av rekryterarens kritiska förmåga 
Bilder, statusuppdateringar och andrahandsinformation om den sökande utsätter den som 

rekryterar för situationer där den kritiska förmågan sätts på prov. Det finns en problematik i 

vad information tillgänglig på sociala medier kan säga om den sökandes personlighetsdrag.  

Då personlighetsdrag är något som kan vara av intresse utifrån en kravprofil i 

rekryteringssammanhang, är det viktigt med pålitliga metoder och verktyg (Kluemper & 

Rosen 2009). 

 

Kluemper & Rosen (2009) har undersökt om användandet av sociala medier i valet vid en 

nyanställning kan anses vara ett fullgott verktyg med god trovärdighet och tillförlitlighet. 

Deras studie visar att baserat på att enbart studera profiler på sociala medier var bedömare 

sinsemellan konsekventa i sina rangordningar av de sökande. De kunde vidare enligt 

undersökningen på ett precist sätt urskilja de sökandes personlighetsdrag. Däremot lyfter 

författarna att deras undersökning är den första i sitt slag och behöver styrkas genom vidare 

forskning inom ämnet.  

 

Stoughton, Thompson & Meade (2013) tar i en undersökning upp hur individens agerande på 

internet kan alternativt inte kan översättas till personlighetsdragen samvetsgrannhet, 

extraversion och sympati. Studien fokuserar på två typer av statusuppdateringar; kritik mot 

överordnade och kollegor, så kallat baktalande, och foton och textbaserade referenser till 
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alkohol och droganvändning. De senare är av rekryterare angivna som “varningsflaggor” för 

sökanden. Båda fokusområdena framställs av forskarna som exempel på olämpligt innehåll på 

sociala medier. Studien visar att betraktarna uppfattar de som baktalar som mindre 

samvetsgranna och sympatiska. Vidare anses statusuppdateringar på sociala medier med foton 

och textbaserade referenser till alkohol- och droganvändning som extroverta. Samvetsgranna 

personer torde enligt forskarnas hypotes i högre grad följa de samhälleliga varningar som 

finns gentemot att lägga upp olämpligt innehåll på sociala medier. Detta i jämförelse med 

mindre samvetsgranna personer. Det visar sig dock inte vara fallet när det kommer till 

“partybilder”, då även samvetsgranna personer publicerar sådana statusuppdateringar. Väldigt 

samvetsgranna personer kan enligt forskarna kanske undvika att baktala i allmänhet, då det 

ogillas även utanför jobbsammanhang. Att festa däremot skiljer sig från att baktala, på så vis 

att om det anses olämpligt beror på den omgivning man befinner sig i. Stoughton et al. (2013) 

ifrågasätter vad information på internet egentligen kan berätta om en individs arbetsförmåga 

och menar att avgörandet om en bild är passande eller opassande beror på betraktaren. Det 

därför viktigt att ta moraliska och etiska aspekter i beaktande.  

 

Moraliska dilemman 
Många forskare (Doherty 2010; Roulin 2014; Smith & Kidder 2010; Zeidner 2007) flaggar 

för etiska dilemman som kan uppstå, främst gällande att användandet av sociala medier 

öppnar upp för diskriminering då sociala medier fortfarande befinner sig i en arbetsrättslig 

gråzon. Brown & Vaughn (2011) lyfter den problematik som uppstår när exempelvis bilder 

tas ur sitt sammanhang och vikten av att som rekryterare vara objektiv och källkritisk. De 

exemplifierar med vad en bild på sociala medier, där personen kan tolkas vara onykter, kan 

säga om personens alkoholvanor. Innebär bilden att personen är alkoholist eller låtsas 

personen vara onykter? Förutsatt att det faktiskt finns en alkoholproblematik för individen 

utesluter det inte möjligheten att personen, sedan bilden togs, kan ha ändrat sitt beteende eller 

genomgått behandling. Brown & Vaughn (2011) menar att detta är en liten del av den etiska 

och moraliska problematik som kan uppstå. 

 

Tidigare har det varit lättare att upprätthålla en barriär mellan privat- och arbetsliv, men i och 

med sociala mediers framväxt har den gränsen börjat suddas ut (Pike et al 2013). Baseras 

anställningsbeslut på information hittad på internet menar Zeidner (2007) att det finns en etisk 

skyldighet att berätta det för individen, speciellt ifall det finns en risk att informationen inte 



9 

stämmer.  Clark & Roberts (2010) menar att sociala medier är nästa steg i mänsklig social 

interaktion, men att det finns en stor fara i att som arbetsgivare inkräkta på individers privatliv 

genom att obemärkt ta del av sådant som de inte var avsedda åskådare för. Risken finns även 

att arbetsgivaren tackar nej till kandidater som inte vill ha arbetsgivare som 

bakgrundsgranskar dem utan deras medgivande (Zeidner 2007). Samtidigt får sällan 

arbetssökande som fallit på grund av bakgrundskontrollen på sociala medier vetskap om detta, 

då arbetsgivare väljer att enbart meddela att de gått vidare i processen utan dem (Clark & 

Roberts 2010). 

 

Metod  
Eftersom vi var intresserade av hur arbetsgivare låter sig påverkas av information som 

framkommer via sociala medier valde vi att avgränsa vårt urval till informanter som själva har 

erfarenhet av att använda sig av sociala medier i rekryteringsprocessen. Risken hade annars 

varit att få ta del av obeprövade åsikter och spekulationer utan relevans för vår studie. Vi är 

dock medvetna om att rekryterare som inte använder sig av metoden kan ha tagit ett medvetet 

etiskt ställningstagande och därför ha åsikter om metoden i sig. Detta faller däremot utanför 

vårt syfte.  

 

För att få ett urval från olika organisationer och inte begränsa oss till ett enskilt företag utgick 

vi från Personalvetarprogrammets 30-årsjubileum som gick av stapeln i Umeå 20-21 mars. 

Där genomfördes även Sveriges HR-förenings årsstämma i samband med jubiléet. Till eventet 

bjöds tidigare personalvetarstudenter, nuvarande studenter samt yrkesverksamma inom HR.  

 

Totalt utdelades 106 stycken informationsblad med en förfrågan om deltagande till de 

yrkesverksamma. Vi valde att inte dela ut förfrågan till studenter, trots vetskap om att det 

finns ett antal som är yrkesversamma parallellt med studierna. Detta för att vi ville rikta oss 

till personer som har en längre erfarenhet av de kvalifikationer vi efterfrågat. För att 

säkerställa att informationen nått ut till alla gavs även muntlig information om vårt syfte. 

Därefter gjordes även en mailförfrågan till samtliga yrkesverksamma utifrån deltagarlistan. I 

mailutskicket informerades det om studiens syfte och vad det innebar att delta. 

 

Efter ett första urval kom vi i kontakt med tre informanter. Genom mailutskicket kom vi 

sedan, via ett snöbollsurval (Bryman 2011), i kontakt med ytterligare sju informanter. Genom 
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vidarebefordring från det ursprungliga urvalet hänvisades vi således till personer som ansågs 

svara mot vårt syfte.  Totalt fick vi kontakt med tio aktuella informanter.  Vår ambition var att 

intervjua mellan sju och tolv personer. Under datainsamlingsperioden föll två informanter 

bort på grund av förhinder med kort varsel och det totala antalet intervjuer slutade vid åtta 

stycken.  

 

Mycket av den tidigare forskningen fokuserar på statistik och specifik hypotesprövning om 

sociala medier som rekryteringsverktyg. För att bidra med en kvalitativ vinkel och inte enbart 

undersöka i vilken omfattning sociala medier används i rekryteringsprocessen gjordes 

djupgående semistrukturerade intervjuer. Detta för att få uttömmande svar och för att inte gå 

miste om infallsvinklar på grund av att intervjun var för hårt styrd (Bryman 2011). I 

intervjuerna styrde informanternas egna erfarenheter i viss mån innehållet. Istället för 

kvantitet eller signifikans, gällande utsträckningen av användandet, fokuserade denna 

undersökning på vilken roll sociala medier spelar i rekryteringsprocessen. 

 

Fyra av intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte, tre intervjuer genomfördes via telefon 

och en via Skype. Variationen av tillvägagångssätt grundade sig i en geografisk spridning, då 

det inte fanns möjlighet att fysiskt möta alla. Vi informerade informanterna 

om konfidentialitet samt rättigheter som informant och i samband med det gav informanterna 

även samtycke till sin medverkan. Intervjuerna varade mellan 30 till 60 minuter och 

transkriberades sedan. En informant avböjde att få bli inspelad och transkriberades därför 

utifrån noggranna anteckningar under intervjun samt direkt efterföljande minnesanteckningar 

för att fylla i eventuella luckor. 

 

Datamaterialet bearbetades sedan genom separat genomläsning. Där kodades och 

kategoriserades materialet för att sedan avstämmas författarna emellan. Den separata 

bearbetningen gjordes för att säkerställa interbedömarreliabilitet (Fejes & Thornberg 2009). 

Koder och kategoriseringar var i stor utsträckning enhälliga.  Utifrån de gemensamma 

kategorierna sammanställdes sedan lämpliga teman. Kategorierna “rekryteringsstrategi”, 

“kompetensbaserad rekrytering”, “magkänsla”, “tillvägagångssätt” samt “klassisk 

referenstagning” vävdes samman till temat Hur sociala medier används i 

rekryteringsprocessen.  Temat Vad rekryterare undersöker och hur det påverkar dem 

skapades utifrån kategorierna “vad”, “värdering/påverkan”, “diskriminering/värdegrund” och 

“politisk åskådning”. Informanternas källkritik och självkritik utgjordes av kategorierna 
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“generationsskillnader”, “källan”, “källkritik”, “inställning”, “egen kritik”, “en identitet” samt 

“referenstagning”. 

