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Organisationer får svårare att rekrytera personer med efterfrågad kompetens. För att 

attrahera kompetenta personer behöver organisationer vara öppna för nya 

rekryteringskanaler, sociala medier är ett alternativ. Det pedagogiska 

problemområdet är kompetensbaserad rekrytering. Undersökningen är avgränsad 

till sociala medier som en metod för att rekrytera personer och studerar 

sökprocessen hos sex organisationer.  Undersökningen görs ur ett organisations- 

och ledningsperspektiv. Syftet är att beskriva och analysera organisationers 

användning av sociala medier i rekryteringens sökprocess, för att finna den 

kompetens de efterfrågar. Vidare syftar undersökningen till att se vilka 

konsekvenser kompetensbaserad rekrytering medför organisationerna. För att 

besvara syftet används tre frågeställningar. Den första är varför de tillfrågade 

organisationerna använder sig av sociala medier i sin sökprocess. Den andra är hur 

de tillfrågade organisationerna använder sig av sociala medier i sin sökprocess. Den 

sista frågeställningen handlar om hur sociala medier kan bidra till att en viss grupp 

av människor missgynnas eller premieras i de tillfrågade organisationernas 

sökprocess. Metoden som valdes var kvalitativ i form av intervjuer. De tillfrågade 

organisationerna framhåller att de främst använder sociala medier för att finna 

efterfrågad kompetens, stärka varumärket, följa utvecklingen samt sänka 

rekryteringskostnaderna. Organisationerna använder olika sociala medier där de 

flesta använder det som ett komplement till traditionella rekryteringskanaler. 

 

 

 

 

 

 

Sökord: kompetens, rekrytering, sociala medier 

Författare      Frida Ellingsen, Madeleine Nilsson 

Titel Kompetensbaserad rekrytering genom sociala medier  

En empirisk undersökning om hur sex organisationer använder sig av sociala medier 

i sin rekrytering 
 



 

 

FÖRORD 

 

Vi vill härmed tacka de personer som varit särskilt betydelsefulla under arbetes gång. Vi vill 

börja med att tacka Christan Bergenstråhle som under PA-dagen, en arbetsmarknadsdag vid 

Linnéuniversitetet, väckte intresset av att studera sociala medier inom Human Resource.  

 

Vi vill sedan tacka de intervjupersoner och organisationer som valde att delta i 

undersökningen. Utan er hade undersökningen ej varit möjlig att genomföra. Vi vill även 

tacka vår handledare, Henrik Nilsson, för de synpunkter och den kritik som han under arbetets 

gång påtalat. Slutligen vill vi tacka våra familjer och vänner som stöttat oss under arbetets 

gång samt varandra för ett gott samarbete och utvecklande diskussioner.  

 

 

Växjö, januari 2012 

 

Frida Ellingsen 

Madeleine Nilsson 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1. INTRODUKTION ................................................................................................................. 1 

1.1 Inledning ...................................................................................................................................... 1 

1.2 Avgränsningar............................................................................................................................. 2 

1.3 Syfte ............................................................................................................................................. 2 

1.4 Frågeställningar .......................................................................................................................... 2 

2. BAKGRUND ......................................................................................................................... 2 

2.1 Teoretiska utgångspunkter ....................................................................................................... 2 

2.1.1 Kompetens ........................................................................................................................... 2 

2.1.2 Förändring ............................................................................................................................ 3 

2.1.3 Rekrytering genom Internet ............................................................................................... 3 

2.1.4 Sociala medier ..................................................................................................................... 4 

2.1.5 Rekrytering genom sociala medier .................................................................................. 5 

2.1.6 Från ett rekryteringsbehov till anställning ....................................................................... 6 

2.1.7 Att välja rekryteringskanal utifrån målgrupp ................................................................... 7 

2.1.8 Mångfald .............................................................................................................................. 8 

2.2 Analytisk referensram ................................................................................................................ 9 

2.2.1 Institutionellt perspektiv ..................................................................................................... 9 

2.2.2 Ledningsrationellt perspektiv ............................................................................................ 9 

2.2.3 Humanistiskt perspektiv ..................................................................................................... 9 

2.2.4 Konfliktperspektiv .............................................................................................................. 10 

3. METOD ............................................................................................................................... 10 

3.1 Metodologiska utgångspunkter .............................................................................................. 10 

3.2 Litteratur .................................................................................................................................... 10 

3.3 Urval och undersökningsgrupp .............................................................................................. 11 

3.4 Planering och genomförande ................................................................................................. 11 

3.4.1 Konstruktion av Intervjuguide ......................................................................................... 11 

3.4.2 Insamling ............................................................................................................................ 13 

3.5 Bearbetning ............................................................................................................................... 13 

3.6 Etiska överväganden ............................................................................................................... 14 

3.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ........................................................................... 15 

4. RESULTAT ......................................................................................................................... 15 

4.1 Anledning till varför sociala medier används ....................................................................... 15 



 

 

4.1.1 Hur länge sociala medier har tillämpats ........................................................................ 15 

4.1.2 Svårighet att finna efterfrågad kompetens .................................................................... 16 

4.1.3 Anpassning efter omgivningen ....................................................................................... 16 

4.1.4 Kompetensbegreppets innebörd .................................................................................... 17 

4.2 Organisationernas tillämpning av sociala medier ............................................................... 18 

4.2.1 Tillämpning av sociala medier i sökprocessen ............................................................. 18 

4.2.2 Sociala medier kontra traditionella rekryteringskanaler .............................................. 18 

4.2.3 Sociala mediers funktioner .............................................................................................. 20 

4.2.4 Riktlinjer och utbildningar kring sociala medier ............................................................ 20 

4.2.5 Ett förändrat användande ................................................................................................ 20 

4.3 Sociala mediers påverkan på mångfalden ........................................................................... 21 

4.3.1 Tekniska svårigheter ........................................................................................................ 21 

4.3.2 Urvalets påverkan ............................................................................................................. 21 

4.3.3 En viss grupp människor ................................................................................................. 22 

5. ANALYS .............................................................................................................................. 23 

5.1 Anledning till varför sociala medier används ....................................................................... 23 

5.1.1 Svårighet att finna efterfrågad kompetens .................................................................... 23 

5.1.2 Anpassning efter omgivningen ....................................................................................... 24 

5.1.3 Kompetensbegreppets innebörd .................................................................................... 24 

5.2 Organisationernas tillämpning av sociala medier ............................................................... 24 

5.2.1 Tillämpning av sociala medier i sökprocessen ............................................................. 24 

5.2.2 Sociala medier kontra traditionella rekryteringskanaler .............................................. 25 

5.2.3 Sociala medier funktioner ................................................................................................ 26 

5.2.4 Riktlinjer kring användandet av sociala medier ............................................................ 27 

5.2.5 Ett förändrat användande ................................................................................................ 27 

5.3 Sociala mediers påverkan på mångfalden ........................................................................... 28 

5.3.1 Tekniska svårigheter ........................................................................................................ 28 

5.3.2 Urvalets påverkan ............................................................................................................. 28 

5.3.3 En viss grupp människor ................................................................................................. 28 

6. DISKUSSION ..................................................................................................................... 29 

6.1 Anledning till varför sociala medier används ....................................................................... 29 

6.1.1 Anpassning och målgrupp ............................................................................................... 29 

6.1.2 En ekonomisk vinning ...................................................................................................... 30 

6.1.3 Kompetensbegreppets innebörd .................................................................................... 31 



 

 

6.1.4 Slutsats ............................................................................................................................... 31 

6.2 Organisationernas tillämpning av sociala medier ............................................................... 31 

6.2.1 Sociala medier kontra traditionella ................................................................................. 31 

6.2.2 Sociala mediers funktioner .............................................................................................. 32 

6.2.3 Riktlinjer och utbildning .................................................................................................... 33 

6.2.4 Ett förändrat användande ................................................................................................ 33 

6.2.5 Slutsats ............................................................................................................................... 34 

6.3 Sociala mediers påverkan på mångfalden ........................................................................... 34 

6.3.1 Slutsats ............................................................................................................................... 35 

6.4 Sammanfattande slutsats ....................................................................................................... 35 

6.5 Metoddiskussion ....................................................................................................................... 37 

6.6 Förslag till fortsatt forskning ................................................................................................... 38 

7. REFERENSER .................................................................................................................. 39 

     BILAGA 1 Missivbrev 

     BILAGA 2 Intervjuguide 

 

 



1 

 

1. INTRODUKTION 
 

1.1 Inledning 
Kompetensbaserad rekrytering är i dagsläget en aktuell fråga för många organisationer 

eftersom det blir allt svårare att rekrytera personer med efterfrågad kompetens. Det är viktigt 

för organisationer att veta hur de ska gå tillväga för att finna eftersökt kompetens då det är en 

förutsättning för att de ska kunna överleva på arbetsmarknaden. Organisationer som gör 

felrekryteringar drabbas av stora kostnader och riskerar att hämmas i organisations- 

utvecklingen medan organisationer som lyckas rekrytera medarbetare med eftersökt 

kompetens står sig starkare på arbetsmarknaden. Personalen är organisationers främsta resurs 

(Bergström, 1998:16) och kompetent personal bidrar till en ökad konkurrenskraft, vilket gör 

att kompetensbaserad rekrytering blir ett väsentligt och strategiskt arbete för organisationens 

framtid (Lindelöw, 2008:20).  

 

Kompetensbristen som är och kommer att infinna sig beror dels på stora pensionsavgångar 

men även på att ungdomar som söker arbete ej har den utbildning som organisationerna 

kräver. Det kommer därför att finnas kompetensbrist hos organisationer men ledig kapacitet 

på arbetsmarknaden, vilket innebär att det kommer att krävas förändringar hos organisationer, 

för att de ska kunna uppnå målet om full sysselsättning (Karlsson, 2010a). Organisationernas 

primärmål är olika där företagens är att vara vinstdrivande medan de offentliga 

verksamheterna och ideella föreningarna ej strävar efter att vara vinstdrivande. Utifrån olika 

primärmål formar organisationerna olika drivkrafter som influerar alla deras delar, inklusive 

rekryteringen (Hansen & Orban, 2002:91–93).  

 

I takt med att omvärlden förändras och konkurrensen om medarbetarna ökar (Zackrisson, 

2006:11) behöver organisationer arbeta med förändringsfrågor som handlar om hur 

organisationer ska kunna finna den kompetens de efterfrågar. Detta kan göras genom att 

antingen använda sig av rekrytering eller kompetensutveckling av befintlig personal. Vid 

rekrytering är den primära frågan hur organisationen ska lyckas nå och attrahera efterfrågad 

arbetskraft för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning. Grundförutsättningen för att lyckas 

med detta är alltid att få de efterfrågade personerna att ansöka (Lindelöw, 2008:21, 105).  

 

En förändring som under de senaste tio åren skett är att rekrytering genom Internet har vuxit 

snabbt, någonting som underlättat både för rekryterare och för arbetssökande över hela 

världen. Själva Internet började användas som ett rekryteringsverktyg under mitten av 90-talet 

och har sedan dess hyllats som en rekryteringsrevolution utifrån de möjligheter det medfört. 

Sverige står nu inför en ny, potentiell, rekryteringsrevolution då sociala medier på senare tid 

har vuxit explosionsartat och rekrytering via nätverkssajter som Facebook och Linkedin blivit 

allt vanligare (Parry och Tyson, 2008:257–258).  Då en stor del av den yrkesverksamma 

befolkningen i Sverige använder sig av sociala medier privat blir sociala medier och 

kunskapen om det allt viktigare för organisationer och rekryterare. Sociala medier kan fungera 

som en potentiell framtida kanal för rekrytering av arbetskraft och hjälpa organisationer att 

finna efterfrågad kompetens.  

 

Sociala medier beskrivs enligt Arbetsförmedlingen (2010), utan empirisk grund, bidra till 

”färre men mer rätt ansökningar” (Arbetsförmedlingen, 2010) och användandet erbjuder 

arbetsgivaren möjlighet att se om det finns någon särskild grupp för just det yrke som denne 

söker. På så sätt kan arbetsgivaren direkt ta kontakt med berörda personer som är intressanta 

och har den kompetens som eftersöks utan att de får in mängder av ansökningar som ej är 

relevanta för den efterfrågade tjänsten. Vilken sökkanal som är mest gynnsam att använda sig 

av när organisationen ska lägga ut annonser om ledigt arbete beror på vilken målgrupp 
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tjänsten har. Är målgruppen relativt ung anser Arbetsförmedlingen (2010) att Facebook är en 

lämplig sökkanal. Är arbetsgivaren däremot intresserad av en äldre målgrupp anses Linkedin 

vara ett bättre alternativ:  

 

Linkedin är som ett frukostmöte, det är ett väldigt professionellt socialt media. 

Twitter är som ett lunchmöte, du kan både vara personlig och professionell på 

samma gång och Facebook är som ett middagsmöte, du kan vara mycket mer 

personlig (Arbetsförmedlingen, 2010).  

 

Traditionella rekryteringskanaler minskar i samma takt som användandet av sociala medier i 

rekryteringsprocessen ökar (Karlsson, 2010b). För att vara konkurrenskraftiga behöver företag 

ha rätt kompetens, annars står de sig ej starka på arbetsmarknaden. Forskning från en 

enkätundersökning bland ett antal svenska företag, gjord av Svenskt näringsliv, visar på att 

företag trots den höga arbetslösheten har svårt att finna personer med den kompetens som 

företagen efterfrågar. Vart femte rekryteringsförsök misslyckas och leder inte till någonting, 

vilket blivit en klar signal om att matchning mellan arbetsgivare och medarbetare inte har 

fungerat på den svenska arbetsmarknaden (Karlsson, 2010c). 

 

Målgruppen för undersökningen är därmed organisationer som tillämpar eller önskar tillämpa 

kompetensbaserad rekrytering genom sociala medier samt personer som studerar eller har ett 

intresse för ämnesområdet.  

 

1.2 Avgränsningar 
Till denna undersökning görs en avgränsning till att enbart se till sociala medier som en metod 

för organisationer att rekrytera personer med den kompetens som organisationer efterfrågar. 

Den del av rekryteringsprocessen som studeras är sökprocessen. Ytterligare avgränsas 

undersökningen till organisationer i det geografiska området Småland och ses ur ett 

organisations- och ledningsperspektiv.  

 

1.3 Syfte 
Syftet är att beskriva och analysera de tillfrågade organisationernas användning av sociala 

medier, som en rekryteringskanal, i deras sökprocess. Vidare syftar undersökningen till att se 

hur sociala medier påverkar mångfalden hos de tillfrågade organisationerna i deras 

sökprocess.  

 

1.4 Frågeställningar 
Syftet besvaras genom följande tre frågeställningar: 

 Varför använder sig de tillfrågade organisationerna av sociala medier i sin sökprocess? 

 Hur använder sig de tillfrågade organisationerna av sociala medier i sin sökprocess? 

 Hur kan sociala medier bidra till att en viss grupp av människor missgynnas eller 

premieras i de tillfrågade organisationernas sökprocess? 

 

2. BAKGRUND 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 
Nedan presenteras tidigare teori- och forskningsanknytning samt handböcker kring 

ämnesområdet.  