 

Resultatet tog form allt eftersom det bearbetade materialet jämfördes mellan författarna och 

analyserades utifrån tidigare forskning. Utifrån det insamlade och bearbetade material gjordes 

en induktiv analys, vilket innebar att materialet bearbetades förutsättningslöst, likt 

tillvägagångssättet för grundad teori (Bryman 2011). Detta för att undvika att färga resultatet 

utifrån författarnas egen förförståelse, då ämnet sedan innan är relativt outforskat. Analysen 

gjordes med inslag från fenomenografisk ansats, vilket innebär att fokus ligger på att förstå 

och förmedla skillnader i informanters upplevelser av ett fenomen. Skillnader urskiljs genom 

att även hitta likheter i resultatutfallet (Fejes & Thornberg 2009). Vårt fokus låg därför på att 

hitta både likheter och olikheter bland informanternas uppgifter angående bakgrundskontroller 

via sociala medier som fenomen. Utgångspunkten var att undersöka värdet av sociala medier 

ur ett brett perspektiv, samt att förstå och förmedla detta (Fejes & Thornberg 2009). Det 

fenomenografiska inslaget gav oss verktyg att bibehålla bredden och skillnaderna mellan 

informanternas upplevelser och åsikter i vår analys. 

 

Material och resultat  
Materialbeskrivning 
Av de informanter som intervjuats arbetar fyra inom privata företag/organisationer, två inom 

olika universitet, en inom en kommun och en inom en facklig organisation. Trots spridningen 

mellan privat och offentlig verksamhet förekommer ingen jämförelse sektorerna emellan i 

denna forskning. I resultatet anonymiseras informanterna genom att numreras från ett till åtta 

då de omnämns. När dessa informanter talar om sociala medier i rekryteringssammanhang har 

samtliga uppgett LinkedIn och Facebook som medier de främst är bekanta med, även om 

användandet dem emellan varierar. Vissa använder strikt LinkedIn, medan andra föredrar att 

Googla och hamnar ibland på privata hemsidor, bloggar och oftast i slutänden på Facebook. 

Andra medier och plattformar som nämndes under intervjuerna var Twitter, Lunarstorm, 

Blocket, Instagram, Allabolag.se, Skype, Flashback och individers personliga hemsidor. I 

vilket skede av rekryteringsprocessen som sociala medier används varierar kraftigt. 

Majoriteten uppger att de använder det innan en intervju, och endast en informant uppger att 

hen alltid träffar kandidaten före en bakgrundskontroll via sociala medier. Alla utom två 

uppger vidare att de använder sociala medier även efter att de träffat den sökande. Av de två 
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som uppgett att de inte följer upp personen på internet efter intervjun uttryckte den ena att hen 

var begränsad av en rekryteringsstruktur. Den andra uttryckte ett starkt motstånd till att 

använda sociala medier i den rekryteringsfasen, då informanten ansåg att det försvagar den 

kompetensbaserade rekryteringen. Totalt var det fem av informanterna som använder sig av 

sociala medier både före och efter ett möte med den arbetssökande. Resultatet redovisas 

nedan utifrån de tre temana; Hur sociala medier används i rekryteringsprocessen, Vad 

rekryterare undersöker och hur det påverkar dem samt Informanternas källkritik och 

självkritik. 

 

Hur sociala medier används i rekryteringsprocessen 
Alla informanter uppger att de använder en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Vad 

kompetensbaserat betyder för respektive informant varierar. Inom universitetsvärlden gäller 

att en anställning ska baseras på förtjänst och skicklighet, vilket båda informanterna därifrån 

poängterar. De trycker hårt på att allt material som används till stöd för beslutet ska kunna 

biläggas beslutet, och där ingår inte sociala medier. Detta utesluter dock inte möjligheten att 

göra en avstämning mot sociala medier. En informant nämner att det går att skaffa sig en 

“second opinion” genom att googla personen och se vad som framkommer. 

 

När informanterna beskriver vad de menar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess 

handlar det huvudsakligen om att utgå från en kravspecifikation. I kravspecifikationen nämns 

bland annat eventuell utbildning och erfarenhet, men även egenskaper som exempelvis 

samarbetsförmåga och självständighet. Vad som anses vara absoluta krav eller önskvärda krav 

varierar, men den kompetensbaserade utgångspunkten kopplas ofta till en kravspecifikation.  

 
Jag tror värderingar, attityd och inställning är tre saker som är viktiga i rekrytering. Kompetens är 
jätteviktig, men kompetens kan man ju utveckla hela tiden. Skaffa sig på vägen och bygga vidare 
på kompetens. (Informant 8) 

 

Användandet av sociala medier i rekryteringsprocessen anges till stor del vara ett 

kompletterande verktyg som används ostrukturerat. Oftast är det slutkandidaterna, eller de 

personer informanterna har för avsikt att kalla till intervju, som är av intresse att titta närmare 

på. Användandet av sociala medier är ingen självklarhet i processen. Vissa använder det 

konsekvent, medan andra bara när de “anar oråd”. De flesta informanter uppger dock att de 

berättar för den arbetssökanden att de har “kollat upp” den sökande. Detta i samband med att 

de följer upp information de hittat.  
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Hur informanterna går till väga varierar. Vanligast är att börja med att använda Google för att 

förutsättningslöst undersöka vad som framkommer om den sökande. En stor andel uppger att 

de sökt på den arbetssökandes namn. Andra har enbart sökt på publikationer eller 

företagsnamn där de uppgett sig ha varit anställda eller ägare. Därifrån följer de upp relevanta 

träffar i sökmotorn, som leder dem vidare till sådant de känner igen eller saknar från ansökan. 

Ofta hamnar Facebook högt upp i sökmotorn, vilket leder in dem dit. Informanterna uppger 

att ifall de inte får åtkomst till sökandes profiler på grund av deras profilinställningar går de 

inte vidare med att försöka få tillgång till deras stängda profil. 

 

Två informanter använder endast LinkedIn och börjar därmed sin sökning direkt på 

plattformen. Tillvägagångssättet är för den ena informanten mer i headhunt-syfte att söka efter 

personer som passar in i den kravspecifikation som finns för den tilltänkta tjänsten. Hen gör 

där en sökning på befattning/titel för att hitta lämpliga kandidater till tjänsten. Informanten 

gör det således inte utifrån att bakgrundsgranska en viss person. Den andra informanten som 

endast förhåller sig till LinkedIn gör en sökning på namn utifrån ansökningar som kommit in 

till en viss tjänst. 

 

Ett antal informanter jämför bakgrundskontroller via sociala medier med användandet av 

klassisk referenstagning i processen. De beskriver klassisk referenstagning som ytterligare ett 

komplement som ger dem möjlighet att överensstämma en bild eller att räta ut eventuella 

frågetecken. Även där varierar strukturen. En informant berättar att hen har en mall att följa, 

liknande en intervjuguide. Andra beskriver klassisk referenstagning som ett lotteri där det 

ibland kan bli som att be en vän beskriva en vän, då de upplever en osäkerhet angående 

referensgivares avsikter.  

 

Vad rekryterare undersöker och hur det påverkar dem 
Informanternas syfte med att göra en sökning online varierar. Medan vissa informanter drivs 

av nyfikenhet menar andra informanter att det är en del av den kompetensbaserade 

rekryteringsprocessen. Vissa söker som bekant endast efter publikationer, medan andra är ute 

efter att skapa sig en helhetsbild av en person. Detta påverkar således vilka sökord de 

använder och vilka sidor de dras till. De som söker efter publikationer gör detta i stor mån för 

att göra en bedömning av den sökandes skriftliga kvaliteter och meriterande arbetsuppgifter, 
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då detta enligt dem är mest relevant för den sökta tjänsten. Ett flertal informanter nämner att 

de inte bedömer om personer är bra eller dåliga utifrån vad som finns på sociala medier, utan 

utifrån om de matchar tjänsten eller inte. De som är ute efter att skapa sig en helhetsbild 

uttrycker att de vill se att ansökan och uppfattningen om personen stämmer överens. 

 
Sen kan det ju hända att man inför intervjuer kollar upp lite via LinkedIn till exempel. Hur profilen 
ser ut, eller kollar... gör en sökning på Google för att se vad som framkommer så att säga. För som 
jag sa det kan ju finnas andra saker som man väljer att inte lyfta in i en ansökan. Och det kan man 
ju, det kan man ju ställa frågor ikring. (Informant 4) 

 

Det kan även ha uppstått frågetecken vid själva intervjutillfället som gjort att uppfattningen 

om den sökande utifrån CV:t spretar.  

 
Eller så kan man ju få lite varningsklockor under en intervju också. Som får en att känna ”Nja, det 
är nåt här. Jag vill gå vidare”. Och det kan ju vara både då den känsla jag får vid en intervju. Att 
jag kan gå vidare med det och kolla stämmer det här spåret?  Finns det någonting som jag borde 
kolla upp? Eller tvärtom. Att jag kan få någon känsla när jag tittar på där [på Facebook] och sen så 
kan jag ta upp det under en intervju. Men att tro att... jag tänker att det borde alltid vara rätt att veta 
så mycket som möjligt om människan. (Informant 3) 

 

Vissa lyfter att det kan framkomma stärkande aspekter när de bakgrundsgranskar kandidaten 

närmare. Exempelvis en tidigare bransch som är meriterande. En informant säger att det bland 

äldre sökande är vanligt att skala av sitt CV för att framhäva det man tror passar ansökan bäst 

och inte tråka ut den som rekryterar. I den avskalningen kan det hända att den sökande missar 

att framhäva sådant som inte framgår som meriterade av annonsen. Andra informanter uppger 

att de sällan stött på sådant som överraskar dem positivt, eftersom de ofta har en 

grundläggande positiv uppfattning om personen från deras egen framställning i CV:t. 

Alternativt uppger informanterna att de följer upp en ond aning och därmed fokuserar på att 

reda ut oklarheter. 

 

När informanterna uppger vad de specifikt tittar på är sådant som går att hitta i ansökan det 

primära. Att exempelvis verifiera att det står samma sak i presentationen på LinkedIn. Vad 

rekommendationer där säger, om det finns gemensamma kontakter, samt hur väl man 

presenterat sig. Det uttrycks också en åsikt om att arbetssökande bör lägga ner lite tid på sin 

LinkedIn-profil för att attrahera arbetsgivare. En väl utformad LinkedIn-profil anser en 

informant visa den sökandes ambitionsnivå. Även detta skulle enligt informanten kunna 

stärka intrycket av en sökande.  
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Även på Facebook undersöks gemensamma kontakter, samt ifall det framkommer något som 

avviker från ansökan. Flera informanter uttrycker det som att de samlar frågor inför en 

intervju - ett så kallat frågebatteri. Frågor som uppkommer i samband med en 

bakgrundsgranskning online kan till exempel handla om tidigare anställningar, konkurser, 

samarbeten och åsikter. De exempel som informanterna främst refererar till när de hittat 

avvikelser har de dock inte hittat via varken LinkedIn eller Facebook, utan genom Google-

sökningar eller på privata hemsidor. Avvikelserna kan bestå av konkurrerande verksamhet, 

luckor eller skillnader i CV:t, missbruk eller uttryck som inte överensstämmer med företagets 

värdegrund. 

 

En informant lyfter särskilt alkoholism som en varningsflagga, då det enligt hen är något som 

allvarligt skulle kunna påverka arbetet. Vidare berättar denna informant om ett tillfälle då en 

sökande inte anställts med hänvisning till alkoholism, men informationen framkom då inte via 

sociala medier. Sådant som informanterna nämner att de reflekterar över, men kanske inte tar 

upp med den sökande, är hur aktiv personen är på exempelvis Facebook under arbetstid, 

bilder, gillade sidor och grupper. Det är först om de upplever något av detta som 

problematiskt som de lyfter det som en fråga under intervjun. 

 
”Hur kommer det sig att, och, när man söker på det här så hittar vi det här.” Alltså att man ber 
personen ge en personlig kommentar kring det. Och liksom medvetandegör personen om att vi har 
sett det här och hur de ställer sig till det och så.  (Informant 4)  

 

Vad andra säger om den sökande på internet är dock inget som informanterna lägger någon 

större vikt vid, förutsatt att det inte kan knytas till en situation som är yrkesrelaterad eller kan 

kopplas till förväntningar på yrkesrollen. 

 
Alltså skitsnack, de får hålla på bäst de vill, det bryr jag mig inte om. Jag frågar inte ens upp på 
det. Jag är mer intresserad av fakta. Alltså hur de beter sig, inte hur folk beter sig mot dem. /.../ 
Ingen är omtyckt av alla. Så en persons röst på nätet, det är ingen stor röst. Då tittar jag hellre på 
helheten. (Informant 5) 

 

Samma informant nämner att hen kan kolla på Flashback ifall det dyker upp som träff vid 

googlingar. Däremot lyfter hen att det inte är kommentarer i ”trådar” i som är intressant, utan 

ifall ”trådar” grundar sig i något annat. Exempelvis en artikel i en tidning eller en dom. 

Informanten poängterar att det är nivån på hur granskad informationen är som är viktigt för 

huruvida det är värt att gå vidare med att ställa frågor kring det eller inte.  
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Men sen så googlar man ju, gärna. Eller tittar på AllaBolag [allabolag.se], AllaBolag sitter ju mer 
på fakta. Google är ju mer, där får man sålla lite i vad som står. Men det kan ändå vara intressant. 
Vad som står på Flashback, eller vad som står på Facebook, eller vad som är utlagt på Twitter. 
Eller vilka Instagram-bilder finns det? Vad finns det för dokumentation om den här personen som 
företagsledare på nätet? (Informant 5) 

 

När det gäller bilder på exempelvis Facebook ser värderingarna olika ut. En informant anger 

att bilder enbart studeras för att veta vilket ansikte som ska mötas vid en intervju, medan en 

annan informant berättar att alkoholrelaterade bilder kan framkalla en reflektion över 

privatpersonens relation till alkohol eller andra missbruk. Värderingarna går dock isär och 

flera informanter menar att bilder inte säger något om personens faktiska arbetsförmåga. 

 
Sen är man ju inte mer än människa. Jag skålar också i champagne, då och då. Jag tycker det är 
kul, men, men... och skulle inte besväras av att någon såg mig med det. (Informant 3) 
 
Alltså jag får ju aldrig gå på en bild ”Är det en ful eller fin människa?”. Eller ”Oj vad konstigt 
klädd den här var på den där bilden”, ”Titta här är den här full på McDonalds”, alltså jag får ju inte 
döma på det sättet. Jag måste tänka efter vilken roll jag har och vad jag faktiskt. Om jag går ut och 
kollar vad jag faktiskt kan få se. Det är klart jag kan få se nån sitta full på McDonalds. Det har 
många gjort. Och det kan inte jag döma i den situationen, där den sitter där och då. För är det en 
lördagskväll efter nån studentfest, ja men det är väl klart [att det är okej]. Man måste kritiskt 
ifrågasätta sig själv kritiskt hela tiden. För riskerna är inte där [på sociala medier], riskerna är den 
som sitter och läser det, tycker jag. (Informant 5) 

 

Inom offentlig sektor regleras rekryteringsbeslut av en offentlighetsprincip som innebär att 

beslutsunderlag ska kunna tillhandahållas för allmänheten om så önskas. Det är därför 

oacceptabelt för en rekryterare att härleda sina beslut på en magkänsla som eventuellt uppstår 

genom fynd i sociala medier.  

 
Eftersom vi rekryterar till en offentlig verksamhet och vi ska kunna, vi ska kunna hantera 
eventuella överklaganden och såna saker. Och då är det ju officiella uppgifter, alltihop. Och det är 
det ju inte, det du har lagt ut på internet eller lagt ut via andra sociala medier eller så. Det har ju 
inte du lagt ut i avsikt alltid för att få nya jobb. Det är inte som något stöd för en ansökan som du 
uppdaterar din Facebook-sida kanske, eller vad det kan vara. Utan det får man ju respektera att det 
är som privatpersoner de agerar där. (Informant 4)  

 

Däremot står informanterna vid universiteten för att de gör sökningar online. En poängterar 

att hen gör det endast för att få ett ansikte på den sökande. Den andra har egen erfarenhet av 

att stöta på nynazism i och med en sökning, och har efter det blivit extra uppmärksam.  

 
Han fanns med i flera olika sammanhang med bilder och hakkors och allt möjligt konstigt. Så vi 
valde att inte... Han var inte i och för sig en person som vi hade gått vidare med första rundan 
annars heller. Men, men, det här bidrog liksom till att han inte blev topprankad om man säger så. 
(Informant 4) 

 



17 

Informanten kopplade detta till universitetets värdegrund, något som hen inte är ensam om att 

lägga stor vikt vid. Något som de flesta av informanterna tar upp och värderar är att den 

sökandes huvudsakliga värdegrund bör överensstämma med organisationens. En informant 

menar att det är viktigt att den sökande är medveten om vad som ryms inom 

diskrimineringslagstiftningen, och inte uppvisar nedlåtande attityder mot kvinnor, 

funktionshindrade, religioner, sexuell läggning samt olika etniciteter. Hen menar även att ett 

väldigt ovårdat språkbruk höjer varningsflaggor. Det kan bland annat handla om att den 

sökande skriver mycket könsord och svordomar. En annan informant är inne på liknande 

resonemang kring diskrimineringsgrunder. 

 
Det är klart börjar man se att man är rent rasistisk eller att man är kvinnoförnedrande eller 
någonting, då skulle jag då verkligen dra åt mig öronen. För sånt kan man se folk skriver ibland 
och då skulle jag verkligen dra i varningsklockorna. Det är nog det som skulle påverka mest tror 
jag. (Informant 6) 

 

Informanterna diskuterar även den politiska åskådningen, och vilken påverkan den kan ha. De 

belyser även skillnaden mellan politisk aktivism och extremism, och att det i dagsläget finns 

gråzoner åt båda håll på den politiska skalan. De flesta är dock överens om att så länge man 

inte propagerar under arbetstid eller låter det påverka beslut inom arbetet så har varje person 

rätt till sin åsikt. Det som däremot inte får förekomma enligt informanterna är hets mot 

folkgrupp. 

 
Olikheter är bra. Jag vill egentligen att vi ska vara olika, det tycker jag tillför, gör ett arbetslag 
oftare intressant och bra. Och att man kommer längre i det jobb man gör. Man har olika karaktärer 
så det är ju jättedumt att tro att man ska forma någon politisk homogen grupp eller så. Men, men 
om... ja. Om man var aktiv inom Sverigedemokraterna. Eller om man var aktiv inom... ännu värre 
liksom /…/ Ja, något extremt. Då skulle jag faktiskt ”Här, akta er”. Det skulle jag nog faktiskt 
kunna gå igång, eller alltså inte gå igång. Utan helt enkelt av, inte gå vidare med en sån person. 
(Informant 3) 

 

En annan informant menar att politiska olikheter är helt okej, även om åsikterna inte går ihop 

med informantens egna, och syftar då särskilt till Sverigedemokraterna. Hen påpekar att de är 

framröstade och att det är ett politiskt parti, med demokratiska rättigheter precis som övriga 

partier. En annan informant lyfter problematiken kring just Sverigedemokraternas 

omdiskuterade människosyn. 

 
Och det kan ju va, det är ju inte, folk ba ”tänk om dom är rasister då?” ”Ja, tänk om dom är det”. 
Jag förstår att det inte är roligt. Men då har ju du vart en dålig intervjuare om du inte lyckats få 
fram den människosynen och vilken såhär individ det är. Om du sitter och intervjuar den personen 
och inte lyckas få fram det, då har ju du misskött ditt jobb redan där. (Informant 2) 
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Ingen av informanterna uppger att de själva någon gång sållat bort en sökande enbart på 

grund av sådant de blivit uppmärksammade om via sociala medier. De flesta ger exempel på 

tillfällen då de hittat sådant som förstärkt en uppfattning, men hävdar att det inte explicit var 

det som fällde avgörandet om att inte anställa personen. En informant beskriver hur hen blev 

överraskad av det som fanns tillgängligt på sociala medier. Där förstärktes den sedan innan 

tveksamma uppfattningen om en arbetssökande. Informantens osäkerhet utökades då 

helhetsbilden inte överensstämde med ansökan och intervjun.  

 
Han fanns ju där och det vart ju som en liten annan bild. Jag kunde aldrig tro att han hade familj 
och allting. För det kom som fram på nätet, att han hade det. Han verkade vara mer som en 
enstöring när man hade han på intervjun. /.../Men jag minns inte. Alltså jag kommer bara ihåg det 
där och att vi kolla upp han. Och det bekräftade bilden att vi tyckte att det han sa inte riktigt 
stämde överens med hur hans... vad det såg ut att visa sig på sociala medier. Men jag tror, det var 
väl inte det som fällde utslaget, det var det inte. För vi var ju redan tveksamma efter intervjun. Så 
jag tror inte vi hade tagit honom ändå. Men det vart väl lite grann ändå bekräftat det vi tänkte efter 
intervjun. (Informant 6) 

 

Familjesituationen i sig var inte det som fällde avgörandet utan informanten menar att det var 

framställningen som inte gick i linje med det tidigare intrycket. Det fick informanten att 

ifrågasätta vad personen hade för egentliga avsikter. En annan informant poängterar att en 

familjesituation inte har med anställningen och den faktiska arbetsförmågan att göra. Särskilt 

ifall en kommande föräldraledighet skulle uppdaga sig. 