 

2.1.1 Kompetens 
Begreppet kompetens ses som de kunskaper, färdigheter, erfarenheter och förmågor en person 

behöver för att kunna utföra ett arbete (Nilsson, Wallo, Rönnqvist, Davidson, 2011:75–77). 
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Det har sitt ursprung i det latinska ordet ”competere” som innebär att gemensamt sträva efter, 

tillsammans söka, vinna samt tävla. Begreppet innefattar en mängd olika betydelser men om 

det kortfattat ska definieras gör Lindmark och Önnevik (2006) det genom innebörden 

handlingsförmåga i olika situationer (Lindmark & Önnevik, 2006:194). Ellström (2004) utgår 

från samma grundtanke och menar att: 

 

Med kompetens avses här en individs handlingsförmåga i relation till en viss 

uppgift, situation eller arbete. Med denna individuella handlingsförmåga 

menas såväl kunskaper, intellektuella och praktiska färdigheter, som sociala 

färdigheter, attityder och personliga egenskaper hos individen. Vilken 

betydelse som dessa olika kompetenser har i ett enskilt fall beror på uppgiftens 

karaktär (Ellström, 2004:21).  

 

Lindelöw (2008) menar att kompetens syftar till de beteenden som medverkar till en 

yrkesrelaterad bedrift. Hon menar att det handlar om elementära fallenheter som att ha en god 

samarbetsförmåga eller att vara kreativ. Hon framhåller även vikten i att ett företag, när det 

arbetar med kompetensbegreppet, bör lägga stor vikt vid att alla är medvetna om och lägger 

samma vikt och betydelse i begreppet. Har organisationer medarbetare som uppfyller 

organisationens kompetensbehov kan de bidra till att organisationen uppnår sina mål genom 

att de produktivt kan tillverka det som efterfrågas. På samma sätt som människan kan vara 

organisationers främsta konkurrensfördel kan det även vara organisationers största kostnad. 

Kompetensförsörjningen blir därför en viktig aspekt att tänka på i rekryteringen då den ligger 

till grund för organisationers fortlevnad (Lindelöw, 2008:18, 27, 52). 

 
2.1.2 Förändring 
Enligt Ahrenfelt (2001) kan förändring beskrivas som ”ett tillstånd och saknar därför en 

absolut början, en given mitt och ett absolut slut. Förändringskunskap, förändringsledning 

och utvecklingsarbete utgör därför organisationens överlevnadsledning!” (Ahrenfelt, 2001:9).  

Han anser att det fördelaktigaste sättet är att arbeta med förebyggande förändring, någonting 

som motiveras med att organisationen då har tid till att förbereda sig, vilket ofta genererar i att 

rätt saker görs på rätt sätt. Om en organisation arbetar förebyggande är det de som styr och de 

kan därmed prioritera sina egna mål och behov. Organisationen har även tid att justera 

eventuella fel som kan tänkas uppkomma under processen (Ahrenfelt, 2001:10–12). 

Förändringsarbete handlar även om människor som handlar på olika, ej mekaniska, sätt. 

Utifrån det går det att se att mänskliga fenomen, så som behov och personlighet, alltid 

kommer att ha en stor påverkan på förändringsarbetet. Vid betraktning av organisationen som 

dess människor blir organiserandet en process, ett samspel mellan omvärlden och 

organisationen samt mellan människorna. Kortfattat går det att säga att förändring börjar inne 

i människorna, någonting som behöver tas i beaktande under så väl planerandet som 

genomförandet av en förändringsprocess (Ahrenfelt, 2001:41,61, 274).  

 
2.1.3 Rekrytering genom Internet 
De senaste åren har forskning kring rekrytering ökat avsevärt och nya områden inom 

rekrytering har börjat studeras, bland annat rekryteringsåtgärder och att rekrytera via Internet. 

Forskning kring organisationers webbplatser har gjorts och visat på att webbplatser ses som 

en mycket effektiv rekryteringsmetod att använda sig av. Metoden ses som effektiv då den 

bidrar till att ett stort antal arbetssökande besöker webbplatsen samt att detta för 

organisationen bidrar till en låg kostnad (Breaugh, 2008). Varje dag vänder sig en stor andel 

människor till Internet för att söka arbete och många organisationer använder sig av 

webbaserad rekrytering för att finna medarbetare. Detta beror till stor del på den minskade 

rekryteringskostnad som webbaserad rekrytering bidrar till jämfört med traditionell 
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rekrytering. Redan år 2007 visade forskning på att rekrytering via Internet bidrog till att 

organisationer kunde sänka sina rekryteringskostnader med upp till 95 procent. Forskningen 

visade även på att rekrytering via Internet medförde att antalet personer att välja på ökade för 

organisationerna, någonting som även kan ses som en betydande fördel med att använda 

webbaserad rekrytering för att hitta kvalificerade sökande (Hu, Su, Chen, 2007). Parry och 

Tyson (2008) anser att fördelarna med att rekrytera via Internet istället för traditionella 

rekryteringskanaler även är att det går att anpassa och rikta till efterfrågad målgrupp samt att 

de som söker har en grundläggande teknisk kompetens. Ytterligare en fördel kan vara att 

Internet ger ett snabbare gensvar för organisationen och de sökande vilket bidrar till att 

rekryteringsprocessen blir snabbare. Utåt sätt bidrar rekrytering genom Internet även med att 

organisationen kan stärka sitt varumärke och därmed attrahera nya arbetssökande genom att 

annonsera tjänster på Internet. Fördelarna med att rekrytera via Internet kan dock bero på, 

eller åtskilja sig åt, organisationernas bransch eller storlek (Parry och Tyson, 2008:257–274).  

 

Internet kan ses som ett komplement till traditionella rekryteringskanaler eftersom Internet 

enligt Zall (2000) når ut till alla människor. Även om en person ej äger en egen dator så har 

de tillgång till offentliga datorer, på bibliotek eller andra offentliga platser. Dock bör ett visst 

beaktande kring Internet som ensam rekryteringskanal ändå finnas då det kan föreligga 

svårigheter för vissa människor att komma till dessa platser, någonting som kan leda till att 

organisationer går miste om kompetenta sökande. Det kan även ha en diskriminerande effekt 

då äldre personer eller minoriteter har begränsad tillgång till Internet (Zall, 2000). I Sverige 

har åtta av tio svenskar tillgång till Internet genom sitt hem. Trots detta befinner sig 

fortfarande en andel av svenskarna utanför Internetvärlden (Findahl, 2009:63). 

 

2.1.4 Sociala medier 
Sociala medier skapades år 1979 av Tom Truscott och Jim Ellis och är webbaserade tjänster 

där användare kan kommunicera med andra användare (Kaplan & Haenlein, 2010). Sociala 

medier är kanaler där människor kan kommunicera med varandra via Internet för att få en 

direkt kontakt och kan vara olika webbplatser för videoklipp, chattprogram och bloggar. Det 

är en konstellation av teknologi, social interaktion och användargenerat innehåll som används 

för socialt umgänge, nyhetsförmedling, marknadsföring, organisering, kulturutbyte och nöje. 

Några sociala medier är Facebook och Twitter (Ne, 2011a). Sociala medier definieras enligt 

Boyd och Ellison (2007) som tjänster där personer kan konstruera både offentliga och 

halvoffentliga profiler på Internet. Det speciella med sociala medier är att det låter användarna 

samtala och uppvisa sina personliga nätverk. Anledningarna till att människor använder sig av 

sociala medier är dels för att de vill kommunicera med redan befintliga kontakter och dels för 

att de önskar utöka sitt sociala kontaktnät. Sociala nätverkssajter beskrivs som webbaserade 

tjänster där individer kan bygga upp en egen profil där de övergripande kan se sina sociala 

kontaktnätverk samt kommunicera med dem (Boyd & Ellison, 2007).  

 
Facebook  
År 2004 startades webbplatsen Facebook, som en nätbaserad gemenskap, och en svensk 

version av Facebook kom år 2007 (Alexandersson & Hansson, 2011: 194). Webbplatsen 

innehåller användares profiler som knyts samman till olika nätverk där ett samspel mellan 

användarna sker. Kommunikationen på Facebook sker främst genom text och bilder där folk 

genom sina användarprofiler kan visa upp sina kontaktuppgifter, lägga upp en personlig bild 

samt en biografi om sig själva. Även kommunikation mellan användarna förekommer, via 

textmeddelanden och mail, både privat som synliga för andra användare. Skapandet och 

initiativet till Facebook togs av amerikanen Mark Zuckerberg, där hans ändamål med 

webbplatsen var att lättare vårda de kontakter som skapades under studierna samt att göra 
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kommunikation lättare. Facebook är idag en av världens tio största webbplatser, i antal 

användare (Ne, 2011b).  

 

LinkedIn 
År 2002 startade Reid Hoffman ett socialt media vid namn LinkedIn och år 2003 blev 

webbplatsen offentlig. Sedan den fjärde augusti 2011 är LinkedIn världens största 

professionella nätverk på Internet med mer än 120 miljoner medlemmar i över 200 länder och 

territorier (Ne, 2011c). LinkedIn är ett annonsverktyg som presenterar lediga tjänster för dess 

användare (Doherty, 2010:11–15). LinkedIn är även ett affärsinriktat socialt nätverk som 

fokuserar på professionell information om sina medlemmar och en professionell samverkan 

mellan medlemmarna. Webbplatsen ses som ett bra sätt för medlemmarna att använda och 

nyttja sina kontakter men även för att skapa nya kontakter. Profilerna om medlemmarna är 

strikt professionella där det står information i form av ett curriculum vitae som medlemmarna 

själva konstruerar. Detta nätverk ses enligt Skeels (2009) som mest användbart för unga 

människor då det skapar ett socialt nätverk men även bra för nyanställda och de som söker 

nytt jobb då många arbetsgivare verkar inom denna webbplats för att leta efter ny kompetens 

till sin organisation (Skeels, 2009).  
 

Twitter 
Twitter är en webbaserad tjänst för socialt nätverkande som startade år 2006 och består av 

mikrobloggar där användarna offentliggör korta textmeddelanden. Twitter har blivit särskilt 

känt för tjänsten som snabb nyhetsförmedlare vid uppmärksammade händelser. Hur många 

som använder sig av Twitter är idag ej offentligt men analysföretaget Alexa rangordnade år 

2009 Twitter som den 48:e mest välbesökta webbplatsen i världen (Ne, 2011d). 

 

2.1.5 Rekrytering genom sociala medier 
Att rekrytera genom sociala medier så som Facebook, LinkedIn och Twitter är relativt nytt 

och har bara de senaste åren ökat avsevärt men det saknas fortfarande forskning kring 

metoder om hur de sociala medierna ska användas, dess giltighet och användbarhet 

(Davidson, Maraist, Bing, 2011:153–154). För att finna den kompetens företag efterfrågar kan 

de använda sig av olika rekryteringskanaler. Ytterligare forskning som gjorts har visat på att 

informella kanaler som att företag finner personer via anställda, kunder eller leverantörer är 

det mest förekommande och att det idag blir allt viktigare. Sociala medier har visat sig i 

framkant och är inte bara en bra rekryteringskanal för att finna rätt kompetens utan är även ett 

bra sätt för företag att marknadsföra sig (Karlsson, 2010c).   

 

Genom att använda sig av riktad annonsering i sociala medier kan organisationer vända sig till 

specifika målgrupper och därmed nå efterfrågade personer. Olika sociala medier har olika 

användare där exempelvis LinkedIn används i ett professionellt sammanhang och Facebook i 

syfte att skapa sociala kontakter. Även om sociala medier har olika typer av användare, olika 

människor, så tillhör en stor andel av användarna den yngre generationen. Att enbart rekrytera 

genom sociala medier får därmed följderna att den äldre generationen kan missgynnas då de 

enligt Davidson et al. (2011) är mindre tekniskt kunniga och därmed kanske inte använder 

sociala medier i lika stor utsträckning som de yngre personerna. Författarna tar även upp att 

en fallgrop med sociala medier i rekryteringssammanhang skulle kunna vara att användning 

av enbart sociala medier kan begränsa organisationerna i dess urval av sökande då färre 

personer uppmärksammar annonserna (Davidson et al., 2011:153–159).  

 

Idag finns det ett flertal webbplatser för sociala medier som är till för att rekrytera 

medarbetare. De webbplatser som används mest och ses som populärast är Facebook och 

LinkedIn. Dessa kan hjälpa företag att hitta toppkandidater, förbättra kvaliteten på de personer 
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som de anställer, spara pengar och öka medvetenheten om företagets varumärke. Sociala 

medier är kärnan i allt människor gör och organisationer hade aldrig kunnat göra så många 

arbetsplaceringar om det inte vore för Facebook, Twitter och LinkedIn. Trots detta visar 

Pyrillis (2011) på en enkät i Workforce Management att chefer önskar och förväntar sig att 

deras företag ska öka användningen av sociala nätverk för att locka talanger (Pyrillis, 2011). 

Organisationer som håller sig uppdaterade kring rekrytering på Internet och sociala medier 

kommer genom detta att belönas med att de kommer att få tag i de bästa medarbetarna 

eftersom arbetstagare i framtiden kommer att se Internet som det främsta sättet att finna jobb 

på (Cappeli, 2001). 

 

Sociala medier lockade i början av sin uppkomst främst tonåringar men har på senare tid även 

börjat intressera fler åldersgrupper. Majoriteten av Internetanvändare som idag besöker 

sociala medier är upp till 45 år gamla, där Facebook är det vanligaste mediet. Bland 

människor i åldern 16-25 år besökte år 2010 nästan 90 procent ett socialt nätverk. I åldrarna 

26-35 år var siffran cirka 70 procent, 36-45 år cirka 60 procent, 46-55 år cirka 40 procent och 

åldergruppen 56-65 år cirka 25 procent. Användandet av sociala medier sjunker därmed högre 

upp i åldrarna. Samtliga grupper har från 2009 till 2010 gjort en markant ökning i sitt 

besökande av sociala medier. Sett till hela Sveriges befolkning, 12 år och uppåt, så var 46 

procent av befolkningen, år 2010, besökare av sociala nätverk (Findahl, 2010:44–45). 

 

Joos (2008) understryker att en av de främsta fördelarna med att rekrytera genom sociala 

medier är att organisationerna kan nå upp till 30 procent fler passiva sökande. Dessa 30 

procent följer inte dagstidningar eller arbetsförmedlingen om de ej söker arbete, däremot är de 

verksamma på Internet och ser därigenom annonserna som läggs ut på sociala medier. För de 

organisationer som är intresserade av högkompetenta personer är sociala medier även en bra 

rekryteringskanal då de kan nå personer som är verksamma i konkurrerande organisationer 

(Joos, 2008). Davidson et al. (2011) anser likaså de att rekrytering via sociala medier kan 

bidra till att finna personer som ej aktivt söker arbete (Davidson et al., 2011:153–159).  