 
Ja jag anser inte det en sjukdom och jag anser att det kommer en människa ut efter 
mammaledigheten och efter pappaledigheten. Och idag delar man på det och det ger ännu bättre 
värderingar i företaget skulle jag säga. Man växer med den grejen [att bli förälder] och man 
kommer tillbaka. Man blir ju inte hemma resten av livet. Vi jobbar dessutom i en ganska stor 
organisation där, alltså, det händer ju överallt. [Paus] Jag kan nog nästan förstå att man inte väljer 
att tala om det också. Att man är rädd att bli bortvald. Men jag anser inte det som nånting konstigt. 
Vi har mammor och pappor överallt och det är livets gång. (Informant 8) 

 

Annat som kanske undanhålls vid ansökan tror en informant kan vara dolda handikapp. Även 

där tror informanten att det kan vara rädslan att bli bortvald som är orsaken. Informanten tror 

att det dessutom är en berättigad rädsla, även om hen själv uppger att hen inte skulle bry sig 

om det. Informanten exemplifierar med hur en person som finns med på Epilepsiförbundets 

hemsida kanske inte har haft egna epilepsianfall själv på flera år, men att det kan leda till att 

arbetsgivare vacklar i sitt ställningstagande. De flesta av informanterna tror att det är vanligt 

förekommande att andra grundar sina beslut utifrån fynd på sociala medier. Orsaken 

spekuleras vara att man omedvetet låter magkänslan styra. 
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Felkällan i all rekrytering är ju att man lägger in för mycket av sig själv. Att man letar efter den 
som liknar sig själv fast vi alla har olika preferenser. (Informant 2) 

 
Informanternas källkritik och självkritik 
Informanterna är överens om att det finns en nyfikenhet bland människor. En nyfikenhet som 

i värsta fall kan förblinda rekryteraren. De poängterar att det är viktigt att inte vara godtrogen 

gentemot vad som står på internet, utan att mötet med människan alltid är det viktigaste.  

 
Jag förstår att det finns en nyfikenhet bland människor. Och det är mer än en gång som jag har 
googlat folk för att få reda på vilka de är liksom. Jag förstår det. Men däremot kan man ju starkt 
ifrågasätta sig validiteten i det som man hittar. Att man tar saker så förgivet som står på internet. 
Det är generalfel ett a kan jag tycka. Att man inte är källkritisk till det som står, utan att man bara 
sväljer det som står med hull och hår. (Informant 2)  

 

Förutom att ifrågasätta och inte ha för höga förväntningar på att Facebook ger de svar som 

efterfrågas belyser en informant att det finns en felkälla i andras tolkningar av vad som står. 

 
Men det är ju också att man kan inte bara döma utan man måste fortsätta frågeställningen. Och det 
är ju det som är lite farligt med det här med sociala medier. Att man kan kommunicera så att andra 
människor uppfattar det på ett annat sätt än vad man ursprungligen menade. Men att man vågar 
lyfta saker som man kommer i kontakt med. Våga lyfta, våga prata. Svaren är ju i en 
grundvärdering nånstans. (Informant 8)  

 

De lyfter exempel där individen bara delar med sig av sina goda sidor, och poängterar att det 

är viktigt att inte låta sig charmeras av ett snyggt CV eller en välutformad LinkedIn-sida. 

 
De kan ju ha gått alla jordens utbildningar och haft alla världens tjänster. Men du måste ju ha 
säkerställt metoder för att kolla att det faktiskt är sant. Så du måste ha vidimerade handlingar och 
du måste ha referenser eller ja, så. Du kan ju skriva sagor på internet och så. Det ska man ju vara 
medveten om. (Informant 4) 

 

Likväl ges exempel på det omvända, när den sökande kan uppfattas i sämre dager än vad som 

är rättvist. Ofta tros detta vara på grund av någon utomstående, som smutskastat eller inte haft 

personens bästa i avseende. Informanterna nämner att det inte är säkert att personen själv valt 

att lägga ut eller bli taggad i bilder, och att den sökande då inte bör belastas för det. En 

informant upplever sig själv ha blivit uthängd på internet, och reflekterar över att det medfört 

en större medvetenhet hos hen. En av informanterna som endast går via LinkedIn anser att 

Facebook är mer privat, och väljer därför att inte inkräkta på personer där. 
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Det finns säkert saker på Facebook som man borde veta. Rätt eller fel? Men det är min personliga 
åsikt, det är inte företagets åsikt. Men jag tycker att LinkedIn är lite mer professionellt i 
jobbsökarsammanhang, där du inte är lika intresserad av vad du ska äta till middag eller om du ska 
på nån resa. Jag tycker inte riktigt det hör hemma där. Sen kanske det kan komma upp saker som 
egentligen säger ganska mycket om människor på Facebook. (Informant 8) 

 

Att Facebook upplevs mer privat håller även informanter som använder sig av den sidan med 

om. De ger samtidigt skäl för varför de anser att det är berättigat. 

 
För det är ju egentligen som att ställa sig i nåns fönster och kika in i nåns hus och se ”Vem är du 
då du är här hemma?”. För det är ju samma sak egentligen, och det är den där gränsen som är, jag 
tror, vi kommer måsta acceptera att den gränsen, är man anställd hos nån så är man anställd dygnet 
runt. Sen måste man tänka mer på vad ingår i den rollen? Och alla människor har rätt att vara vem 
man vill. Men det finns vissa saker som man måste tänka på utifrån vart man jobbar. Det är inte 
nån mall, utan det är helt beroende på vilken anställning man har. (Informant 5) 

 

Ansvaret för att skilja på sak och person ligger enligt informanterna i deras egna händer. 

Informanterna poängterar att det är ett stort ansvar. Ett stort ansvar som inte bör tas lättvindigt 

eller missbrukas genom att exempelvis döma utifrån sina egna fördomar.  

 
Jag tycker det ställs så otroligt höga krav på den som sitter som rekryteringsansvarig. Att inte 
personlig döma. För alla har rätt att vara vem man är. Alltså är man på nån gay-sida eller dejting-
sida, ja men vad fasen man lever ju på nätet. Det är ju ett liv där och det måste man få leva. Det 
spelar ingen roll om man är på Lunarstorm eller om man är på Blocket. Det är hur man uppför sig 
var man nu är. Det är det som är det viktiga. Och där tror jag vi har en hel del att tänka till och inte 
döma ut för att det inte passar ens egen mall eller vem man själv är. (Informant 5) 

 

En del i det ansvaret menar en informant ligger i att följa upp vad som framkommer på 

internet. Detta eftersom att man som rekryterare kan misstolka bilder eller information man 

hittar. Samt för att undvika att på gammal vana ta saker för givna utifrån egna erfarenheter. 

 
I och för sig så är det jag som värderar människan även vid en intervju. Så att värderingar sker ju 
hela tiden. Det är ju inte det som händer... men, människan har ju ingen möjlighet att ge 
bakomliggande faktorer eller berätta varför den där bilden fanns där. Det är liksom, man får ju 
inget svar från datorn. Jag får ju bara bilder och det som är... det går ju inte att ha en dialog. Så att 
jag kan tänka mig att beroende på vem jag är som rekryterar också så kan det väl liksom bli lite 
styrt. (Informant 3) 

 

En informant kritiserar starkt de personer som inte är självkritiska när de har ett 

rekryteringsansvar. Hen menar att sociala medier är ett vanskligt verktyg. Detta då det är så 

pass lättillgängligt att det underminerar rekrytering som profession. Hen varnar för att 

användarna ofta inte är medvetna om riskerna kring sociala medier i rekryteringsprocessen. 

Värst är dock, enligt informanten, de som är medvetna om kostnaderna vid felrekryteringar 

men ändå litar fullt på ett opålitligt verktyg samt sin magkänsla. I kontrast till denna 
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informants åsikt menar andra informanter att sociala medier är ett verktyg som troligtvis 

kommer vara en större del, men inte den enda delen, av rekryteringsarbetet i framtiden. De 

menar även att rekryteringsprocessen kommer se annorlunda ut framöver. 

 

I samband med informanternas rekryteringsprocesser tas även klassisk referenstagning upp 

och problematiseras. Även här är många informanter källkritiska, även om de flesta anser att 

referenser väger tyngre än vad som framkommer på sociala medier.  

 
Mycket mycket mer med en nypa salt [sociala medier kontra klassisk referenstagning]. Man ska ju 
ta referenser med en nypa salt också givetvis, för det är ju ofta folk som dom själva har lämnat, 
som är bra. Men, men, nej, man ska se på båda för vad det är. (Informant 2) 

 

Kritiken riktas till största del mot hur pålitlig källan är och vilken agenda som står bakom 

valet av referens. Samtidigt som det ofta kan ligga en vänskapsrelation bakom valet, menar en 

informant att den sökande aldrig till fullo kan lita på att det är ett positivt intryck som 

förmedlas av referensgivaren. 

 
Det är klart det kan finnas risker att den framställs i sämre dager [på sociala medier] så att säga. 
Men det finns väl risker med referenstagning också. Att man inte blir rätt, så att säga, bedömd. Det 
kan de ju aldrig veta om någon ber någon vara referens, vad de kommer säga om mig.  På sociala 
medier är det väl i alla fall de själva som har uttryckt sig på något sätt. (Informant 6) 

 

För att få en heltäckande bild av den arbetssökande vill informanterna ta del av så mycket 

relevant information som möjligt. Då tillgängligheten och mängden information varierar ser 

förutsättningarna olika ut för olika arbetssökande. De sökandes aktivitetsnivå på sociala 

medier uppges variera. Vissa sökande är inte aktiva alls. Ett antal av informanterna nämner de 

generationsskillnader som finns och menar att de kan se en skillnad i hur användandet ter sig. 