 

2.1.6 Från ett rekryteringsbehov till anställning 
Om arbetsbelastningen på en organisation ökar eller om en medarbetare avslutar sin 

anställning kan behov av rekrytering uppstå. Rekrytering handlar om att organisationer genom 

anställning av arbetstagare ska kunna möta det behov av kompetens som organisationen har 

(Hansen och Orban, 2002:208). Denna förändring innebär nya möjligheter för organisationer 

men även en hel del arbete (Lindelöw, 2008:105). Målet med en rekrytering är att 

organisationen ska få en önskvärd mängd sökande samt att dessa ska inneha efterfrågad 

kompetens (Nilsson et al., 2011:170). Rekryteringen utgår från en rekryteringsprocess 

bestående av ett antal steg där det första steget är att genom personalplanering diskutera om 

organisationen behöver rekrytera och när det i sådana fall ska ske. Företaget behöver 

nödvändigtvis inte komma fram till att en ny person behöver rekryteras utan det kan även vara 

så att de anser att den kompetens som behövs för att lösa företagets uppgifter och mål redan 

finns inom organisationen och istället kan tillgodoses genom interna utbildningar. Kommer 

företaget, efter överväganden, fram till att de behöver rekrytera är det första steget att ett 

beslut behöver tas om nyanställningen genom en precisering av arbets- och 

befattningsbeskrivningen (Lindmark & Önnevik, 2006: 81-98). Denna beskrivning kommer 

att ligga till grund för den kravspecifikation som sedan behöver framtas för att kunna 

formulera en annons som ger information till personer som är intresserade av tjänsten. Om 

denna information är tydlig och precis underlättar det de sökandes självurval där personer som 

inte är genuint intresserade sållas bort från att söka (Lindelöw, 2008:28). 
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Efter detta steg följer annonsering, vilket kan ske genom olika kanaler där de vanligaste är 

dags- och fackpress, headhunting, personliga kontakter, arbetsförmedlingen, information på 

högskolor och andra utbildningsinstanser samt genom Internet och Intranät (Lindmark & 

Önnevik, 2006: 81-98). En av de mest framträdande rekryteringskanalerna är rekrytering 

genom nätverk och personliga kontakter. Rekrytering genom nätverk kan tillämpas genom att 

de befintliga medarbetarna på företaget använder sig av sina privata nätverk för att finna 

lämpliga sökande. Risken med detta tillvägagångssätt är att objektiviteten hos rekryteraren 

påverkas eftersom rekryteraren då redan har en relation till den sökande och därmed kan ha 

svårt att vara helt objektiv (Lindelöw, 2008:108). Zackrisson (2006) anser att många företag 

väljer att rekrytera genom sina kontaktnät men att en väldigt liten andel av de företag som gör 

det rekryterar på ett konsekvent och strukturerat vis (Zackrisson, 2006:50).  

 

Oberoende av vilken kanal som annonseringen utgår från är det viktigt att företaget tänker på 

hur annonsen är utformad, då den ska attrahera lämpliga personer och försöka att undvika 

ansökningar som inte är aktuella eller uppfyller kompetenskraven (Lindmark & Önnevik, 

2006: 81-98). Att attrahera personer med nyckelkompetens kan vara svårt då det finns stora 

differenser mellan företags attraktionskraft. Det handlar om att tilltala rätt grupper genom att i 

alla handlingar företaget utför ha i åtanke de budskap företaget sänder ut och att ha vetskapen 

om hur företaget ska bygga sitt varumärke (Lindelöw, 2008:105). De efterföljande stegen som 

sker i en rekryteringsprocess är sammanställning av de sökande och urval, där urvalet kan 

genomföras genom att titta på betyg, observationsstudier, provtjänstgöring, tester, referenser 

och intervjuer. Efter detta steg sker gallringen och det är då det bestäms vem som ska få 

tillträda den nya tjänsten (Lindmark & Önnevik, 2006: 81-98).  
 

Kompetensförsörjning består av att, genom handlingar, försöka arbeta för att organisationen 

ska kunna tillhandahålla efterfrågad kompetens. I kompetensförsörjningens olika steg utgör en 

del att attrahera människor så att de fattar intresse för organisationen och en annan del att 

säkerställa att rekryteringsprocessen syftar till att finna personer som uppfyller 

kompetenskraven som ställs i dagsläget samt har möjlighet att utveckla framtida, önskvärda 

kompetenskrav. För att en organisation ska kunna försörja sig med kompetenta medarbetare är 

en grundläggande förutsättning dess attraktionsförmåga. Om en organisation attraherar en 

sökande eller ej beror dels på om personen känner att denne passar för den utlysta tjänsten och 

dels om personen anser sig passa i organisationen. En aspekt som kan öka en organisations 

attraktionskraft är ett gott rykte, någonting som tar lång tid att bygga upp och kan riskera 

förstöras på kort tid. En organisations rykte innebär den uppfattning omvärlden har av 

organisation och är någonting som kontinuerligt behöver underhållas. Ryktet är dock inte den 

enda aspekten som styr om en sökande väljer organisationen, en annan bakomliggande orsak 

kan vara utvecklingsmöjligheter, att den sökande får tillämpa sina befintliga kompetenser 

samt att tjänsten leder till utmaningar (Nilsson et al., 2011:167–168). 

 

2.1.7 Att välja rekryteringskanal utifrån målgrupp 
För att lyckas uppmana personer med efterfrågad kompetens att söka behöver företaget veta 

vilken som är dess målgrupp och hur de ska lyckas nå denna målgrupp. De behöver även 

fundera över sin rekryteringskanal och hur annonsen ska utformas och formuleras. Kunskap 

om målgruppen kan besvara frågor som vilka massmedier målgruppen uppmärksammar och 

använder sig av och om företaget behöver söka upp de sökande eller om målgruppen själva är 

aktiva i sitt jobbsökande. Andra frågor som kan vara värda att undersöka är vad företaget vill 

förmedla samt vilken sorts annons som lämpar sig bäst för att attrahera målgruppen 

(Lindelöw, 2008:107). Det är dock inte bara målgruppen som bör styra vid en rekrytering, 

företaget bör även framhålla sina egna värderingar och sin profil för att tillförsäkra sig att 

efterfrågade personer söker. Om företaget representerar tradition och kvalitet ska det framgå i 
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annonsen så att personer som attraheras av ett sådant arbete söker. Om företaget istället står 

för ett ungt, ombytligt och engagerat klimat bör istället det framgå (Lindelöw, 2008:109). 

Sammanfattningsvis uttrycker Lindelöw det som att ”Det gäller att vara tydlig i sitt budskap 

och medvetet välja medier och uttryckssätt.” (Lindelöw, 2008:110). Om företaget vill nå ut 

till en bred grupp människor är annonsering det lämpligaste alternativet. Nackdelen med 

annonsering är dock att företaget inte lyckas nå sökande som inte önskar byta arbete för 

tillfället. En fördel är att företaget inte bara når den person som själv har skickat en 

intresseanmälan för tjänsten utan även andra personer i omgivningen, någonting som kan leda 

till att en person rekommenderar en bekant till just den lediga tjänsten samt till att andra 

företag och privatpersoner ser att det går bra för företaget eftersom de växer och därför 

nyanställer (Zackrisson, 2006:27).  

 
2.1.8 Mångfald 
Begreppet mångfald är ett begrepp som funnits i Sverige sedan mitten av 1990-talet. 

Mångfald kan ses ur ett organisationsperspektiv som handlar om att se vilket värde 

medarbetarnas bakgrund och enskilda kompetens kan ha för organisationens arbete, kvalitet 

och kundorientering. Mångfald definieras på olika sätt där ett sätt är att se på mångfalden som 

organisationens resurs och styrka. Genom detta synsätt förutsätts att organisationen arbetar 

med ständiga förändringar inom verksamheten (Mlekov och Widell, 2003:7–16). Mångfalden 

kan bestå av en rad olika faktorer, både synliga och icke-synliga, och kan vara kön, ålder, 

etnicitet eller handikapp. Innebörden av mångfald grundar sig på förmodan att om dessa 

olikheter tas tillvara, i samverkan med de organisatoriska målen, så bidrar det till en produktiv 

miljö eftersom medarbetarna känner sig uppskattade (Granberg, 2008:217).  
 

Det gäller för organisationer att utveckla en effektiv och kreativ personalsammansättning där 

kön, ålder, språk, arbetsförmåga, personlig läggning eller tidigare livserfarenheter tillvaratas 

på ett positivt sätt. Ett orosmoln som diskuteras är hur tillväxt ska kunna kombineras med 

rättvisa. Kompetenskraven och konkurrensen höjs allt mer och en mycket liten del av de 

arbetslösa når upp till de kraven. Den största utmaningen ligger i en mångfaldsstrategi som 

samtidigt utgår från social rättvisa och delaktighet, bemötande och respekt, tillvaratagande 

och utveckling av kompetens och en arbetsorganisation som främjar kvalitet, produktivitet 

och tillväxt (Arbetarskyddsstyrelsen, 1999:7). Om en organisation har ett bra mångfaldsklimat 

innebär det oftast gynnsamma effekter både på det individuella och organisatoriska planet. De 

individuella effekterna kan delas in i affektiva respektive prestationsresultat där affektiva 

handlar om att en medarbetare trivs i organisationen och prestationsresultat om mätbara index 

som påverkar organisationens resultat. Båda dessa individuella effekter påverkar 

organisationens resultat (Mlekov och Widell, 2003:31–32). Den ekonomiska fördelen är oftast 

den som framhävs som den tyngsta anledningen till mångfaldsarbete, där utgångspunkten 

ligger i att organisationer som tillämpar mångfaldsstrategier uppvisar större kreativitet, 

flexibilitet och är mer dynamiska (Reyes, 2001:179).  

 
För en organisation som strävar efter ett mångfaldsklimat är rekryteringsprocessen en viktig 

del i förändringsarbetet som går ut på att, i rekrytering, försöka få in olika typer av människor 

i organisationen, en heterogen personaldemografi. Första steget för att lyckas öka kunskapen 

är att problematisera verkligheten och att synliggöra att ett problem existerar. Rekryterings- 

processen startar med att en kravprofil tas fram. Vanliga krav är att den sökande ska ha en 

svensk examina, social kompetens, ålder, svenskt medborgarskap och vissa språkkunskaper. 

Inte alltför sällan förekommande är att dessa krav tas fram av gammal vana vilket kan leda till 

indirekt diskriminering eller en fortsatt homogenisering. För att istället uppnå 

heterogenisering är det viktigt att tänka på vilken kompetens som i dagsläget saknas inom 

organisationen, varför en ny medarbetare behövs samt att begränsa kravprofilen efter endast 
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de egenskaper och färdigheter som behövs för att utföra arbetet. Istället anser Mlekov och 

Widell (2003) att begreppet borde definieras och relevansen för att utföra arbetsuppgifterna 

specificeras i annonsen (Mlekov och Widell, 2003:101–117).  

 

2.2 Analytisk referensram 
I samband med att en beskrivning görs av en organisation eller händelse utgår den som 

beskriver från ett perspektiv (Nilsson et al., 2011:90). Perspektiv beskrivs som att ”vi har 

speciella glasögon på oss som färgar vad vi ser” (Nilsson et al., 2011:90). De används för att 

studera ett problem och fungerar som en infallsvinkel, de blir ett förhållningssätt till 

problemet. Söderström och Lindström (1996:37) menar vidare att avsikten med perspektiv ej 

är att berätta om en sanning utan snarare ett synsätt som handlar om att berika det valda 

problemområdet med särskilda infallsvinklar (Söderström & Lindström, 1996:37). Genom att 

använda sig av flera perspektiv ges en bättre bild och mer kunskap om området samt att en ny 

förståelse skapas, som i sin tur kan leda till inspiration och innovation (Hatch, 2002:25). 

Denna studie utgår från fyra perspektiv, vilka används för att studera problemområdet. 

Perspektiven är institutionellt-, ledningsrationellt-, humanistiskt- och konfliktperspektivet.   

 

2.2.1 Institutionellt perspektiv 
Ett institutionellt perspektiv har sin utgångspunkt i att organisationer är omvärldsberoende 

och i att de aktiviteter organisationen genomför grundar sig i att stärka deras legitimitet 

gentemot omvärlden. Eftersom omvärlden ständigt förändras utsätts omgivningen för ett 

konstant förändringstryck från samhället, individer och andra organisationer. De 

organisationer som tillämpar aktiviteter, utifrån förändringstrycket, utgår ofta från viljan att 

visa omvärlden att de är att räkna med, för att kunna värderas högt i en jämförelse med 

konkurrenter (Nilsson et al., 2011:94–96).  Hatch (2002) framhåller att det finns fyra krav 

som omgivningen kan ställa på organisationer; tekniska, ekonomiska, sociala och kulturella. 

Det tekniska och det ekonomiska kravet utgår båda från att organisationer har krav på sig att 

producera och utbyta varor i sitt marknadssegment. De som lyckas uppfylla kraven belönas av 

omgivningen då de på ett produktivt sätt bidrar till att omgivningen kan tillhandahålla varor 

och tjänster. Det sociala och det kulturella kravet utgår likaså de från en gemensam grund där 

organisationer eftersträvar att likna andra organisationer genom att de försöker foga sig efter 

omvärldens värderingar, åsikter, regler och normer (Hatch, 2002:108–109).   

 

2.2.2 Ledningsrationellt perspektiv 
Det ledningsrationella perspektivet härstammar från rationella perspektiv och grundar sig på 

ledningsstyrda beslut, främst ur en ekonomisk synvinkel. Innan en organisation fattar ett 

beslut görs en noggrann systematisk analys kring produktivitetsvinster i relation till kostnader 

förknippade med aktiviteten. Utifrån det ledningsrationella perspektivet anses aktiviteter som 

kompetensutveckling och utbildningar vara verktyg som syftar till att uppnå ledningens 

utsatta mål och intressen. Detta perspektiv influeras även av riktlinjer och policys, vilka 

tydligt beskriver hur en aktivitet ska gå tillväga (Nilsson et al., 2011:91).  

 

2.2.3 Humanistiskt perspektiv 
I det humanistiska perspektivet liknas en organisation vid en familj där människorna i 

organisationen befinner sig i fokus. Då organisationer, utifrån detta perspektiv, är skapade för 

människor förväntas organisationerna även anpassa sig och interagera med dessa människors 

behov. Aktiviteter så som kompetensutveckling och utbildning anses härmed ej utgöra en 

kostnad utan snarare en investering inför framtiden då medarbetarnas kompetens anses vara 

en av organisationens viktigaste och mest kritiska resurser. Organisationer strävar i detta 

perspektiv efter att vara lärande organisationer (Nilsson et al., 2011:92).  
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2.2.4 Konfliktperspektiv 
En organisations inre verksamhet kan beskrivas som rationell eller som en samverkande 

process men beskrivs enligt Nilsson et al. (2011) bäst genom begreppet konflikt. Författarna 

menar att organisationer ständigt står inför stridigheter mellan begränsade resurser och olika 

intressen. Den som i organisationen vill strida för sitt intresse måste ha eller lyckas uppbåda 

makt där orden kamp, förhandling och kompromisser blir centrala (Nilsson et al., 2011:93).  

 

3. METOD 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
Då det valda ämnesområdet i Sverige är relativt outforskat har studien utgått mestadels från 

internationell forskning samt en teoretisk referensram. Utifrån forskningen och referensramen 

gick vi ut i verkligheten för att se hur teorin förhöll sig empiriskt. De teoretiska utgångs- 

punkterna och den analytiska referensramen har förändrats under processens gång då 

abduktion handlar om att pendla mellan teori och empiri. Att använda sig av abduktion har 

fördelen att forskaren inte är lika låst som vid induktion och deduktion. Nackdelen kan vara 

att forskaren utifrån sin tidigare erfarenhet och de teoretiska utgångspunkterna omedvetet 

påverkas och påverkar forskningens resultat (Patel & Davidson, 2011: 23-25). Denna risk togs 

i beaktande under studiens hela arbetsgång och främst vid den empiriska delen. Ytterligare ett 

beaktande togs i att vi antagligen använt oss av våra tidigare erfarenheter och kunskaper 

omedvetet, någonting som även det ses som abduktion.  

 

Studien är kvalitativ och består av en empirisk studie där intervjuer gjordes med personer som 

ska ha tagit beslut om, eller tillämpat kompetensbaserad rekrytering genom sociala medier vid 

sin nuvarande organisation och i dagsläget inneha en chefs- eller rekryterarbefattning. Med 

kvalitativ metod menas att ord och berättelser har använts för att beskriva insamlad data. 

Intervjuer lämpade sig till detta syfte bättre än enkäter eftersom intervjuer bidrar till en 

personlig kontakt mellan intervjuaren och intervjupersonen, någonting som öppnar upp och 

oftast ger mer bearbetningsmaterial samt leder till att missuppfattningar undviks. Intervjuer 

ger även möjlighet till öppna frågor vilka bidrar till mer beskrivande svar. Ytterligare en 

fördel med att använda sig av intervjuer som ett insamlingsverktyg är att bortfallet oftast blir 

lägre än vid enkäter då det är svårare att avboka en inbokad tid ansikte mot ansikte än att välja 

att ej deltaga i en enkätundersökning (Denscombe, 2009: 232-233, 367). 

 

3.2 Litteratur 
Studien utgick i sin inledande fas från en teoretisk referensram innefattandes tidigare teori- 

och forskningsanknytning inom ämnesområdet kompetensbaserad rekrytering genom sociala 

medier. För att få en bredare teori- och forskningsanknytning samt för att ge en djupare 

förståelse lades även fokus på centrala begrepp som berör ämnesområdet. Sökning gjordes 

därmed på begreppen Facebook, Twitter, LinkedIn, mångfald, nätverk, förändring Då sociala 

medier oftast används i samband med marknadsföring och kommunikation gjordes en 

avgränsning i att främst se till sociala medier vid rekrytering. Sökningen utgick från 

Linnéuniversitetets bibliotekskatalog där databaser som Business source premier, Emerald 

och LIBRIS användes. De sökord som användes var sociala medier, rekrytering, recruitment, 

Internet och Social media. Utifrån sökningen kring ämnesområdet gjordes ett urval av 

litteratur, baserat på författarens trovärdighet och vetenskapliga anknytning. För att ytterligare 

kunna försäkra teorins trovärdighet granskades litteraturens referensmängd samt utgivningsår 

(Patel & Davidson, 2003:44–46).  Studien eftersträvade att innehålla både avhandlingar, 

rapporter, vetenskapliga artiklar och andra vetenskapliga publikationer. Det har varit svårt att 

finna svenska vetenskapliga publikationer inom ämnesområdet då forskningen inte är så 

omfattande. Detta har gjort att internationell forskning samt icke svenska vetenskapliga 

publikationer har använts som ett komplement.  
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3.3 Urval och undersökningsgrupp 
I denna studie tillämpades inte ett sannolikhetsurval av ett flertal faktorer. En faktor som hade 

en betydande roll var undersökningens omfattning i tid och storlek, det fanns ej möjlighet att 

inkludera alla organisationer i det geografiska området Småland (Denscombe, 2009:37). 

Utifrån dessa aspekter användes därför ett icke-sannolikhetsurval som utgångspunkt, vilket 

innebär att forskningsprocessen handlar om att upptäcka snarare än att pröva hypoteser. 

Antalet organisationer som valdes ut för att delta i undersökningen var sex stycken. Intervjuer 

önskades göra med en person per organisation. Vid urvalet av organisationer försöktes ett 

beaktande att tas i att undvika alltför homogena undersökningsgrupper. Istället valdes 

organisationer inom olika branscher, av olika storlekar samt både kommunala och privata 

organisationer. Beaktandet gjordes för att intressanta nyanser och avvikelser inte skulle gå 

förlorade i datainsamlingen (Starrin & Svensson, 2006:122). Valet av organisationer hade 

vidare som mål att få organisationer som har tillämpat rekrytering av sociala medier under en 

kortare respektive längre period. Urvalet av personer begränsades till att personerna skulle ha 

beslutat om eller tillämpat rekrytering genom sociala medier vid sin nuvarande organisation 

och i dagsläget inneha en chefs- eller rekryterartjänst. De ska som Kylén (2004:151) beskriver 

det vara primära källor för att kunna ge förstahandsuppgifter, eller som Carlström och 

Hagman (1995:97) beskriver det, vara ändamålsenliga. 

 

I studiens inledande fas skickades förfrågningar till 30 organisationer, kring om de var 

intresserade av att deltaga i denna undersökning. I samband med förfrågningarna bifogades ett 

missivbrev (se bilaga 1) där studiens syfte framgick samt etiska överväganden. Av dessa 30 

organisationer svarade endast 15 stycken. Av de svarande var det 6 stycken som använde sig 

av rekrytering genom sociala medier och därmed var relevanta i vår studie. Undersökningens 

urval var därmed på förhand inte bestämt till att vara två IT-företag, två kommuner, ett 

bemanningsföretag och ett privat företag utan urvalet växte fram under processens arbetsgång. 

Första kontakt togs med den, i varje organisation, ansvarige för rekryteringen av nya 

medarbetare. Dessa personer ansågs utifrån sin tjänst vara lämpade som urval i 

undersökningen. Intervjupersonerna bestod av både män och kvinnor, men då denna 

undersökning ej syftar till att se till hur uppfattningarna skiljer sig åt mellan könen 

behandlades detta genusperspektiv ej i undersökningen. Under resultatet av empirisk data 

användes därför inte intervjupersonernas riktiga eller fingerade namn utan intervjupersonerna 

benämndes istället som Ip A, B, C, D, E och F, där Ip är en förkortning av ordet 

intervjuperson. Detta val grundar sig i att försöka säkerställa arbetets konfidentialitet.  

 

Det slutliga urvalet av organisationer och intervjupersoner blev följande: 

Intervjuperson A (Ip A) – Vd och ägare inom ett litet privat företag inom IT- branschen 

Intervjuperson B (Ip B) – Personalsekreterare inom en kommunal verksamhet 

Intervjuperson C (Ip C) – Rekryteringsspecialist inom en kommunal verksamhet 

Intervjuperson D (Ip D) – Platschef inom ett stort privat företag inom IT- branschen 

Intervjuperson E (Ip E) – Kontorschef inom ett privat företag inom bemanningsbranschen 

Intervjuperson F (Ip F) – Personalgeneralist inom ett privat tillverkningsföretag 

 

3.4 Planering och genomförande 
3.4.1 Konstruktion av Intervjuguide 
För att besvara studiens syfte konstruerades en intervjuguide (se bilaga 2) utifrån 

undersökningens tre frågeställningar. Intervjuguiden inleddes med bakgrundsfrågor, så väl 

generell som specifik bakgrundsinformation, för att varsamt starta intervjun samt för att få en 

grundläggande information om intervjupersonerna, information som var användbar vid 

bearbetning av data (Bryman, 2006:305). Under respektive tema fanns ett antal intervjufrågor, 
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vilka syftade till att besvara de frågeställningar som preciserats under syftet. Dessa frågor var 

därmed en metod som användes för att uppnå uppsatsen syfte (Gillham, 2008:39).  

 

Intervjuguiden var flexibel när det gällde ämnesordningsföljden, beroende på vad 

intervjupersonen svarade och var intervjun ledde, därför var intervjuerna semistrukturerade 

(Denscombe, 2009:234). Intervjuguiden strukturerades utifrån teman för att underlätta 

bearbetningen av insamlad data men även för att säkerhetsställa att tillräckligt empiriskt 

material framkom för att besvara varje frågeställning. Det innehöll en uppsättning frågor som 

under intervjun kunde ändras ordning på samt att nya frågor kunde läggas till, någonting som 

enligt Bryman (2006) gör det till en semistrukturerad intervju (Bryman, 2006:127). Dock gavs 

ett visst spelrum för såväl intervjuaren som intervjupersonerna att svara och ställa frågor fritt, 

exempelvis då intervjupersonen i slutet av intervjun gavs möjlighet att själv göra tillägg 

(Denscombe, 2009: 234-235). Intervjufrågornas ordningsföljd utgick från att inleda med 

mjuka och lätta frågor för att sedan övergå till personligare frågor där intervjupersonen till 

viss del fick svara utifrån sina egna upplevelser och uppfattningar. Dessa teman inleddes med 

mjukare frågor för att strax efter mitten ta upp frågor av känsligare karaktär och avslutades 

med mindre krävande frågor. Då det ej var så skarpa skillnader på frågorna följdes det dock ej 

till punkt och pricka (Bryman, 2006:301–310). Ibland användes även uppföljningsfrågor för 

att be intervjupersonerna utveckla sitt svar. Även tystnad under en del frågor gjordes av 

intervjuarna då det gav intervjupersonerna möjlighet att tänka efter (Bryman, 2006: 307-308).  

 

Intervjufrågornas strukturering var ganska låg för att ge intervjupersonerna frihet att besvara 

frågorna och därmed få högre kvalitativa data. Att strukturera öppna intervjufrågor var till 

viss del svårt då det lätt tenderade till att bli ledande frågor. För att ej ta för givet att 

intervjupersonen upplevde en viss sak användes ett antal slutna frågor. Ledande frågor i form 

av följdfrågor användes för att få mer information kring intervjusvaret, för att pröva 

respondentens tillförlitlighet kring svaren på frågorna, reliabiliteten, samt för att se så att 

intervjuaren ej missuppfattade svaret. För att få hög kvalitet och för att kunna använda sig av 

öppna frågor krävdes det att intervjufrågorna var omsorgsfullt utformade. För att kunna 

utforma intervjufrågorna på ett sådant vis krävdes en viss kunskap kring ämnesområdet 

(Denscombe, 2009:221). Vidare togs ett beaktande till vilket språkbruk som användes vid 

intervjun för att intervjupersonerna ej skulle uppleva några svårigheter med att kommunicera 

och för att missuppfattningar skulle undvikas. Detta språkbruk togs även i beaktande för att 

intervjupersonerna inte skulle kunna tolka frågorna annorlunda (Kylén, 2004:153).  

 

Den första frågeställningen handlar om varför de tillfrågade organisationerna använder sig av 

sociala medier i sin sökprocess. Utifrån denna frågeställning framtogs ett antal intervjufrågor, 

vilka alla syftade till att besvara frågeställningen och bildade första temat, uppkomst av 

användandet. Dessa intervjufrågor var bland annat varför de började använda sig av sociala 

medier vid rekrytering, vem som beslutade om användandet och när användandet startade. 

Den andra frågeställningen som är hur de tillfrågade organisationerna använder sig av sociala 

medier i sin sökprocess och annonsering bildade i intervjuguiden tema två, tillämpning, och 

även här konstruerades ett antal intervjufrågor för att besvara frågeställningen. Dessa 

intervjufrågor berörde bland annat i vilka delar av rekryteringsprocessen som sociala medier 

användes, om de fått någon utbildning kring användandet, om alla lediga tjänster läggs ut via 

sociala medier och om tidaspekten har någon betydelse för om de tillämpar rekrytering genom 

sociala medier. Den sista frågeställningen är, bidrar användandet av sociala medier till att en 

viss grupp av människor missgynnas eller premieras i de tillfrågade organisationernas 

sökprocess. Frågeställningen konstruerades till ett tema, mångfald, där ett antal intervjufrågor 

framtogs. Dessa berör bland annat om de tillfrågade organisationerna tror att de lockar en viss 

grupp av människor på grund av att de använder sig av rekrytering genom sociala medier och 
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om de kan se brister eller fördelar av att enbart använda sig av rekrytering genom sociala 

medier som en sökkanal för att hitta rätt personer. Avslutningsvis är en fråga om 

intervjupersonen har någonting denne vill belysa eller ta upp samt om det vid uppkomna 

frågor finns möjlighet för intervjuarna att komplettera.  

 

3.4.2 Insamling 
Intervjuerna genomfördes i en lokal, konferensrum eller grupprum som var neutral, på 

intervjupersonernas arbetsplatser. Vid varje intervjutillfälle deltog två intervjuare, där den ena 

höll i intervjun och den andra tog fältanteckningar. Intervjuarna ombad intervjupersonerna att 

boka ett konferensrum eller ett neutralt grupprum. Under intervjuerna fanns en eftersträvan att 

intervjupersonen och intervjuaren skulle sitta i en 90 graders vinkel då detta bidrar till att 

undvika att det känns som intervjuaren konfronterar intervjupersonen. Placering i 90 graders 

vinkel gör att intervjun känns mer som ett samtal och därmed upplevs mer avslappnat vilket 

förhoppningsvis leder till ett bättre resultat av intervjun (Denscombe, 2009:252).  

 

Intervjun startade med att återigen berätta om undersökningens syfte samt att intervjuarna kort 

presenterade sig själva och intervjuns övergripande upplägg. Informationen om 

konfidentialitetskravet samt att intervjupersonens medverkan är frivillig framhölls återigen för 

att säkerställa att intervjupersonerna hade uppfattat detta i form av samma missivbrev som 

tidigare skickades ut (se bilaga 1). Likaså fick intervjupersonerna återigen frågan om 

ljudupptagning var godkänd att använda för att spela in intervjun (Denscombe, 2009: 10). 

Samtliga godkände ljudupptagning. Under själva intervjun användes fältanteckningar samt 

ljudupptagning. Fältanteckningar togs endast av den som ej intervjuade så att intervjuaren 

skulle kunna koncentrera sig på att ställa frågor. Varför en metodkombination valdes att 

användas under intervjun var för att inte missa viktiga delar som respektive metod kan göra. 

Om inte fältanteckningar hade använts så kunde intervjuarna ha gått miste om det icke verbala 

som kroppsspråket och klimatet i lokalen vilket kan vara av intresse att veta vid 

sammanställning av intervjusvaren. Ljudupptagning som tar in det verbala, språket, är en bra 

uppbackning till fältanteckningar då fältanteckningar oftast inte hinner fånga upp allting som 

intervjupersonen talar om (Denscombe, 2009:258–259). Fältanteckningar är även en 

säkerhetsåtgärd ifall ljudupptagningen ej skulle fungera. Gillham (2008) nämner att innan 

ljudupptagning används bör det göras ett test för att se så att kvaliteten på ljudet fungerar till 

intervjutillfället, någonting som tillämpades innan varje intervju (Gillham, 2008:127) 

 

Intervjuerna var cirka 45 minuter långa, för att undersökningens syfte grundligt skulle kunna 

besvaras och intervjuaren skulle kunna gå igenom valda teman. En motivering till 

intervjuernas längd var att intervjupersonerna skulle ha möjlighet att ta upp egna aspekter och 

synpunkter kring intervjufrågorna (Kylén, 2004:18). Intervjuerna bokades dock för 60 

minuter för att ha god tid att få den information som krävdes för att kunna uppfylla syftet med 

studien. Tillräckligt avsatt tid ansågs även ha betydelse för att intervjupersonen skulle hinna 

reflektera och fundera över sina svar samt känna att denne kunde stanna upp och reflektera 

(Lantz, 2007:72). Förläggning av intervjuerna eftersträvades att vara en per dag för att det 

som sades under intervjun skulle kunna sjunka in och intervjuaren ej skulle blanda ihop de 

olika intervjuerna. Denna eftersträvan uppnåddes nästan, med undantaget av en dag, då två 

intervjuer fick genomföras samma dag, en under förmiddagen och en under eftermiddagen. 