Några informanter tror exempelvis att yngre människor inte har samma eftertanke i sin 

aktivitet som de äldre och att det kan få negativa följder i ett senare skede av livet. Snedsteg 

som skett i ungdomen ligger kvar online och är tillgängligt för framtida arbetsgivare.  

 
Vi som inte är födda så digital native. Som har anpassat sig och kommer faktiskt ihåg hur det var 
när man inte hade dator hemma. Jag tror att vi tänker mycket mer på det [att anpassa sig]. Däremot 
tror jag liksom att är man född -95 eller runt där nån gång, då tror jag att man skiter lite i det. Jag 
är som jag är och det är take it or leave it liksom. Men däremot tror jag att vi har en stor befolkning 
som anpassat sig som är såhär 30 till 50 som tänker på vad de skriver. (Informant 2) 
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En annan informant förtydligar hur anpassningen i framställandet av sig själv skiljer sig 

mellan generationer. Detta påverkar inte bara vad som går att hitta om den sökande på sociala 

medier, utan även mängden information om och av den sökande som finns tillgänglig. 

 
Och där är det kanske främst den yngre generationen. Jag vet inte riktigt vart gränsen går för den 
här generationen, men det finns en viss skillnad. Det är de som lever på nätet, och det är väl främst 
egentligen… När man är ung så är man odödlig och det som man säger och gör det finns inga 
konsekvenser. Man bara är [skrattar]. Och i forum så uttrycker man sig om hittan och dittan och 
allt möjligt, och det är väl egentligen när de kommer ut i arbetsmarknaden som de inser att ”Vem 
jag är spelar roll”. De gamla uvarna har inte vuxit upp med det här att finnas på internet. Alltså, det 
har varit som en telefonkatalog. Det är inget ställe man kan leva på, det är inget ställe man kan 
agera på. Många läser hellre en bok än att man läser lagen på nätet, för det kan ju vara ett fel. Man 
har lite olika förhållningssätt till det. Men det är väl främst de som har levt på nätet innan de 
kommer in i arbetslivet som kan haja till. (Informant 5) 

 

Enligt informanterna är medvetenheten om arbetsgivarens närvaro på sociala medier blandad 

hos de sökande. Likaså är medvetenheten bland arbetsgivare om etiska skyldigheter gentemot 

den sökande blandad. Många använder sociala medier för att samla frågor och medvetandegör 

de sökande om detta. Fortfarande finns dock vissa som inte fullt ut medvetandegör sökande 

om sin närvaro på internet. Samtidigt finns det arbetsgivare som väljer bort vissa sociala 

medier helt, samt endast använder dem i syfte att tipsa arbetssökande om tillgängliga tjänster. 

Användandets omfattning ser olika ut, men informanterna är överens om att 

rekryteringsprocessen är under ständig utveckling, där nya verktyg är en del av 

progressionen.   

 

Analys 
Vad informanterna undersöker 
Tillvägagångssättet som beskrivs av merparten av informanterna om att de först vänder sig till 

en sökmotor känns igen från Clark & Roberts (2010) forskning. Vissa har dock som bekant 

valt att vända sig direkt till LinkedIn, av samma anledning som Caers & Castelyn (2011) 

nämner; att LinkedIn upplevs mer yrkesmässig än Facebook. Att information online skulle 

vara mer tillförlitlig än information i ett CV, som Davison et al. (2011) hävdar, tar dock 

samtliga informanter avstånd från. Det uttrycks dock inte som en större tilltro till 

sanningshalten i ett CV, utan snarare som en generell skepsis till att lita fullt ut på information 

i samband med en rekrytering. Det finns en stor spridning i vad informanterna undersöker om 

de sökande, men de flesta poängterar att det främst är att stämma överens CV:t med vad som 

finns på sociala medier. Detta skulle kunna liknas med Roulin & Bangerters (2013) 



23 

undersökning som belyser att yrkesverksamma rekryterare fokuserar på det som traditionellt 

går att hitta i CV:t. Däremot finns det informanter som uttrycker att de även tittar på bilder 

och statusuppdateringar, vilket är ett tecken på att informanterna i den här undersökningen 

inte har ett lika tydligt fokus i sin granskning som Roulin & Bangerter (2013) påstår att 

yrkesverksamma rekryterare har. Ett exempel är vad en informant menar att antalet 

statusuppdateringar under arbetstid kan säga om effektiviteten på arbetstid.  

 

Många av informanterna talar om hur de arbetssökande, likt vad Clark & Roberts (2010) 

beskriver, i sin ansökan framhäver allt som kan tänkas vara positivt för tjänsten. Användandet 

av sociala medier för att komplettera helhetsbilden mynnar därför enligt de flesta 

informanterna ut i att de som arbetsgivare letar efter eventuella fel och brister. Detta är något 

som några av informanterna menar kommer naturligt, då de arbetssökande enligt dem är bra 

på att höja sig själv till skyarna. Informanterna är medvetna om risken med att lita blint på 

rekommendationer som kan finnas på exempelvis LinkedIn, då de sökande även där 

framhäver allt som kan tänkas vara positivt (Pike et al. 2013). Några av informanterna talar 

om svårigheterna att få reda på brister hos den arbetssökande och att det därför är viktigt att 

komplettera helhetsbilden med referenser, rekommendationer och andra kanaler att få 

information från. 
 

Ett flertal av informanterna nämner att de gärna frågar den sökande om de får använda 

gemensamma kontakter som referens. Detta som ett led i den kompetensbaserade 

rekryteringen, för att exempelvis ställa frågor om personlighetsdrag såsom samarbetsförmåga. 

Däremot lyfter de inga exempel på hur de medvetet använt sociala medier för att göra 

personlighetsbedömningar i det avseende som Kluemper & Rosen (2009) samt Stoughton et 

al. (2013) undersökt. De nämner att de tittar på bilder, men aldrig hur de uppfattar bilderna 

som representativa för vissa personlighetsdrag. Det är alltså ingen som nämner att exempelvis 

”partybilder” skulle tyda på att en person var utåtriktad. Dock menar en informant att en väl 

utformad LinkedIn-profil skulle kunna visa en persons ambitionsnivå, vilket skulle kunna 

tolkas som en personlighetsbedömning. Informanten är i övrigt väldigt mån om att hålla sig 

inom ramarna för en strukturerad rekryteringsprocess, men uttrycker en generell tanke om att 

kompetens kan skapas allt eftersom, medan attityd och inställning är grundförutsättningar 

inom alla rekryteringar. Hur en väl utformad LinkedIn-profil ser ut framgår dock ej. 
 



24 

Informanterna lyfter andra fördelar som sociala medier kan medföra i rekryteringsprocessen. 

De flesta av informanterna talar om sociala medier som ett lättillgängligt och smidigt verktyg 

där man snabbt får tillgång till information, något som tidigare forskning även tyder på 

(Doherty 2010). Vidare menar samma forskare att informationen på sociala medier i vissa fall 

kan vara mer aktuell och uppdaterad än vad ett CV i vissa fall är, vilket informanterna vare 

sig styrker eller motsäger. Däremot poängterar vissa av dem att det ibland står mer på sociala 

medier än i ett CV. Informanterna menar att de för urvalet lägger störst vikt på den 

information de fått in via ansökan, och därefter kan komplettera med sociala medier. I 

slutänden är det dock alltid mötet med individen vid intervju det som väger tyngst. Detta 

stämmer inte överens med tidigare forskning som menar att arbetsgivare har en större tilltro 

till vad som öppet publicerats på sociala medier (Davison et al. 2011). Informanterna visar likt 

forskare (Pike et al. 2013; Smith & Kidder 2010; Zeidner 2007) upp en medvetenhet om att 

information om och av den sökande inte behöver vara publicerad av den sökande själv, eller 

vara sanningsenlig. Däremot använder informanterna inte sociala medier för att gallra på det 

sätt som vissa i Caers & Castelyns (2011) urvalsgrupp angav att de gjorde. Informanterna i 

vår studie uppger att i de fall de tittat på den sökande online har de även fullföljt en intervju 

med personen. Även om Caers & Castelyns (2011) flaggar för att sociala medier kan skapa 

förutfattade meningar om den sökande tidigare i processen, uttrycker de flesta av våra 

informanter att de snarare ser medierna som ett verktyg för att skapa sig frågeställningar till 

den kommande intervjun. Detta ger de sökande tillfälle att kommentera eventuella 

förutfattade åsikter. Ett fåtal informanter uttrycker dock att de fått reda på omständigheter de 

inte förväntat sig, som de inte minns huruvida de följde upp eller inte. Om förutfattade 

meningar uppstår är det vanligtvis vid bakgrundsgranskningar efter intervjun, då 

bakgrundsgranskningar före fokuserar på att reda ut frågetecken och tenderar vara 

fördomsfria. Detta bekräftar att sociala medier kan leda till förutfattade meningar om de 

används efter intervjun, då den sökande inte ges samma chans att svara på frågor som 

uppstått. Det skulle vidare kunna tolkas som en invändning till att förutfattade meningar 

uppstår tidigare i processen, då bakgrundskontroller före intervjun tenderar vara fördomsfria. 

Tidpunkten för bakgrundskontrollerna är som bekant en fråga som spretar bland 

informanterna, men att normen som forskare (Clark & Roberts 2010) hävdar håller på att 

skifta bekräftas då ett flertal av informanterna i dagsläget använder sociala medier för att 

samla individuella frågor till ett så kallat frågebatteri. 
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Hur informationen påverkar   
Informanterna poängterar att det är viktigt att inte låta sig charmeras av ett snyggt CV eller en 

välutformad LinkedIn-sida, trots tidigare påstående om att en LinkedIn-profil kan spegla 

ambitionsnivå. Detta kan ses som ett tecken på att informanterna till viss mån är medvetna om 

att CV:t och även LinkedIn är en självskattning av individen om dennes arbetsförmåga. 

Självskattningen är något som Kluemper & Rosen (2009) menar är skillnaden mellan CV och 

sociala medier vilket vissa informanter visar sig vara mer medvetna om än andra. Några 

informanter använder endast LinkedIn då de anser att risken att göra en 

personlighetsbedömning och icke kompetensbaserad rekrytering är större om man går via 

andra sociala medier. LinkedIn däremot liknar enligt dem den självskattning som ett CV är. 