 
3.5 Bearbetning 
Efter intervjun bearbetades data genom att intervjuerna transkriberades. Transkribering kan 

liknas vid översättning, där en avlyssning av ljudupptagningen sker och sedan skrivs ned det 

(Gillham, 2008:165). Innan transkriberingen skedde togs en säkerhetskopia av samtliga 

ljudupptagningar och fältanteckningar eftersom materialet ansågs vara ovärderligt i denna 
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empiriska studie. Datainsamlat material transkriberades under samma dag för att intervjuerna 

skulle hållas färska i intervjuarnas minne. Fältanteckningarna lästes i sitt första stadium 

igenom för att sedan kategoriseras utifrån frågeställningarna, metoden för menings- 

kategorisering som medför textreducering (Kvale & Brinkmann, 2009:217–221).  

 

När transkribering av en av intervjuerna skulle göras upptäcktes det att det ej gick att öppna 

filen. Detta medförde att transkribering kring intervjun ej kunde göras och istället fick 

fältanteckningarna användas som material till resultatet.  Transkriberingen av insamlad data 

följde en viss struktur för att underlätta kategoriseringen. Den struktur som följdes var att 

samtliga huvudfrågor skrevs ut med versaler, intervjuarens frågor och samtalsstöd skrevs i 

kursivt och intervjupersonens svar i vanlig brödtext. Om ljudupptagningen hade dålig kvalitet 

i en viss sektion markerades detta genom klamrar; […], någonting som vid vissa tillfällen 

gjordes. Däremot uteslöts de paralingvistiska sidorna av intervjupersonens språk, exempelvis 

intervjupersonernas taltempo eller engagemang, samt upprepade interjektioner som ej ansågs 

vara av relevans (Gillham, 2008: 169). Därefter lästes hela intervjun i sin helhet för att öka 

förståelsen kring dess helhet. Därefter lästes de olika delarna av transkriberingen var för sig 

för att få en förståelse kring varje delavsnitt. För att ytterligare öka förståelsen av det 

studerade problemet gjordes ett val kring att försöka se på insamlad data ur två olika 

synvinklar; intervjuarens respektive intervjupersonens (Patel & Davidson, 2011:29–30).   

 

Vidare sammanställdes materialet i en matris för att i ett senare steg i processen lättare kunna 

få en överblick och kunna kategorisera och finna mönster i materialet (Kylén, 2004: 164- 

167). Dessa kategorier och mönster fungerade sedan som underlag vid presentation av 

resultat, en presentation som uppvisades i löpande text och utgick från undersökningens 

frågeställningar och ej från intervjufrågorna. Resultatdelen innehöll utöver löpande text 

intervjucitat som sporadiskt användes för att läsaren skulle få en överblick av intervjuns 

innehåll men även för att få en personlig interaktion från intervjusamtalet (Kvale & 

Brinkmann, 2009: 299). Resultatdelen försöktes väva samman som en berättelse med hjälp av 

citaten för att intervjupersonerna skulle få tala själva och för att det skulle visa betydelsen av 

vad de sade (Gillham, 2008: 213). Likaså var analys och diskussion konstruerade på liknande 

sätt som resultatdelen.  

 

3.6 Etiska överväganden 
För att skydda de deltagare som är med i forskningen finns fyra huvudkrav, framtagna av 

Vetenskapsrådet (2002). De användes i denna undersökning för att skydda individens 

integritet. Det första är informationskravet som användes för att uppgiftslämnaren skulle få 

information om undersökningen, i form av förhandsinformation som bifogades i form av e-

post vid bokning av intervju till intervjupersonerna som deltog. Samtyckeskravet, som är nästa 

krav, handlar om att varje individ ska få möjlighet att välja om de vill delta eller ej, någonting 

som uttrycktes tydligt i förhandsinformationen. Då förhandsinformationen även lämnades vid 

intervjutillfället och intervjupersonerna efter delgiven information fick välja att delta 

bedömdes samtyckeskravet vara uppfyllt. Konfidentialitetskravet, det tredje kravet, uppfylldes 

i denna studie genom att insamlad data avidentifierades så att läsaren ej ska kunna uttyda 

vilka personer och vilket företag undersökningen utgått från. För att uppfylla det sista kravet, 

nyttjandekravet, användes detta krav i det ändamål som är syftet med studien. Det etiska 

ansvaret ligger på arbetets författare och har stöd i institutionen för psykologi, pedagogik och 

idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet (Vetenskapsrådet, 2002: 6-14). De etiska frågorna togs 

redan från planeringen av denna kvalitativa studie i beaktande och hölls i åtanke ända till 

rapportering av den. Under arbetets gång har även konsekvenserna av arbetets handlande 

tagits i beaktning så att inte någon part kom till skada (Kvale & Brinkmann, 2009: 87-89).  
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3.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Eftersom det är en kvalitativ studie benämndes begreppet validitet istället som giltighet 

(Denscombe, 2009: 378). Begreppet validering användes för att kontrollera om data 

undersökte den data som syftade till att undersökas, den såg till giltigheten. Valideringen 

bedömdes vidare genom att se om data ledde till slutsatser, som i sin tur kunde leda till beslut 

och effekter (Kylén, 2004:12–13). En av dem delar i undersökningen där giltigheten berördes 

var vid behandlingen av intervjudata. Ett annat sätt att se till giltigheten var att kontrollera 

rimligheten i data, att leta efter teman i utskrifterna samt kontrollera utskriften med intervju- 

personerna. Med sistnämnda menas att intervjuarna tog kontakt med intervjupersonerna om 

oklarheter uppkom (Denscombe, 2009:265–267). Ett beaktande som måste tas vid kvalitativa 

studier är att validitet ej enbart bör ske vid datainsamlingen utan även under hela 

forskningsprocessen. Detta yttrades i denna undersökning genom forskarens möjlighet att 

använda sin förförståelse i forskningsprocessen (Patel & Davidson, 2011: 106).  

 

I kvalitativa undersökningar finns ytterligare två grundläggande kriterier för att bedöma denna 

typ av undersökning, trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten innehåller fyra delkriterier, 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt styrka och bekräfta. Tillförlitlighetens innebörd 

är att forskaren i resultatet ska visa på en tillförlitlighet genom att allt som presenteras i 

resultatet ska stämma överens med intervjupersonernas svar och följa de regler som finns 

kring detta. Det kan vara svårt i kvalitativa undersökningar att överföra resultatet då den 

grupp som oftast väljs ut består av ett litet antal. Pålitligheten bedöms i detta fall som att det 

ska finnas en fullständig och tillgänglig beskrivning av alla delmoment inom undersökningen; 

problemformulering, val av undersökningspersoner, fältanteckningar och intervjuutskrifter. 

Det sista kriteriet, styrka och bekräfta, innebär att forskaren inte med sina egna värderingar 

och utgångspunkter får påverka utförandet av och slutsatserna. Förutom dessa fyra delkriterier 

är äkthet ett viktigt kriterium för att bedöma kvalitativa undersökningar. Äktheten består även 

den av några delkriterier som är viktiga att ha i beaktande. Kriterierna innefattade i denna 

undersökning huruvida undersökningen gav en rättvis bild av intervjupersonernas åsikter, om 

den hjälpte intervjupersonerna till en bättre förståelse av sin sociala miljö och situation, om 

undersökningen gav de medverkande personerna en bättre bild av hur andra personer i miljön 

upplever saker, om undersökningen gav bidrag till att de som medverkade kan förändra sin 

situation och slutligen om undersökningen bidrog till att de som medverkat i undersökningen 

gavs bättre möjligheter att vidta de åtgärder som krävs (Bryman, 2011:352–357).  

 

För att en studie ska kunna vara generaliserbar krävs det en viss mängd intervjupersoner och 

att den vetenskapliga kunskapen kan gälla för alla tider och platser, någonting denna studie ej 

uppnår. I mindre kvalitativa undersökningar finns ett alternativt sätt till att generalisera; 

överförbarhet. Innebörden av överförbarhet är att undersökningen ska gå att tillämpa på 

liknande fall eller organisationer (Kvale & Brinkmann, 2009:280). Men då denna studie 

endast vänder sig till sex företag i Småland går det ej att generalisera. Vissa delar av studien 

skulle kunna vara överförbara till framtida studier som utgår från samma problemområde. 

Den anses även vara överförbar till organisationer som tillämpar kompetensbaserad 

rekrytering genom sociala medier på ett liknande sätt som organisationer i denna studie gör 

eller till organisationer som önskar tillämpa det på ett sådant vis.  

 

4. RESULTAT 

4.1 Anledning till varför sociala medier används  
4.1.1 Hur länge sociala medier har tillämpats 
Majoriteten av de tillfrågade organisationerna har använt sig av sociala medier i sin 

sökprocess i cirka ett halvår till ett år, närmare bestämt fyra av de sex organisationerna. De 

två företag som verkar inom IT-branschen; VD:n Ip A och platschefen Ip D, ligger i framkant 
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och har tillämpat användningen mellan två och tre år. VD:n nämner att de kan ha tillämpat 

rekrytering genom sociala medier längre än två år men att det enbart varit en medveten 

strategi de senaste två åren. Till skillnad från VD:n och platschefen är personalgeneralisten i 

det privata tillverkningsföretaget, Ip F, endast i sin uppstartningsfas där företaget för tillfället 

driver ett projekt om hur användandet av sociala medier i deras rekryteringsprocess, i 

framtiden ska komma att tillämpas.  

 
4.1.2 Svårighet att finna efterfrågad kompetens 
Det fanns olika anledningar till att företagen och kommunerna började använda sig av sociala 

medier i sin sökprocess och annonsering. Organisationerna berättade om svårigheter de haft 

med att rekrytera efterfrågad arbetskraft. Tidigare hade IT-företaget där VD:n är verksam, Ip 

A, använt sig av traditionella rekryteringskanaler som annonsering i dagspress samt genom 

bemanningsföretag men upplevde att det inte gav någon respons och att företaget därmed var 

missnöjda med dessa bemanningsföretag då de hade svårt att förstå vad IT-företaget 

efterfrågade. Det resulterade i att de sökande ej hade den efterfrågade kompetensen. VD:n på 

IT-företaget beskriver det som att ”... vi var ute efter folk som brann för det här, alltså folk 

som verkligen ville göra någonting bra, så då var sociala medier nästa steg”. Denne tillägger 

även att det ur en ekonomisk synvinkel är mer kostnadseffektivt, någonting som bidragit till 

att de börjat tillämpa sociala medier i sin sökprocess. Även personalsekreteraren på 

kommunen, Ip B, upplevde svårigheter i de traditionella rekryteringskanalerna och berättade 

att de vanligtvis bara använde sig av den lokala dagspressen vid utlysning av tjänster. 

Personalsekreteraren och dennes kollegor märkte att annonserna inte nådde ända fram till 

målgruppen och såg behovet av att ”hippa upp det”, de behövde förändra och förnya 

sökprocessen och annonseringen. Denne resonerar kring att ”man måste börja tänka lite 

smart när man rekryterar folk”. Sociala medier började därmed användas som en 

kompletterande rekryteringskanal.  

 

Platschefen på det andra IT-företaget, Ip D, berättar att dennes företag har som målsättning att 

eftersträva att varva äldre personer som har gedigen erfarenhet med yngre personer, nya 

talanger. De äldre, erfarna, medarbetarna når IT-företaget utan några problem genom 

traditionella medier som dagspress. Däremot framhåller platschefen att talangerna är svårare 

att nå genom traditionella medier då de befinner sig på andra forum. Även 

personalgeneralisten på tillverkningsföretaget, Ip F, instämmer i platschefens resonemang då 

personalgeneralisten framhåller att den yngre generationen sällan läser dagspress, varken i 

tryck eller på webben. Då den yngre generationen är svår att nå genom dagspress beslutade 

platschefen på IT-företaget, Ip D, att börja använda sig av sociala medier i sin sökprocess, 

”för att rekrytera morgondagens talanger”. En anledning till att den kommunala 

verksamheten där personalsekreteraren, Ip B, arbetar på började använda sig av sociala 

medier var för att de ansåg att det var ett bra komplement. Personalsekreteraren framhåller att 

det gäller för arbetsgivare att synas och säger ”Det är inte lätt att rekrytera nu för tiden, 

faktiskt, alltså, få rätt person på rätt plats”.  

 

4.1.3 Anpassning efter omgivningen 
Utöver att vissa organisationer upplevt att de hade svårt att finna efterfrågad arbetskraft 

genom traditionella rekryteringskanaler uppkom det även att vissa av dem börjat använda sig 

av sociala medier i konkurrenssyfte. Personalsekreteraren, Ip B, beskrev att en av 

anledningarna till att dennes kommun började tillämpa sociala medier i rekryteringsprocessen 

var för att andra kommuner använde sig av det. Denne beskriver det vidare som att 

kommunen ville hänga med i utvecklingen, någonting som även rekryteringsspecialisten på 

den andra kommunen, Ip C, framhöll som en anledning till uppkomsten. Enligt 

rekryteringsspecialisten grundade sig uppkomsten vidare i att det som kommun är viktigt att 
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vara modern och våga följa samhällsutvecklingen.  Kontorschefen på bemanningsföretaget, Ip 

E, framhäver att anledningen till att de började använda sig av sociala medier var för att 

företaget var relativt nystartat och starkt ville arbeta för att främja sitt varumärke. Då 

bemanningsföretaget vänder sig till den lokala marknaden såg de fördelar med att finnas på 

Facebook då det var där deras målgrupp befann sig. Enligt personalgeneralisten, Ip F, är det 

viktigt att göra en omvärldsbevakning för att kunna se var konkurrenterna befinner sig, vilka 

medier de är på. Utifrån en av de omvärldsbevakningar som det privata tillverkningsföretaget 

gjorde kunde de se var deras konkurrenter verkade och därmed insåg de att det är en 

konkurrensfördel att finnas på sociala medier.  

 
4.1.4 Kompetensbegreppets innebörd 
Eftersom det funnits svårigheter för de olika organisationerna att finna efterfrågad kompetens 

har sociala medier blivit ett komplement till de traditionella rekryteringskanalerna. För att 

organisationerna ska kunna finna den kompetens de efterfrågar behöver de innan de börjar 

söka och annonsera själva veta vad de lägger för vikt i begreppet kompetens. 

Personalgeneralisten på tillverkningsföretaget, Ip F, anser att kompetens är erfarenheter och 

kunskap. För att bli anställd vid dennes företag berättar Ip F att det är viktigt att inneha både 

erfarenhet och kunskap: 

 

Kompetens för mig är det man har med sig i bagaget…en kunskapsbank, eller 

plattform hos individen…Som man sedan bygger på, som en ryggsäck…man 

fyller på med erfarenheter som gör sen att man, man kommer att ha en hög 

kompetens i erfarenheter 

 

Gemensamt för samtliga organisationer är att de alla anser att deras organisation har höga 

kompetenskrav men vissa av dem fokuserar på kunskap och andra erfarenheter som det 

väsentligaste. De två IT-företagen, VD:n och platschefen, anser att den tidigare erfarenheten 

hos de sökande är det mest essentiella vid en rekrytering och platschefen, Ip D, berättar att de 

endast har 30-40 procent anställda med akademisk utbildning. Till skillnad från dessa 

betonade Ip B, den kommunala personalsekreteraren, och Ip E, kontorschefen inom 

bemanningsföretaget, att formell utbildning hos den sökande var av större vikt. 

Personalsekreteraren anser att den formella utbildningen är grundpelaren men att den sökande 

ska kunna växa in i sin yrkesroll och att de praktiska erfarenheterna ej är centrala, någonting 

denne uttrycker som att ”du behöver inte kunna ett jobb när du börjar det men du ska kunna 

hantera dina arbetsuppgifter och på ett vettigt sätt lära dig efterhand”.   

 

Rekryteringsspecialisten i den kommunala verksamheten, Ip C, framhåller istället att 

kombinationen av de teoretiska och praktiska kunskaperna är av intresse när de söker 

arbetskraft. Denne är dock noggrann med att framhålla att det som nyexaminerad student kan 

vara svårt att få arbete då personen ej har någon arbetslivserfarenhet och att det som 

arbetsgivare är viktigt att ge även den yngre generationen en chans då denne anser att 

personer som har en teoretisk bakgrund och kunskap kring hur någonting ska gå till, snabbt 

kan lära sig arbetsuppgifterna på plats. Personalgeneralisten på det privata 

tillverkningsföretaget, Ip F, tycker som rekryteringsspecialisten att en kombination av 

teoretiska och praktiska kunskaper är av intresse men trycker till skillnad från 

rekryteringsspecialisten, Ip C, mer på att detta är ett krav hos dem. Om de sökande ej innehar 

både teoretiska och praktiska kunskaper tillämpar de istället, som ett komplement, väl 

genomarbetade analyser av den sökande. Även kontorschefen på bemanningsföretaget, Ip E, 

återkopplar till resonemanget om att det är viktigt att ge nyexaminerade, noviser, en chans till 

anställning. Denne framhåller att alla människor är lika mycket värda men har olika roller och 

att det vid anställning av noviser krävs mer av arbetsgivaren eftersom företaget behöver lära 
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upp den sökande novisen och låta denne mogna och utvecklas i företaget. Vidare tycker 

kontorschefen att kompetens är ett vitt begrepp, någonting även personalsekreteraren i den 

kommunala verksamheten, Ip B, och platschefen på IT-företaget, Ip D, instämmer i. 

Bemanningsföretagets kontorschef tillägger även att kompetens utöver utbildning och 

erfarenhet även innefattar kompetensen att kunna interagera med andra människor, någonting 

personalsekreteraren och platschefen benämner som en social kompetens. Kontorschefen, Ip 

E, summerar att kompetens är i förhållande till någonting personen ska göra, det kan vara 

utbildning, behörighet eller formell kompetens.  

 

4.2 Organisationernas tillämpning av sociala medier  
4.2.1 Tillämpning av sociala medier i sökprocessen 
Gemensamt för organisationerna är att samtliga framhöll att de använder kravprofiler som 

grund vid ett rekryteringsbehov. Dessa kravprofiler innehåller de kompetenser som 

organisationerna efterfrågar hos de sökande och som sedan formuleras till annonser. 

Organisationerna tillämpar kravprofiler i olika stor utsträckning, där en del organisationer 

låter chefen som är i behov av personal ta fram kravprofilen och en del låter personal- 

avdelningen ansvara för den biten. Rekryteringsspecialisten i den kommunala verksamheten, 

Ip C, är noga med att vid ett rekryteringsbehov, ska de sökande inneha och uppfylla de 

kompetenser som kravprofilen kräver.  

 

Alla organisationerna använder sig av sociala medier i olika delar av rekryteringsprocessen, 

där annonseringen är den del som tillämpas mest frekvent. VD:n på IT-företaget, Ip A, 

annonserar lediga tjänster genom Twitter där de skriver inlägg om att de söker nya 

medarbetare, då de ej anser att Facebook är lika träffsäkert utifrån deras målgrupp. När IT-

företaget twittrar om att de söker medarbetare gör VD:n detta genom sitt privata konto och ej 

genom företagsnamnet. Såväl personalsekreteraren, Ip B och rekryteringsspecialisten, Ip C 

inom de kommunala verksamheterna samt kontorschefen på bemanningsföretaget, Ip E 

använder sociala medier i form av Facebook för att utlysa vakanta tjänster. Gemensamt för de 

tre är att de enbart publicerar på företagets Facebook sida samt att annonsen bara läggs upp 

som en kort resumé då de vill uppmana besökarna att ansöka via ett annat forum, så som den 

egna hemsidan eller andra webbplatser som utannonserar offentliga jobb. Personal- 

generalisten på tillverkningsföretaget, Ip F, har som mål att börja använda sig av Facebook i 

sin annonsering av lediga tjänster men gör det ej för tillfället. Ytterligare en del i 

rekryteringsprocessen som till viss del används av många av organisationerna är att kolla upp 

de sökande, främst genom Facebook men även genom att googla de sökande. Platschefen på 

IT-företaget, Ip D, beskriver att de använder sig av detta som ett sätt att kvalitetssäkra de 

sökande vid rekrytering.  

 

4.2.2 Sociala medier kontra traditionella rekryteringskanaler 
Sedan organisationerna började tillämpa sociala medier som ett komplement till traditionella 

rekryteringskanaler har de sett ett flertal olika möjligheter och fördelar med sociala medier i 

rekryteringen. IT-företagets VD, Ip A, berättar att dennes företag föredrar sociala medier 

framför traditionella rekryteringskanaler då det har inneburit att de numera når människor 

som de annars ej hade nått med enbart dagspress. VD:n tror att människor som ej söker arbete 

för tillfället ej uppmärksammar en platsannons på arbetsförmedlingen då de ej befinner sig på 

sådana forum. Dessa människor följer snarare IT-företagets Twitter konto för att de är 

intresserade av de som bolag och vad bolaget representerar. VD:n ser därmed det som en 

självklarhet att annonsera via sociala medier framför traditionella rekryteringskanaler. Även 

personalgeneralisten på tillverkningsföretaget, Ip F, framhåller att sociala medier bidrar till att 

nå personer de annars ej skulle kunna nå ut till, någonting personalgeneralisten exemplifierar 

med att den yngre generationen ej läser tidningar på dagspress i tryck eller på webben och 
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därför ej hade kunnat nås. Likaså IT-företagets platschef, Ip D, nämner att annonsering via 

dagspress ej är lämpligt för deras verksamhet då den når ut till flera hundra personer medan 

målgruppen endast utgör tio av dessa personer. Utifrån detta anses de traditionella 

rekryteringskanalerna utgöra en onödig kostnad och de sociala medierna är därför bättre 

lämpade. Kontorschefen på bemanningsföretaget, Ip E, för ett liknande resonemang där denne 

uttrycker att det är viktigt att ha ”rätt saker i rätt målgrupp”. Med detta menar denne att deras 

företag använder sig av sociala medier vid okvalificerade tjänster och traditionella 

rekryteringskanaler vid annonsering av traditionella chefsbefattningar eftersom bemannings- 

företaget anser att det är i dessa medier som deras målgrupper befinner sig i. Till skillnad från 

kontorschefen så berättar personalsekreteraren, Ip B, att dennes kommun ej skiljer på vad det 

är för typ av tjänst. De har som målsättning att lägga ut alla tjänster både på Facebook och 

genom traditionella rekryteringskanaler. Platschefen på ena IT-företaget, Ip D, tar upp att det 

gäller att se till vad det är för typ av tjänst du söker för att veta om tjänsten ska läggas upp på 

en speciell rekryteringskanal. Är tjänsten en säljare kanske denne inte hittas på LinkedIn och 

då läggs tjänst ej upp där. Ska företaget hitta en specialist inom ett yrke så tittar företaget på 

vilken rekryteringskanal som med största sannolikhet når denna specialist. Det innebär att de 

inte lägger upp alla tjänster överallt utan provar sig fram, ”du måste anpassa dig efter rollen, 

så är det ju alltid människor du måste alltid anpassa dig för vad det är för några”.  

 

VD:n på IT-företaget, Ip A, beskriver sociala medier kontra traditionella rekryteringskanaler 

som att de personer som söker via sociala medier verkligen vill lära känna dem och är genuint 

intresserade av IT-företaget då de delar deras värderingar och intresse. Genom att en sökande 

ansöker via sociala medier skulle denne kunna ha samma värderingar och framstå som mer 

lämpad, resonerar Ip D rent hypotetiskt. Två av sex organisationer, rekryteringsspecialisten, 

Ip C och platschefen, Ip D, nämner utöver sociala medier och dagspress ytterligare två kanaler 

för att rekrytera, genom att utlysa lediga tjänster och att marknadsföra sig på universitet och 

genom radioreklam.  

 

Den kommunala verksamheten där personalsekreteraren, Ip B, arbetar på annonserar alltid 

genom dagspress och upplever ej att tidspress i rekryteringen påverkar deras val av 

rekryteringskanaler utan de använder enbart sociala medier när de har tid. Likaså 

rekryteringsspecialisten i den andra kommunen, Ip C, använder vid varje annonseringstillfälle 

sig av dagspress, då de som kommunal verksamhet enligt kollektivavtal ska vara ute med 

annonserna i minst två veckor innan det slutgiltiga ansökningsdatumet går ut. 

Rekryteringsspecialisten förtydligar med att de enbart använder sociala medier som ett 

komplement till traditionella rekryteringskanaler. Till skillnad från personalsekreteraren, Ip B 

och rekryteringsspecialisten, Ip C så berättar kontorschefen på bemanningsföretaget, Ip E, att 

deras företag när ”det brinner i knutarna” kan annonsera ut mindre kvalificerade tjänster 

genom sin Facebook sida.  

 

Majoriteten av organisationerna använder inte sociala medier i riktad rekrytering, de 

annonserar lediga tjänster antingen genom sina Facebook-, Twitter- eller LinkedIn-konton. De 

publicerar inte annonser i specifika grupper men är inte främmande för att i framtiden börja 

med detta. Däremot använder sig platschefen på ett av It-företagen, Ip D, av riktad rekrytering 

i både sociala medier såsom specifika grupper samt genom traditionella rekryteringskanaler så 

som branschtidningar. Ytterligare ett företag som använder sig av traditionella 

rekryteringskanaler vid riktad rekrytering är det privata tillverkningsföretaget där 

personalgeneralisten, Ip F, arbetar.   
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4.2.3 Sociala mediers funktioner 
När personalsekreteraren i den kommunala verksamheten, Ip B, beskriver sociala medier är 

det först och främst Facebook som denne tänker på men även LinkedIn. De andra fem 

organisationerna instämmer i personalsekreterarens kännetecken kring sociala medier och 

även de framhåller att Facebook är det första de tänker på. Utöver Facebook tycker 

rekryteringsspecialisten i den andra kommunen, Ip C, att sociala medier även kännetecknas av 

snabb utveckling, ung publik, någonting modernt samt ett sätt att sprida information på. 

Kontorschefen på bemanningsföretaget, Ip E, använder först och främst Facebook då denna 

kanal, enligt denne, anses vara störst. Kontorschefen berättar att denne vid sin tidigare 

anställning, för tre år sedan, använde sig av LinkedIn men att ingenting hände där, någonting 

denne tog med sig till sin nuvarande anställning genom att bara använda sig av Facebook vid 

rekrytering. Facebook används även i syfte att stärka företagets varumärke utåt sätt, någonting 

som ger ”ringar på vattnet”. Platschefen på ett av IT-företagen, Ip D, använder däremot i 

första hand Facebook för att finna och kvalitetssäkra arbetskraft men även ibland LinkedIn för 

att det där finns många inom IT och de då når ut till sin målgrupp inom just denna 

rekryteringskanal. Twitter och blogg anses enligt rekryteringsspecialisten, Ip C, ta för lång tid 

att använda sig av och den kommunala verksamheten använder därför bara sig av Facebook. 

När IT-företaget som VD:n, Ip A, arbetar på ska annonsera om vakanta tjänster gör de enbart 

detta genom sina privata Twitter konton då de anser att Facebook ej når ut till rätt personer. 

 
4.2.4 Riktlinjer och utbildningar kring sociala medier 
VD:n på IT- företaget berättar att de för tillfället inte har några dokument om riktlinjer för hur 

rekrytering genom sociala medier ska tillämpas, likaså de andra organisationerna. VD:n 

berättar vidare att de är få personer som sköter rekryteringen och därför ser de inte att det 

heller skulle behövas några riktlinjer för det. Om de i framtiden skulle växa kan de dock tänka 

sig behöva riktlinjer för hur det ska gå till. Personalsekreteraren, Ip B, platschefen, Ip D, och 

personalgeneralisten, Ip F, förtäljer att deras organisationer diskuterat om dokument kring 

riktlinjer vid sociala medier och att det så småningom kommer att tas fram. Personal- 

generalisten på tillverkningsföretaget tror även att deras företag kommer få fram ett sådant 

dokument redan i januari. De enda riktlinjerna kring Facebook som personalsekreteraren i den 

kommunala verksamheten, Ip B, har är att deras Facebook ska vara seriös och stilren, men 

annars är det fritt med allt runt omkring det.  

 

Rekryteringsspecialisten berättar att de inte fått någon utbildning kring användning av sociala 

medier men att de varit på inspirationsdagar samt personalvetardagar. Ingen av de andra 

organisationerna har heller fått någon utbildning kring användandet och VD:n säger att de 

snarare är de som får utbilda andra kring användandet. Platschefen beskriver det som att ” Vi 

får väl skylla på att vi är it företag, vi ska ju ha koll. 

 

4.2.5 Ett förändrat användande   
Sedan IT-företaget där VD:n, Ip A, är verksam vid för två år sedan började använda sociala 

medier i sin sökprocess och annonsering har de upplevt en stor utveckling. IT-företaget ser 

numera en större potential, främst genom Twitter, då möjligheten att hitta kompetenta 

medarbetare därigenom är betydligt större då fler personer har börjat använda sig av sociala 

medier genom åren. VD:n beskriver vidare att de på sistone har fått fler följare och därmed 

når ut med sitt budskap till fler personer än tidigare. En annan organisation som har upplevt 

ett utökat utbud av användare på de sociala medierna är platschefen på det andra IT-företaget, 

Ip D, som berättar att de har fått ett större urval att välja bland. Även rekryteringsspecialisten i 

den kommunala verksamheten, Ip C, har upplevt en förändring kring användandet av sociala 

medier och berättar att de i början enbart publicerade lediga tjänster på sin Facebook sida 

medan de i dagsläget har utökat användandet av Facebook till att även publicera information 
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om händelser i kommunen såsom mässor och filmfestivaler. På kommunens Facebook konto 

kan besökare kommentera lediga annonser och andra utannonseringar då kommunen vill 

uppmana till interaktion. Möjligheten att kommentera är någonting som personalsekreteraren i 

den andra kommunen, Ip B, efter en tids användning valt att ta bort. Personalsekreteraren 

motiverar detta med att de som kommun måste diarieföra allting som sker på deras Facebook 

då det räknas som en offentlig handling. Personalsekreteraren berättar vidare att de började 

använda Facebook i syfte att publicera lediga tjänster men att det till skillnad från den andra 

kommunen ej fortsatt utveckla kontot utan att det snarare blivit ”mer börda än tillgång”, 

någonting de förklarar med att de haft tidsbrist och att det har fått prioriteras lågt. 

Kontorschefen på bemanningsföretaget, Ip E, kan till skillnad från VD:n på IT-företaget, Ip A 

och rekryteringsspecialisten inom den kommunala verksamheten, Ip C inte se några större 

skillnader i sitt användande av sociala medier då de fortfarande är i uppbyggnadsfasen av det.  