Andra informanter hävdar att trots deras användande av exempelvis Facebook så gör de inte 

personlighetsbedömningar. De menar att vad de undersöker är kopplat till den kravprofil de 

utgår från samt att det är viktigt att inte personligt döma den sökande. Det senare är något som 

de menar ställer höga krav på den som rekryterar. Ytterligare några informanter har inte 

nämnvärt reflekterat över den problematik som övriga informanter och forskare tar upp 

(Kluemper & Rosen 2009).  

 

Du (2007) samt Roulin & Bangerter (2013) nämner att det är speciellt unga arbetssökande 

som är intressanta att kolla upp, eftersom rekryterare har mer begränsad 

bakgrundsinformation om dem. Denna aspekt är ingenting som informanterna självmant 

lyfter. Däremot talar de om en generationsskillnad, samt att äldre i större utsträckning skalar 

av sitt CV, vilket gör att de med längre yrkeslivserfarenhet i större utsträckning positivt kan 

överraska rekryterarna med information om tidigare erfarenheter som framkommer online. 

Detta skulle snarare dementera påståendet av ovanstående forskare. Å andra sidan lyfter några 

av informanterna även att unga i större utsträckning uttrycker sig i forum, och att det finns 

mer “spår” av dem på sociala medier. Däremot uttrycker samma informanter inte att det skulle 

göra dem mer intressanta att titta på, eftersom att det som informanterna främst tittar på är 

sådant som är avvikande från CV:t och yrkesrollen och inte mängden. De uttrycker inte att 

unga är mer öppna, utan snarare mer ogenomtänkta i vad de publicerar och konsekvenserna av 

det, vilket forskning har problematiserat (Clark & Roberts 2010; Davison et al. 2011).  
 

Informanterna lyfter liknande resonemang som Bohnert & Ross (2010) för angående ett 

alkoholrelaterat flöde på sociala medier. De flesta informanter säger att de inte bryr sig om 
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“partybilder” på den sökande, samtidigt som en informant lyfter att det kanske är lättare att 

upptäcka tecken på alkoholism. Hur dessa tecken skulle framgå eller hur informanten skulle 

bemöta situationen framgår ej. De vidhåller dock att de inte dömer sökande på grund av bilder 

de ser, vilket motsäger forskningen (Bohnert & Ross 2010). Informanterna menar snarare att 

om alkoholorienterade profilers upplevs som olämpliga eller inte beror på den omgivning man 

befinner sig i och på betraktaren, problematik som forskning lyft (Stoughton et al. 2013). 

Utöver de alkoholrelaterade bilderna som forskarna nämner som varningsflaggor, nämner 

informanterna även rasistiska uttryck, kvinnoförnedrande uttryck samt en människosyn som 

inte stämmer överens med organisationens värdegrund som varningsflaggor. En informant 

nämner även att sådant som den sökande uttryckt som skulle kunna klassas som 

diskriminering enligt gällande lagstiftning är att anse som en varningsflagga. Några 

informanter nämner “skitsnack” som något de inte lägger någon större vikt vid. En aspekt som 

forskning lyft som en varningsflagga (Stoughton et al. 2013). Informanterna säger att det inte 

är innehållet i skitsnacket eller hur andra beter sig mot den sökande som är intressant, utan hur 

den sökande beter sig mot andra. Den tyngre värderingen av hur de sökande beter sig mot 

andra skulle kunna tolkas som en likhet till det Stoughton et al. (2013) tar upp om att 

baktalande upplevs som mindre samvetsgrant och sympatiskt. Om det uppstår varningsflaggor 

menar majoriteten av informanterna att de kan följa upp eventuell tveksam information, så 

den arbetssökande får en möjlighet att kommentera eller förklara den information som väckt 

funderingar. 

 

Etiska aspekter och ställningstaganden 
Informanterna i vår undersökning är oeniga i sin öppenhet kring den etiska skyldighet som 

forskare (Zeidner 2007) hävdar finns om att berätta för den arbetssökande vad som 

framkommit genom sociala medier. Om informanterna hittar information som de vill följa 

upp, uppger de flesta var informationen hittats samt ber om en kommentar. Vissa informanter 

är däremot inte lika öppna med att de kollat upp sökande online, på grund av att de inte 

upplevt att den informationen varit avgörande eller det som fällt avgörandet. I dessa lägen har 

den sökande inte fått gå vidare i rekryteringsprocessen, då den ändå inte motsvarat den 

konkurrerande kompetensen från andra sökande. Detta bekräftar Clark & Roberts (2010) 

uttalande om att sökande inte alltid får vetskap om att de blivit bakgrundsgranskade på 

internet. Informanterna vidhåller likt forskarna att det är fel att göra bakgrundskontroller ifall 

det inte har med yrkesrollen att göra, samtidigt som några uttrycker att de inte anser det fel att 
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“bara kika lite”. Däremot har några av informanterna svårt att definiera var gränsen mellan att 

”bara kika lite” och kompetensbaserad efterforskning går. De uppvisar i vissa fall en 

dubbelmoral för att rättfärdiga sitt syfte. De hävdar att det är fel om det inte har med 

yrkesrollen att göra samtidigt som de efterforskar på löst baserade grunder, då de gör en 

allmän sökning för att ”se vad som dyker upp”. 

 

Vissa informanter väljer som bekant att endast ta hjälp av LinkedIn, medan andra är mer 

liberala i användandet av Google och Facebook. Däremot uppger alla att de respekterar 

begränsade profilåtkomster och individers privatliv. De beskriver ett moraliskt dilemma då de 

liknar granskningen via internet med att stå och titta in genom en arbetssökandes 

vardagsrumsfönster. Detta moraliska dilemma går i linje med vad Clark & Roberts (2010) 

menar med att arbetsgivare obemärkt tar del av sådant de inte var avsedda åskådare för.  En 

informant tar starkt avstånd från användandet av sociala medier i rekryteringsprocessen och 

menar att informationen som framkommer på internet till väldigt liten grad kan vara av nytta 

när det kommer till att undersöka personlighetsdrag i kompetensbaserad rekrytering. Detta är 

något som Stoughton et al (2013) problematiserar genom att ifrågasätta signifikansen i 

översättningen mellan agerande på internet och personlighetsdrag.  

 

Den barriär mellan privat- och arbetsliv som Pike et al. (2013) menar vara på väg att suddas ut 

benämner informanterna indirekt genom ovanstående värderingar. Några informanter säger att 

vad folk väljer att göra på sin fritid inte spelar någon roll så länge de kan prestera på arbetet. 

Samtidigt uttrycker vissa informanter att de endast ser personen som en identitet. De menar att 

agerande på internet och fritid måste vara i linje med vad man kan stå för i sin yrkesroll. 

Samma personer anser även att uppfattningen de får av kandidaten i ansökan bör stämma 

överens med den bild som förmedlas på internet, för att utesluta att någon uppger sig vara 

någon eller något den inte är. Speciellt viktigt är detta enligt informanterna i högre 

befattningar där åtagandet sträcker sig längre. De uttrycker dock vikten av att som rekryterare 

vara medveten om sina egna förutfattade meningar och därför inte personligt döma någon. De 

poängterar sammantaget den problematik som Davison et al. (2013) lyfter om att arbetsgivare 

kan få en annan uppfattning om innehållet på sociala medier än vad den sökande hade för 

avsikt att förmedla. De flesta informanterna poängterar även att det är viktigt att i en sådan 

situation prata med den sökande och ställa frågor om det som upplevs inte stämma överens 

med förväntningarna på yrkesrollen. Endast ett fåtal har valt att gå vidare i 

rekryteringsprocessen utan att följa upp sådant de hittat online. I de fallen beskrivs som 
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bekant hur just den sökande inte var en av toppkandidaterna. De som är medvetna om denna 

problematik menar att det, likt vad Zeidner (2007) beskriver, finns en skyldighet att som 

rekryterare säkerställa att de uppfattat informationen rätt. Detta i och med att allt som står på 

internet enligt dem inte behöver vara sant. Generellt är de som är mer medvetna om 

tolkningsproblematik även mer källkritiska och återkopplar i en större omfattning. De som 

däremot är mindre medvetna om detta tenderar att vara mindre källkritiska och återkopplingen 

är mer slumpmässig snarare än självklar.  
 

Informanterna tar upp den problematik som genom sociala medier uppstår då faktorer som 

exempelvis etnicitet, utseende och sexuell läggning kan bli synligt. Ett flertal av dem tror 

att risken för diskriminering som följd tenderar att bli mer vanlig bland andra arbetsgivare. En 

informant uttrycker rakt ut att hen inte kan döma en sökande på om den är fin eller ful, utan 

menar att man självkritiskt hela tiden måste påminna sig om vad som är relevant för 

yrkesrollen. En annan informant exemplifierar problematiken med dolda handikapp som kan 

spela in och påverka rekryteraren i beslutsfattandet. Även fördomar problematiseras av såväl 

informanterna som av Cears & Castelyns (2011) då risken finns att rekryteraren gör ett urval 

utifrån sina egna preferenser. De flesta informanterna uppvisar dock en stor medvetenhet om 

problematiken och säger sig försöka undvika det klassiska misstaget att rekrytera någon som 

liknar sig själv eller övriga i gruppen. Något som borgar för en medvetenhet om det Brown & 

Vaughn (2011) lyfter om att som rekryterare vara både källkritisk och självkritisk.  
 

Resultatsammanfattning 
Utifrån vår analys med fenomenografiska inslag har fokus legat på att urskilja skillnader 

genom likheter i informanternas åsikter och erfarenheter. Vi har genom semistrukturerade 

intervjuer kunnat besvara våra frågeställningar.   

 

Vad informanterna undersöker när de går in på sociala medier varierar och exemplifieras med 

allt från publikationer och tidigare anställningar till statusuppdateringar och bilder. Vad dessa 

saker säger om den arbetssökande beror i stor utsträckning på granskaren och när det kommer 

till hur informanterna värderar informationen går även där meningarna isär. Vad 

informanterna är överens om är att diskriminering och en kränkande människosyn är 

varningsflaggor som kan fälla ett avgörande. De värderar dock övrig information med en stor 

variation. Samtidigt refererar de flesta informanter till en kompetensbaserad rekrytering, där 
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informationen ska vara relevant för den kommande yrkesrollen. Då ett flertal av de 

intervjuade använder sig av internetsökningar för att skapa frågeställningar upplever vi att 

informanterna följer upp den information de tagit del av. Så är dock inte fallet i alla lägen. Det 

förekommer situationer där informanterna inte har berättat för den sökanden att hen har kollat 

upp personen på internet. I dessa fall uppger dock informanterna att informationen inte har 

varit det avgörande, då den sökande ändå inte skulle ha gått vidare i rekryteringsprocessen.  