 
4.3 Sociala mediers påverkan på mångfalden 
4.3.1 Tekniska svårigheter  
Att det skulle krävas speciella kunskaper för att söka ett arbete genom sociala medier är 

majoriteten av de sex organisationerna överens om att det inte behövs, dock påpekar 

platschefen, Ip D, att då de verkar inom IT- branschen behövs det självklart en teknisk 

kunskap som även hör ihop med sociala medier. Likaså kontorschefen på 

bemanningsföretaget, Ip E och personalsekreteraren i den kommunala verksamheten, Ip B 

berättar att du måste ha den kunskapen om Internet att du kan se annonserna på sociala 

medier. Vidare menar personalsekreteraren att de sökande ej behöver några särskilda 

kunskaper men att de behöver ha ett konto på Facebook för att se tjänsten. Denne anser inte 

detta vara någon teknisk svårighet, någonting personalsekreteraren beskriver som ”… men nu 

behöver man ju inte vara någon IT-tekniker för att kunna Facebook....”. Eftersom alla 

kommunens lediga tjänster måste sökas via internet anses inte sociala medier bidra till någon 

utökad teknisk kunskap hos de sökande då de som grundkompetens måste kunna starta en 

dator för att kunna söka arbete i organisationen.  

 

Ny teknik tolkas av människor på olika sätt. I den kommunala verksamheten har de anställda 

varit skeptiska och till och med gjort motstånd. Rekryteringsspecialisten berättar att de 

anställda var nyfikna kring detta nya fenomen, och denne tror sig tycka att de runt omkring 

ser det som någonting bra eftersom att rekryteringsspecialisten inte hört någonting negativt 

om det. På tillverkningsföretaget där personalgeneralisten, Ip F, arbetar har de ännu inte gått 

ut till de anställda med att de använder rekrytering genom sociala medier så där vet de ännu 

inte vad de anställda anser om det. Dock fyller personalgeneralisten i att ”men i och med vi 

har anställt 30 nya och alla är unga så att säga så är det ju större chans att de är mer med på 

tåget när vi väl så går ut med det”. 

 

4.3.2 Urvalets påverkan 
Att en viss typ av grupper lockas till organisationer på grund av att de annonserar via sociala 

medier kan anses vara både positivt och negativt. Personalsekreteraren, Ip B, berättar att 

användning av enbart sociala medier kan bidra till att organisationen ej får samma utbud av 

sökande. Ip B motiverar detta resonemang med att många människor ser jobbannonser i 

dagspressen och att ”alla de som inte har Facebook idag ska ju dö ut innan man kan ge upp 

tidningen”. Rekryteringsspecialisten i den andra kommunen, Ip C, instämmer i 

personalsekreterans resonemang då denne tror enbart sociala medier medför att de missar en 

viss typ av målgrupp då denna kanal inte vänder sig till alla människor eftersom alla inte vill 

ha Facebook konto eller läsa bloggar. På företaget där Ip D arbetar så skulle de gärna använda 

sig mer av sociala medier men problemet är att likaså de är rädda för att tappa utbud och det 
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gör att de inte vågar sluta med traditionella rekryteringskanaler. Ip F delar denna åsikt och 

utvecklar med att framhålla att det kan göra att de förlorar potentiella sökande.  

 

Att rekrytera via sociala medier kan i viss mån bidra till ett minskat urval där vissa människor 

missas. VD:n på IT-företaget, Ip A, berättar att det är intressant att reflektera kring om 

rekrytering genom sociala medier kan locka en viss typ av grupp. Dock har de i IT-företaget 

på det hela taget svårt att rekrytera tjejer på grund av deras bransch. Att sociala medier skulle 

bidra till att locka en viss typ av människor kan de därför inte se någon koppling kring. Denne 

förtydligar det med att även om de skulle använda sig av bara traditionella rekryteringskanaler 

så skulle de generellt få samma personer som skulle ansöka till tjänsterna som de annonserar. 

Rekryteringsspecialisten i den kommunala verksamheten, Ip C, kan tänka sig att de till viss 

del lockar människor från andra kulturer, från andra länder, eftersom sociala medier 

förekommer på Internet och hela världen har tillgång till det. Denne exemplifierar det med att 

arbetsförmedlingen, som är en av Sveriges största jobbportaler, endast finns i Sverige och 

därför inte når ut till samma breda målgrupp som sociala medier gör. Både platschefen på IT-

företaget, Ip D, och personalgeneralisten på tillverkningsföretaget, Ip F, kan tänka sig att 

rekrytering genom sociala medier bidrar till att fler unga människor uppmärksammar de 

tjänster som företaget annonserar om. Däremot kan inte kontorschefen på bemannings- 

företaget, Ip E, ge ett svar kring detta då de tillämpat sociala medier i rekryterings- 

sammanhang för kort tid. Det är därför alldeles för svårt att se trenderna kring vilka som söker 

och ser de utannonserade tjänsterna. Kontorschefen berättar även att denne tycker att det inför 

den framtida användningen är viktigt att inte bara starta upp en profil på Facebook utan att 

även följa upp den.  

 
4.3.3 En viss grupp människor 
Att åldersfördelningen kring personalen i de sex organisationerna skulle ha förändrats på 

grund av att sociala medier börjat användas i rekryteringen är ingenting de kan konstatera. 

Organisationerna motiverar detta med att de antingen inte har kunnat se från vilken kanal de 

sökande ansökt eller att de inte har någon statistik kring det. Med statistik menar de att det är 

svårt att uttala sig om huruvida de senaste rekryteringarna haft en påverkan av de sociala 

medierna eller enbart av den sökandes kompetens.  

 

Att rekrytering via sociala medier skulle bidra till att en viss generation skulle söka tjänsterna 

tror VD:n på IT-företaget, Ip A, inte kan kopplas till deras företag då de oavsett 

rekryteringskanal når ut till samma personer. Eftersom de i deras företag har tjänsten som 

utvecklare så är de dem de når ut till och det är svårt att nå ut till utvecklare som ej använder 

sig av Twitter för då befinner de sig inte på webben och är ej aktuella för företaget. VD:n 

menar på ”att vi hade säkert fått ansökningar av andra men de hade ej anställts av oss”. 

Rekryteringsspecialisten i den kommunala verksamheten, Ip C, kan tänka sig att sociala 

medier bidrar till att en viss generation uppmärksammar annonserna och beskriver att de som 

organisation ej är intresserade av en viss typ av människor som kanske vissa företag är och att 

de måste ta ett större ansvar kring detta vilket gör att de måste vända sig till alla, någonting de 

gör genom att använda sig av både traditionella rekryteringskanaler och sociala medier.  

 

Varken personalsekreteraren, Ip B, eller rekryteringsspecialisten, Ip C, kan uttyda om de 

sökande har ansökt via Facebook eller dagspress. Rekryteringsspecialisten tror inte att 

relationen till de ansökande skulle bli annorlunda om kommunen visste om vilken kanal de 

sökande ansökt genom eftersom det enbart skulle innebära att personen har visat att den sett 

annonsen på deras Facebook-sida, genom dagspress eller genom någon annan 

rekryteringskanal. Vilken kanal de sökande ansöker genom klargör inte personens lämplighet 

för tjänsten. Personalgeneralisten på tillverkningsföretaget, Ip F, för ett liknande resonemang 
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där denne ej tror att relationen skulle bli annorlunda på grund av var den sökande sett 

annonsen, någonting denne beskriver som att ”Här gäller det att hänga med och vara, för här 

får man inte vara dömande om de söker via sociala medier. Eller tvärtom heller”. 
 

Ingen av de sex organisationerna har en specifik mångfaldspolicy för rekrytering genom 

sociala medier. Däremot har majoriteten av dem en övergripande mångfaldspolicy när de 

rekryterar. Rekryteringsspecialisten i den kommunala verksamheten, Ip C, berättar att dennes 

organisation följer en skrivelse som innefattar att uppmuntra olikheter till att söka de tjänster 

som kommunen utannonserar. VD:n på IT-företaget, Ip A, berättar att de inte har någon 

nedskriven mångfalds- eller jämställdhetspolicy men att de är öppna för alla, oavsett 

bakgrund. Företaget där platschefen, Ip D, arbetar på driver mångfaldsfrågan ganska hårt 

eftersom bolaget vill spegla samhället. Platschefen berättar dock att det inom IT-branschen är 

svårt att få in tjejer då det finns få tjejer med den kompetens de efterfrågar. Platschefen 

försöker att motverka detta genom att tidigt locka tjejer till företaget, exempelvis genom att ta 

emot högstadietjejer för praktik.  

 

5. ANALYS 

5.1 Anledning till varför sociala medier används 
5.1.1 Svårighet att finna efterfrågad kompetens 
Det centrala som kan konstateras är att alla organisationerna har sett svårigheter med att 

rekrytera, för att finna efterfrågad kompetens. Vissa har angett det som den främsta 

anledningen till att de började använda sig av sociala medier, någonting de motiverar med att 

sociala medier lättare går att rikta och därmed ökar chanserna för organisationerna att nå 

efterfrågade personer. Sociala medier möjliggör, enligt Davidson et al. (2011), att 

organisationer kan använda sig av riktad rekrytering och därmed nå efterfrågade personer. 

Detta då de vid en riktad annonsering redan i ett tidigt stadie kan finna efterfrågade 

kompetenser genom att vända sig till specifika målgrupper. Genom att rekrytera via sociala 

medier menar författarna vidare på att organisationer även kan finna personer som inte aktivt 

söker arbete, passiva sökande, som de troligtvis annars inte hade kunnat nå om de bara hade 

använt sig av traditionella rekryteringskanaler. Det är ett tankesätt som även Joos (2008) 

delar, där Joos (2008) även tillägger att det kan bidra till att organisationerna lyckas locka 

personer som är anställda hos deras konkurrenter. Möjligheten att nå passiva sökande är 

någonting som VD:n på IT-företaget, Ip A, framhåller som en av de främsta fördelarna med 

att börja använda sig av sociala medier i rekrytering. Davidson et al. (2011) uttrycker vidare 

att målet med en rekrytering är att finna efterfrågad kompetens utifrån sökt tjänst. VD:n, Ip A, 

nämner ytterligare en anledning till varför de började tillämpa sociala medier i sin rekrytering, 

att det är mer kostnadseffektivt. Att twittra om en ledig tjänst är billigare än att gå ut och 

annonsera i dagspress. Detta kan ses ur ett ledningsperspektiv, som främst grundar sig ur en 

ekonomisk synvinkel där de beslut som görs inom organisationen ska ha ekonomin i åtanke 

och beaktande (Nilsson et al., 2011). Det går även att hänföra till att de som privat företag, 

som Hansen och Orban (2002) framhåller det, har som primärmål att vara vinstdrivande och 

att kostnadsbesparingar därmed blir en naturlig del i verksamheten. 

 

Ett annat motiv till att organisationerna började använda sociala medier var att några av 

företagen önskade nå en yngre publik. Enligt Davidson et al. (2011) har sociala medier flest 

yngre anhängare. Om målgruppen är den yngre publiken är sociala medier ett bra alternativ 

eller komplement till traditionella rekryteringskanaler. Platschefen på IT-företaget, IP D, 

nämner att de yngre är svåra att nå genom dagspress eftersom många yngre personer kanske 

inte läser tidningen, varken i tryck eller på webben och därför anser denne att sociala medier 

blir en självklarhet för att rekrytera morgondagens talanger.  
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5.1.2 Anpassning efter omgivningen  
I resultatet framgår att en av anledningarna till att organisationerna har börjat använda sig av 

sociala medier i sin rekryteringsprocess är för att de ser det som en konkurrensfördel. En 

annan anledning är att de anser det vara ett sätt att följa med utvecklingen. Gemensamt för 

dessa båda anledningar är att de går att se ur ett institutionellt perspektiv. Organisationerna är 

omvärldsberoende och vill som Nilsson et al. (2011) beskriver det stärka sin legitimitet 

gentemot omvärlden. Organisationernas tillämpning av sociala medier i konkurrenssyfte 

skulle utifrån Ahrenfelts (2001) definition och tankar kring förändring vara deras 

överlevnadsledning. Förutom att organisationerna valde att börja använda sig av sociala 

medier av konkurrensskäl så valde även ett av företagen att göra det för att stärka sitt företags 

varumärke. Parry och Tyson (2008) menar att organisationer som stärker sitt varumärke kan 

få effekten av att de attraherar nya arbetssökanden då det ökar organisationens attraktions- 

förmåga. Beroende på bransch hanterar organisationerna omvärldstrycket på lite olika sätt. En 

del av dem visar på osäkerhet och en del är inte riktigt klara över vad användandet av sociala 

medier har fört med sig, de vet inte riktigt hur många som rekryteras via sociala medier.  

 

Kontorschefen på bemanningsföretaget, Ip E, berättar att användandet av sociala medier inte 

enbart syftar till att attrahera arbetskraft utan även till att stärka företagets varumärke och 

anser att det i sin tur ger ringar på vattnet. Parry och Tyson (2008) för ett liknande 

resonemang som kontorschefen där de tar upp att några av fördelarna med att rekrytera genom 

Internet kan vara att organisationen stärker sitt varumärke och därmed attraherar nya 

arbetssökande. Även Nilsson et al. (2011) framhåller att en organisations rykte kan öka 

organisationens attraktionskraft hos sökande men att detta rykte är någonting som tar lång tid 

att bygga upp och kan förstöras på kort tid. Ryktet som även skulle kunna benämnas som 

organisationens varumärke handlar om den uppfattning omvärlden har av organisationen.  

Dessa resonemang går att se ur ett institutionellt perspektiv då bemanningsföretagets främsta 

syfte är att marknadsföra sig för att visa omvärlden att de är att räkna med och inte att 

attrahera sökande till en specifik tjänst.  

 

5.1.3 Kompetensbegreppets innebörd 
Majoriteten av intervjupersonerna anser att deras organisationer har höga kompetenskrav. 

Utifrån resultatet går det att uttyda att IT-företagen framhäver att det viktigaste för att bli 

anställd hos dem är att den sökande ska ha erfarenhet till den tjänst som personen söker. 

Enligt den teoretiska referensramen kan kompetens inneha olika definitioner där en definition, 

som Ellström (2004) skriver om, är att det för individen gäller att ha en handlingsförmåga till 

en viss uppgift. Detta synsätt delar kontorschefen på bemanningsföretaget, Ip E, som 

framhåller att kompetens är kopplat till en förmåga att utföra en viss uppgift. Vidare pekar 

Ellström (2004) på att handlingsförmåga hos den enskilda individen innefattar såväl 

kunskaper, intellektuella, praktiska och sociala färdigheter, attityder och personliga 

egenskaper. Liknande Ellströms (2004) beskrivning av begreppet kompetens anser 

kontorschefen på ena IT-företaget, Ip E, att kompetens inte enbart handlar om kunskaper och 

erfarenheter utan även om att kunna interagera med andra människor. Personalsekreteraren, Ip 

B, och platschefen, Ip D, instämmer i detta och kallar det för social kompetens.  