 

De etiska aspekter som lyfts genom undersökningen betonar bland annat problematiken över 

var gränsen mellan privat och arbetsliv går. En informant menar att det beror på yrkesrollen 

och hur långt åtagandet sträcker sig, och att det därför kan vara mer avgörande för en högt 

positionerad hur hen framställer sig. Samtidigt nämner ett flertal informanter att just 

användandet av sociala medier för bakgrundsgranskning medför en problematik då all 

information inte har som syfte att framställas för en eventuell arbetsgivare. Två informanter 

exemplifierar det med att stå och titta in genom ett vardagsrumsfönster och upplever att de 

spionerar.  

 

Med denna medvetenhet och trots komplexiteten i sociala medier som verktyg i 

rekryteringsprocessen så vittnar informanterna om en tro till att framtidens 

rekryteringsprocess kommer att se annorlunda ut. Några av informanternas positiva 

inställning till att använda sociala medier i rekryteringsprocessen är något som går i linje med 

rapporten från Stockholms Handelskammare (2013) som vittnar om verktyget som en 

stigande trend.  
 

Diskussion  
Metoddiskussion 
I och med vissa svårigheter att hitta frivilliga deltagare, samt en given tidsram, nöjde vi oss 

med åtta informanter. I arbetet med att analysera vårt resultat kände vi dock att varje intervju 

tillfört ny information och nya vinklar, vilket gör att vi inte upplever mättnad i vårt resultat. 

Vi hade som ambition att intervjua sju till tolv personer, varför vi nöjde oss med det befintliga 

antalet då två personer under intervjuprocessen föll bort. I efterhand hade det varit intressant 

att se om vi uppnått större mättnad ifall vi intervjuat de ursprungliga tio, eller fler. 
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Då en av informanterna avböjde till inspelningsmöjligheter resulterade den intervjun i en 

ofullständig transkribering. Då intervjun inte transkriberades ordagrant utan utgick från 

anteckningar ställer vi oss frågande till om avgörande information missades. Denna informant 

citeras aldrig ordagrant i resultatdelen, men personens åsikter och erfarenheter finns med i 

sammanställningen.  Samtidigt är vi medvetna om att fokus vid intervjun flyttats från att tolka 

signaler till att hinna anteckna så mycket som möjligt. I och med detta kan nyanser ha gått oss 

förbi. 

 

Urvalet bestod som bekant i första hand av utbildade personalvetare. Det finns i efterhand ett 

intresse för att undersöka om personer som klättrat inom en organisation och på så vis fått 

ansvar för rekrytering har samma syn på ämnet. Personer som lärt sig genom trial and error 

och inte genom akademisk utbildning kanske inte på samma sätt kritiskt granskar både 

verktygen och sig själva. Att vårt urval bestod av ett snöbollsurval från en krets av personer 

inom HR-professionen kan säkerligen ha påverkat det slutgiltiga urvalet och resultatet. 

 

Validitet  
Hade denna undersökning genomförts med hjälp av enkäter hade informanterna möjligtvis 

upplevt en större grad av anonymitet i sina svar. Valet att använda oss av intervjuer som 

metod anser vi däremot tala för validiteten då enkäter utesluter möjligheten till följdfrågor och 

möjligheten att avläsa känslomässiga reaktioner. Observationer som metod hade varit för 

komplext och inte gett möjligheten att få ta del av informanternas tidigare erfarenheter. Att 

använda oss av intervjuer som metod medförde en öppenhet för informanternas egna 

reflektioner och upplevelser. 

 

Reliabilitet  
I och med att vi använt en semistrukturerad intervjumetod har vi utan att styra informanterna 

för mycket kunna säkerställa att de verkligen svarat på de frågor vi ställt. Då oklarheter 

uppstått har dessa kunnat redas ut med hjälp av följdfrågor.  

Skulle undersökningen genomföras igen skulle däremot resultatet säkerligen variera. Dels på 

grund av att vi inte upplevde mättnad i vårt resultat, men även på grund av att upplevelser, 

tidigare erfarenheter och åsikter är individuella för informanterna och omöjliga att replikera. 

Däremot anser vi att spridningen mellan sektorer och den geografiska spridningen gör att vårt 

resultat ändå är relativt generaliserbart i dagsläget. Spridningen bland informanternas åsikter 
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är även så pass stor att vi upplever omfattningen som närmast heltäckande. Detta gör att vi 

sammantaget upplever en god reliabilitet i vår undersökning. 

 

Resultatdiskussion 
De generationsskillnader som påtalas anser vi har flera aspekter. Både forskning och 

informanterna lyfter att det är en större omedvetenhet kring konsekvenser av handlande bland 

yngre än äldre. Generellt håller vi med, men anser samtidigt att, när det kommer till sociala 

medier, är yngre medvetna på ett annat sätt än äldre. Detta då yngre ofta har en stor 

medvetenhet om vilka typer av bilder och statusuppdateringar som genererar ”likes”. Vi tror 

att de är mer intresserade av att bli populära av sin målgrupp, det vill säga personer i deras 

omgivning. Däremot är de kanske inte lika intresserade av att bli populära hos andra 

målgrupper, såsom föräldrar och deras bekantskapskrets eller en potentiell arbetsgivare. Det 

handlar således inte om att yngre är mer omedvetna. Snarare handlar det om att de medvetet 

söker bekräftelse från personer de kan relatera till och omgivningar de vill bli förknippade 

med för att uppnå hög status. De söker alltså inte bekräftelse från arbetsgivare och kan därför 

uppfattas som mer omedvetna av dem. 

 

Samtidigt tror vi att medvetenheten inte endast grundar sig i generationsskillnader, utan att det 

även kan bero på klasstillhörighet, geografiskt läge samt ett flertal ytterligare aspekter. 

Framtoningen på sociala medier är i sig ett omdiskuterat ämne där det i allmänhet oftast är en 

förskönad bild av verkligheten som läggs ut. Detta gör frågan betydligt bredare än vad som 

ryms inom syftet för vår undersökning. Däremot är det intressant att fråga sig ifall 

arbetsgivare har större överseende med yngres framtoning och uttryck online, då det verkar 

allmänt vedertaget att yngre är mer frispråkiga och bekymmerslösa? Om detta är fallet, leder 

det till olika förutfattade meningar och olika bedömningar av personer på grund av ålder?  

 

Både forskning och informanterna menar att sökande i rekryteringssammanhang försöker 

framställa sig själva efter hur de tror att arbetsgivare vill att de ska vara. I kontrast till detta 

uppmålas att det finns en ofiltrerad version av den sökande online. En informant talar om att 

hen ser det som att människan bara har en identitet, där agerandet online måste 

överensstämma med resten av personens agerande, och vidare med den tilltänkta yrkesrollen. 

Att hur du är och beter dig genomsyrar alla kontexter på samma sätt. Att du bör ha samma 

grundvärderingar både i arbetslivet som privatlivet. Samtidigt som resonemanget går att 
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koppla till den transparens som finns i dagens kommunikationssamhälle kan det bli 

problematiskt i vissa avseenden. Kan man vara flitig på jobbet och lat hemma? Kan beteenden 

vara kontextberoende och hur särskiljs dessa ifall allt bidrar till en samlad identitet? Samtidigt 

måste man ifrågasätta hur ofiltrerad versionen online verkligen är. Som tidigare nämnts 

angående yngres medvetna framställning om sig själva i sociala medier är det möjligtvis 

endast en polerad bild av verkligheten som framställs. Detta gäller som bekant inte endast 

yngre, men det är enligt oss extra tydligt i den gruppen. Förutsatt att det är en filtrerad version 

av en individ både i en ansökan och online, kan även versionen av individen i arbetskontexten 

vara filtrerad och förfinad?  

 

Vad en informant lyfter om att ett föräldraskap som framkommer vid en bakgrundsgranskning 

via sociala medier inte får påverka borgar för medvetenhet i beslutsfattandet. Däremot tror vi 

att det finns ett stort mörkertal bland sökande som blivit gallrade utifrån den aspekten. 

Däremot är det svårt att bevisa att sådan information skulle framkommit genom just sociala 

medier, och att få informanter att medge det ser vi som väldig svårt. Ingen situation är svart 

eller vit, och oavsett om det handlar om ett urval gjort på grund av föräldraskap, etnicitet eller 

något annat kan arbetsgivaren oftast hävda att det egentligen berodde på kvalifikationer. Att 

vissa informanter inte medvetandegjort sökande om att de inte gått vidare i 

rekryteringsprocessen på grund av sådant som bland annat framkommit i sociala medier anser 

vi egentligen inte är unikt för sociala medier. I allmänhet anser vi att det finns en begränsning 

i hur mycket av sanningen arbetsgivare väljer att dela med sig till de sökande av. Oavsett om 

det som framkommit genom sociala medier eller genom referenser var det som fällde 

avgörandet, är det i slutänden sällan den sökande får veta den exakta orsaken till att hen inte 

fick tjänsten. 

 

Majoriteten av informanterna tar upp kvinnoförtryck, rasism samt diskrimineringsgrunderna 

som varningsflaggor för företagets värdegrund. De flesta menar att mångfald är någonting att 

eftersträva, även när det kommer till politisk åskådning, men att extremism kan vara 

alarmerande om åsikterna inte förespråkar människors lika värde. Inom det som en informant 

kallar för “normalvariationen” för politisk åskådning tros en variation öka gruppens dynamik 

och föra den framåt.  Att som arbetsgivare sätta dessa gränser för vad som är acceptabelt och 

inte anser vi bidra till jämställdhetsarbetet och en större mångfald. Diskriminering på 

arbetsplatsen minskar om en gemensam bild av människors lika värde vidhålls, något som 

gällande svensk lagstiftning påvisar. Däremot kan vi ifrågasätta sanningshalten i alla 
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informanters politiskt korrekta svar. Vad innebär ”normalvariation” och hur sätts dessa 

gränser? Om rekryteraren själv befinner sig i ytterkant på den politiska skalan, hur skulle den 

reagera om en sökande öppet visade sina sympatier för motsatt ytterkant? Exempelvis ifall det 

påverkade verksamhetens ekonomiska förutsättningar, såsom ökad arbetsgivaravgift för 

ungdomar, eller minskad veckoarbetstid. Speciellt ifall det är områden som den sökande 

aktivt kommer arbeta med i yrkesrollen. Ifall det finns två kandidater att välja mellan, där en 

öppet visar samma politiska sympatier som rekryteraren, och den andra kandidaten motsatt 

riktning, påverkas verkligen inte rekryteraren? 

 

Caers & Castelyns (2011) hävdar att ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet, övervikt och 

utseende på kandidaten kan påverka rekryterarens uppfattning om den sökande. Att 

informanterna inte själva säger sig påverkas av detta eller som ovan nämnt politisk åskådning 

förmodar vi dels handla om en stor medvetenhet i urvalsgruppen rörande rekrytering som 

profession. Vidare är det möjligtvis även en försvarsmekanism bland de som omedvetet 

påverkats negativt av den informationen, i och med att det är allmänt vedertaget att sådant inte 

får påverka beslutsfattandet på grund av rådande diskrimineringslagstiftning. Förutsatt att 

informanterna faktiskt inte låter sig påverkas av sådan information ställer vi oss frågan om det 

kan bero på att Sverige är så pass långt framskridna vad gäller lika behandlingsplaner i 

arbetet? Skulle informanterna däremot påverkas av dessa aspekter anser vi att det inte grundar 

sig i sociala medier som informationskälla, utan i personen som rekryterar. Den skulle i de 

flesta fall bli medveten om dessa aspekter ändå under rekryteringsprocessen och ifall 

bortsållandet sker i urvalsfasen eller efter intervjun är således irrelevant, i och med att 

problemet i sådana fall inte sitter i verktyget utan i användaren av verktyget. Att skylla på 

sociala medier i sådana fall är att negligera det verkliga problemet: rekryteraren. 

 

Den informant som valde att inte anställa en arbetssökande med alkoholberoende uppgav att 

informationen vid det tillfället inte framkom via sociala medier. Hen lyfte att det med hjälp av 

sociala medier kanske hade kunnat uppdagas tidigare i processen. Huruvida själva 

informationskällan spelar någon roll kan vi fortsatt bara spekulera i. Den information som 

framkom värderades på ett sådant sätt att den bidrog till att den sökande inte anställdes. 

Troligtvis hade informanten gjort samma ställningstagande, oavsett ifall den ursprungliga 

källan var sociala medier, referenser eller gemensamma vänner. I och med att både forskning 

(Stoughton et al 2013) och flera informanter nämner alkoholproblematik som en 

varningsflagga, men inte kunnat exemplifiera med ett faktiskt ställningstagande kring 
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alkoholism uppdagad online, är vi säkra på att fler hade värderat och gjort likadant med att 

inte gå vidare med en anställning. 

 

Då ämnet vi utforskat är relativt obeprövat kan sociala medier i rekryteringsprocessen 

ifrågasättas som trovärdigt verktyg. Då verktyget inte är vedertaget är den generella 

inställningen till användandet fortfarande känslig. Vi anar att det finns ett antal av de vi 

tillfrågat som nekat till användandet av sociala medier, trots att det troligtvis förekommer i 

större utsträckning än vad som uppgetts. Vidare ställer vi oss frågande till om vi verkligen fått 

ta del av hela sanningen när det kommer till i vilken mån information via sociala medier 

påverkat våra informanter i sitt beslutsfattande. Trots att undersökningen varit anonym finns 

risken att vissa informanter inte känt sig trygga i att uppge känslig information, då ämnet som 

bekant fortfarande är ifrågasatt som metod. Detta är dock inte unikt för vår studie, utan något 

många forskare brottas med. För den empiriska forskningens skull hade det varit intressant att 

få ta del av alla sidor av myntet. 

 

Förslag på fortsatt forskning 
Under undersökningens gång har reflektioner och indikationer uppkommit gällande skillnader 

mellan privat och offentlig sektors användning av sociala medier i rekryteringsprocessen. 

Under vår urvalsprocess påstod ett flertal kontakter att det troligtvis enbart är privata företag 

som “håller på med sånt”, medan kontakter med privata företag förkastar den hypotesen och 

menar att det förekommer även på offentlig nivå. Då fokus i denna undersökning ej legat på 

verksamhetsskillnaderna vore det en intressant aspekt att undersöka närmare. 
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Bilaga 1 Informationsblad 
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Bilaga 2 Mailutskick 
 

Hej ____!  

  

Vi är två personalvetarstudenter vid Umeå Universitet som deltog vid programmets 30-

årsjubileum som gick av stapeln för en tid sedan. Vid jubileet fick du en flyer i din goodiebag 

som informerade om vårt uppsatsarbete om referenstagning/bakgrundskontroller via sociala 

medier. 

  

Vi letar informanter som har erfarenhet av att kolla upp arbetssökande på sociala medier eller 

via sökmotorer som t ex Google. Det vi vill är att intervjua arbetsgivare/rekryterare om vad de 

letar efter när de använder sig av sociala medier som verktyg för bakgrundskontroller av 

arbetssökande, samt i vilken utsträckning de låter information i sociala medier påverka dem i 

beslutsfattandet.  

  

Har du själv erfarenhet av att kolla upp arbetssökande på sociala medier och kan tänka dig att 

ställa upp på en intervju, eller känner du någon som du skulle kunna lotsa oss vidare 

till? Givetvis får du vara anonym om du så önskar. 

  

Med vänliga hälsningar,  

  

Elisabeth Lundell & Hanna Nordahl 

Personalvetarprogrammet, Umeå Universitet  
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Bilaga 3 Intervjuguide 
Introducerande del 
Syftet med intervjun är att undersöka vad du letar efter när de använder sig av sociala medier 
som verktyg för bakgrundskontroller av arbetssökande, samt i vilken utsträckning du låter 
information i sociala medier påverka dig i ditt beslutsfattande. 
 
Intervjun beräknas ta ca 1-1,5 timme (30-45 min telefonintervju). Du har givetvis rätt att inte 
svara på frågor om du inte vill, och du får avbryta intervjun när du vill. Vi kommer behandla 
den information du lämnar med konfidentialitet, du och din organisation kommer vara 
anonym. Känns det okej?  
 
Framförallt för min/vår skull, skulle jag vilja spela in intervjun. Det är ingen annan som 
kommer få tillgång till inspelningen, utan det är för att underlätta min databearbetning. Är det 
okej att spela in?  
Har du några frågor innan vi börjar intervjun? 
 
Inledande del 
Berätta lite kort om dig själv och vad det är du jobbar med. 
Tidigare erfarenhet, utbildning 
 
Vilka sociala medier är du bekant med?  
Vilka sociala medier är det du brukar använda dig av privat? Hur ser ditt användande ut? 
Statusuppdaterar du? Lägger ut bilder? Vad för typ av bilder? 
 
Hur ser er rekryteringsprocess ut? 
 
Syftet med den här intervjun är ju att undersöka omfattningen av sociala medier i 
rekryteringssammanhang. Hur ni inom organisationen använder er av medierna.  
 
Hur kommer det sig att du började med det här? 
 
Är det vanligt bland dina kollegor att ni kollar upp arbetssökande via sociala medier?  
Hur går snacket kring fikabordet?  
 
Har ni någon policy? 
Berätta om policyn./Vad tror du att det skulle stå i er policy om ni hade någon? 
 
Vilka är det du kollar upp?  
Alla? Bara vissa? Beroende på person eller tjänst?  
 
Hur ofta gör ni det i förhållande till att kolla referenser/personer som den sökande angett?  
 
Vilken av metoderna anser du bäst? 
Vilken föredrar du (vilken är mest lättillgänglig)? Vilken ger mest matnyttig info? 
Vilket socialt medie föredrar du?   
 
I vilket skede kollar du upp dem på sociala medier?  
Före intervju? I slutskedet? Om något saknas?  
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Är du öppen med att du gör det?  
Tror du att folk är medvetna om att de kan bli granskade på sociala medier när de söker 
jobb? Berättar ni om att ni använder detta verktyg?  
 
Vad gör du om du inte hittar personen? 
Vad gör du om du inte kommer åt dennes profil på exempelvis facebook? 
 
Djupgående del 
När var senast du kollade upp en sökande på sociala medier? Beskriv hur du gick till väga. 
Beskriv en “typisk” gång du kollat upp någon? 
 
Beskriv vad det är du letar efter. 
Vad har du för syfte med att kolla just de grejerna?  
 
Hur värderar du det du hittar på sociala medier?  
 
Beskriv vad du absolut inte vill hitta om någon.  
Beskriv ett tillfälle där du hittat något som gjort dig tveksam. 
Beskriv ett tillfälle där du blivit positivt överraskad.  
 
Vad gör du om den sökande verkar proffsig, men har en oproffsig närmsta vänkrets? (Guilty 
by association?)  
 
Hur resonerar du när det du hittar på sociala medier inte stämmer överens med bilden du hade 
av kandidaten sen innan?  
 
Vad tänker du om du skulle få reda på en persons politiska ställning?  
Tror du att det är något som påverkar andra även om det kanske inte påverkar dig? På vilket 
sätt? 
 
Kan du berätta om ett tillfälle när ni har valt bort en sökande på grund av sånt ni hittat på 
sociala medier? 
Är du bekant med Lexbase? 
 
Kan du berätta om ett tillfälle som etsat sig fast i ditt minne ang det här ämnet? 
 
Vad ser du för fördelar med att använda sig av sociala medier i den här processen?  
 
Vilka nackdelar/fallgropar ser du?  
 
Tror du att det finns några etiska dilemman med att kolla upp personer på sociala medier? 
 
Det här med sociala medier ser ut att vara en växande trend inom rekrytering. Tror du att det 
är vanligt med etiska betänkligheter som exempelvis diskriminering som följd i och med 
detta?  
Vilken typ av diskriminering i så fall? 
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Avrundande del 
Nu har vi pratat om de frågor som jag hade förberett. Är det något som du har tänkt kring det 
här som vi inte har pratat om? 
 
Tack för att du tog dig tid. Om du kommer på något i efterhand eller har några frågor så är det 
bara att du hör av dig. 
 