 

5.2 Organisationernas tillämpning av sociala medier  
5.2.1 Tillämpning av sociala medier i sökprocessen 
Samtliga sex organisationer använder sig av kravprofiler i sin rekryteringsprocess, som en 

grund för att finna den kompetens de efterfrågar. Enligt Lindelöw (2008) blir krav- 

specifikationen, som är densamma som kravprofilen, grunden för vilken rekryteringskanal 

som organisationen ska välja att tillämpa. Lindelöw (2008) menar vidare att 

kravspecifikationen, om den är utförligt skriven, kan bidra till att det görs ett självurval bland 
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de sökande och att organisationen därmed undviker ointressanta ansökningar.  Rekryterings- 

specialisten i den kommunala verksamheten, Ip C, framhäver att arbetet med kravprofilen är 

viktig då organisationen enbart anställer sökande som innehar de kompetenser som 

kravprofilen kräver. Sociala medier i rekryteringsprocessen används främst i sökprocessens 

annonseringsstadie, av alla de sex organisationerna. Platschefen på det ena IT-företaget, Ip B, 

väljer även att kolla upp de sökande för att kvalitetssäkra inför gallringen.  

 

5.2.2 Sociala medier kontra traditionella rekryteringskanaler  
Majoriteten av organisationerna använder sig av sociala medier som ett komplement till de 

traditionella rekryteringskanalerna. Hur mycket de sociala medierna tillämpas varierar mellan 

organisationerna där både fördelar och nackdelar med att använda sociala medier istället för 

traditionella rekryteringskanaler går att urskiljas.  

 

Pyrillis (2011) anser att rekrytering genom sociala medier kan vara bra men att det beror på 

organisationens sökandepool, behov och kapacitet. VD:n i IT-företaget, Ip A, berättar att 

deras målgrupp ej finns i de traditionella rekryteringskanalerna utan att de istället når sin 

målgrupp bättre genom sociala medier, vilket gör att denne har en positiv inställning till att 

annonsera på sociala medier. VD:n menar vidare att sociala medier bidrar till att attrahera 

människor som egentligen inte söker arbete och att de därmed når människor de annars inte 

hade nått. Ytterligare en fördel är att VD:n tror att de personer som ansöker genom Twitter, 

den mediekanal de använder sig av, har ett större intresse för företaget då de följer företaget, 

delar deras värderingar och är intresserade av dem. Vidare anser VD:n, Ip A, att det är positivt 

om de sökande delar samma värderingar och intresse som företaget, någonting som går att 

koppla till det humanistiska perspektivet då det innefattar att människorna i företaget utgör en 

central resurs. Davidson et al. (2011) framhåller att sociala medier bidrar till att nå personer 

som inte aktivt söker arbete, likaså anser Zall (2000) att Internet är ett bra tillvägagångssätt 

för att rekrytera genom eftersom det når ut till många människor.  

 

En annan organisation som framhåller det som VD:n nämnde är personalgeneralisten på 

tillverkningsföretaget, Ip F. Personalgeneralisten berättar att de tror att de genom sociala 

medier ska lyckas finna personer som de genom traditionella rekryteringskanaler annars inte 

hade funnit. De motiverar detta med att den yngre generationen inte läser tidningar i dagspress 

eller på Internet. Då den största andelen människor som befinner sig på Internet, enligt 

Davidson et al. (2011), är av den yngre generationen så når organisationer genom annonsering 

i detta forum yngre människor. Även Findahl (2010) lyfter fram att det är en större andel unga 

människor som besöker sociala medier och att antalet personer som besöker sociala medier 

sjunker högre upp i åldrarna. Däremot så visar siffror på att nästan halva Sveriges befolkning i 

olika grad befinner sig på sociala medier. Platschefen på IT-företaget, Ip D, berättar att de når 

äldre, mer erfarna personer enklast genom de traditionella rekryteringskanalerna men att de 

vid de tillfällena de önskar nå yngre talanger måste befinna sig på andra forum. Eftersom 

deras målgrupp nås genom sociala medier ser platschefen ytterligare fördelar med att 

annonsera genom denna mediekanal. Platschefen, Ip D, framhåller att det är mer ekonomiskt 

fördelaktigt att annonsera genom sociala medier då dagspress innebär större kostnader för 

företaget. Hu, Su och Chen (2007) kunde redan år 2007 se att annonsering i form av lediga 

tjänster, genom Internet, bidrog till att organisationer kunde sänka sina rekryteringskostnader 

med upp till 95 procent. Detta synsätt går att se ur ett ledningsrationellt perspektiv där beslut 

som tas grundar sig i noggranna överväganden utifrån företagets ekonomi (Nilsson et al., 

2011). Parry och Tyson (2008) anser likaså de att en fördelar med att rekrytera genom Internet 

istället för att rekrytera via traditionella rekryteringskanaler är att det medför lägre kostnader.  
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Generellt så har tidsaspekten inte så stor betydelse för om organisationerna väljer att 

annonsera genom traditionella rekryteringskanaler eller sociala medier. Kontorschefen på 

bemanningsföretaget, Ip E, förklarar att när det brinner i knutarna kan dennes företag i vissa 

fall annonsera ut mindre kvalificerade tjänster genom sitt Facebook-konto. Precis som 

kontorschefen ser Parry och Tyson (2008) fördelar med att rekrytera genom sociala medier 

framför traditionella rekryteringskanaler och framhäver att en av fördelarna är att Internet ger 

snabbare respons både för organisationen och för de sökande. Till skillnad från 

bemanningsföretaget så berättar personalsekreteraren, Ip B, att kommunen denne arbetar på 

snarare använder sociala medier i mån av tid. De använder dagspress som det primära sättet 

att annonsera ut lediga tjänster på, någonting som även rekryteringsspecialisten, Ip C, på den 

andra kommunen gör. Rekryteringsspecialisten motiverar detta med att de enligt sitt 

kollektivavtal måste annonsera i minst två veckor och att de därmed aldrig ställs inför 

situationer där det brinner i knutarna.  

 

Platschefen på IT-företaget, Ip D, och personalgeneralisten på tillverkningsföretaget, Ip F, 

använder sig av riktad rekrytering när de annonserar genom traditionella rekryteringskanaler. 

Både platschefen och personalgeneralisten berättar att deras företag annonserar i specifika 

branschtidningar utifrån den lediga tjänsten och kompetensen som eftersöks. IT-företaget 

använder även riktad rekrytering när de annonserar i sociala medier i form av att de publicerar 

lediga tjänster i specifika grupper, någonting de är ensamma om att göra bland de sex 

organisationerna. De övriga fem ställer sig dock inte främmande till att i framtiden börja 

tillämpa riktad rekrytering. Genom att använda sig av sociala medier tycker Davidson et al. 

(2011) att organisationerna kan tillämpa riktad rekrytering vilket bidrar till att de når 

efterfrågade personer och kompetenser. Författarna framhåller att organisationer, som IT-

företaget, kan finna och attrahera efterfrågad kompetens genom att använda sig av riktad 

annonsering i ett tidigt skede eftersom de kan publicera annonserna i specifika målgrupper.  

 
5.2.3 Sociala medier funktioner 
När organisationerna berättar om vilken kanal de anser vara den främsta kanalen inom sociala 

medier nämner alla Facebook. Enligt Pyrillis (2011) är Facebook en av de främsta 

webbplatserna, vilken tillsammans med LinkedIn och Twitter har bidragit till många 

arbetsplaceringar. Alla organisationerna använder sig däremot inte av Facebook vid 

rekrytering. VD:n på det ena IT-företaget, Ip A, använder sig inte av Facebook då denne 

bedömer att det inte når den målgrupp företaget är intresserad att nå, de använder sig istället 

av Twitter. Några av de som tillämpar Facebook vid annonsering av arbetskraft är 

personalsekreteraren, Ip B, rekryteringsspecialisten, Ip C, och kontorschefen, Ip E. De tre 

organisationerna använder alla Facebook i form av att de lägger upp en kort resumé av sina 

lediga tjänster på sitt företags respektive Facebook-konto. Andra sätt att öka 

attraktionsförmågan hos organisationerna kan vara, som rekryteringsspecialisten och 

platschefen berättar, att de åker ut till olika universitet för att berätta om organisationernas 

olika tjänster och tillhörande arbetsuppgifter. Platschefen har även använt sig av radioreklam i 

rekryteringssammanhang men anser att kombinationen av LinkedIn och dagspress är det som 

lämpar sig bäst för dennes företag.  

 

Davidson et al. (2011) menar att de olika medierna kan användas i olika syften, där LinkedIn 

används som ett professionellt nätverk och Facebook för att skapa sociala kontakter. 

Platschefen på det ena IT-företaget, Ip D, använder LinkedIn för att hitta de personer de söker 

och berättar att det är på LinkedIn deras målgrupp finns. Även Skeels (2009) nämner i sin 

definition av det sociala mediet LinkedIn att det ses som en mer professionell webbplats, som 

är inriktad på ett affärsinriktat socialt nätverk. Likaså beskriver Doherty (2010) LinkedIn som 

världens största professionella nätverk på Internet, där lediga tjänster presenteras för 
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medlemmarna. Enligt kontorschefen på bemanningsföretaget, Ip E, så har denne inte någon 

bra erfarenhet av LinkedIn då denne vid sin tidigare anställning, för tre år sedan, använde sig 

av LinkedIn som kanal men att ingenting hände där. Kontorschefen framhåller dock att det 

nuvarande företaget denne är verksam vid inte har gjort en närmare undersökning kring om 

flödet på LinkedIn har ändrats sedan dess. Detta har bidragit till att de istället enbart använder 

sig av Facebook som en social mediekanal. De flesta organisationerna använder sig av 

Facebook för annonsera ut lediga tjänster, enbart ett fåtal använder sig av LinkedIn. Enligt 

Doherty (2010) är LinkedIn ett annonsverktyg som visar lediga tjänster för dess användare.  

 

När organisationerna ska välja rekryteringskanal tar många av dem i beaktande vilken 

målgrupp de har. Kontorschefen, Ip E, uttrycker att det är viktigt att ha rätt saker i rätt 

målgrupp, någonting denne tillämpar genom att bemanningsföretaget använder sig av 

traditionella rekryteringskanaler vid annonsering av chefsbefattningar och sociala medier vid 

okvalificerade tjänster. Lindelöw (2008) anser att det inte bara är målgruppen som ska styra 

vid en rekrytering utan att det är viktigt att organisationen framför sina värderingar i 

annonsen. Författaren menar vidare att om företaget representerar tradition ska annonsen 

locka personer som föredrar detta och representerar företaget däremot ett föränderligt 

arbetssätt bör detta framgå i annonsen.  

 
5.2.4 Riktlinjer kring användandet av sociala medier 
Ingen av organisationerna har några nedskrivna riktlinjer kring hur användandet av sociala 

medier i rekryteringssammanhang ska gå till. Vissa av organisationerna framhåller att 

annonserna som publiceras i de sociala medierna ska följa samma grundstruktur som de 

annonser de publicerar i traditionella rekryteringskanaler. Personalsekreteraren i den 

kommunala verksamheten, Ip B, förklarar att det inom en kommun är svårt att själva styra 

arbetet eftersom kommuner generellt har strikta riktlinjer att följa. Personalsekreteraren 

påpekar att allt de gör i kommunen blir offentliga handlingar, även det som skrivs på deras 

Facebook-sida. Personalsekreteraren vill tillsammans med sin kollega annonsera mer genom 

Facebook medan några av de andra i organisationen, som har mer erfarenhet och är äldre, är 

lite mer skeptiska mot användningen. Ur ett konfliktperspektiv kan detta ses som att det finns 

stridigheter i organisationen mellan de olika personernas intressen och begränsade resurser. 

Det blir som en kamp mellan dem där alla kämpar för sitt intresse. Det gäller ur detta 

perspektiv att kunna förhandla och kompromissa för att tillsammans lyckas undvika konflikter 

(Nilsson et al., 2011).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5.2.5 Ett förändrat användande   
I resultatet framkommer det att de båda IT-företagen, Ip A som är VD och Ip D som är 

platschef, har upplevt en positiv förändring av de sociala medierna sedan de för två till tre år 

sedan startade sin användning av rekrytering därigenom. VD:n berättar att antalet personer 

som är verksamma på de sociala medierna har ökat, någonting som även platschefen 

framhåller och utvecklar med att dennes företag numera har ett större urval av sökande på de 

sociala medierna. Parry och Tyson (2008) skriver att användandet av sociala medier bara de 

senaste åren har ökat markant och spridits runt om i hela världen. Joos (2008) såg 2008 att 

användandet av sociala medier i rekryteringssammanhang hade ökat med cirka 30 procent. 

Denna ökning gällde antalet passiva sökande som hade sökt arbete genom sociala medier, 

trots att de egentligen inte hade för avsikt att söka arbete för tillfället. Till skillnad från VD:n 

och platschefen har personalsekreteraren i den kommunala verksamheten, Ip B, istället 

upplevt en negativ förändring av dennes organisations användning av sociala medier i 

rekryteringssammanhang. Personalsekreteraren tycker att det snarare har blivit en börda att 

använda sig av sociala medier när de ska annonsera ut lediga tjänster. Ur ett institutionellt 

perspektiv kan detta ses som att det blir ett krav från omgivningen att kommunen ska använda 
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Facebook vid sin annonsering, för att de ska följa med i utvecklingen och inte hamna efter 

(Hatch, 2002). Personalsekreteraren tar även upp att de valde att ta bort kommentarfunktionen 

på deras Facebook sida då de som offentlig verksamhet måste skriva ner och offentliggöra allt 

som berör kommunen. De vill uppmuntra besökarna till interaktion men har av brist på 

resurser inte möjlighet att diarieföra allt som skrivs. Ur ett konfliktperspektiv går detta att ses 

som att organisationen står inför stridigheter då de har olika intressen och begränsade 

resurser. De har ett intresse av att kommunicera med arbetssökande samtidigt som de inte har 

tillräckliga resurser för att kunna genomföra det (Nilsson et al., 2011) 

 

5.3 Sociala mediers påverkan på mångfalden 
5.3.1 Tekniska svårigheter 
De sex organisationerna anser att det inte krävs någon speciell kompetens för att söka lediga 

tjänster genom sociala medier. De anser bara att de sökande ska kunna starta en dator och ha 

tillgång till Internet. Då majoriteten av organisationerna från sitt Facebook-, Twitter- eller 

Linkedinkonto hänvisar till en annan Internetbaserad hemsida eller webbplats anser de inte att 

sociala medier i sig bidrar till några tekniska svårigheter. Zall (2000) anser att alla människor 

har tillgång till en dator, antingen privat eller offentligt via exempelvis ett bibliotek. 

Författaren vill dock understryka att ett visst beaktande bör tas kring att det kan finnas 

svårigheter för vissa personer att ta sig till dessa platser samt att det kan ha en 

diskriminerande effekt på äldre personer eller minoriteter då dessa personer kan ha en 

begränsad tillgång till webben. Även Davidson et al. (2011) anser att rekrytering enbart 

genom sociala medier kan medföra att den äldre generationen missgynnas då de är mindre 

tekniskt kunniga och eventuellt inte använder sig av sociala medier i samma utsträckning.  

 
5.3.2 Urvalets påverkan 
Platschefen på det ena IT-företaget, Ip D, är rädd för att de ska missa utbud genom att bara 

använda sig av sociala medier även fast de mestadels når sin målgrupp därigenom. Enligt Zall 

(2000) kan organisationer gå miste om kompetenta sökande genom att bara använda sig av 

Internet som ensam rekryteringskanal. Eftersom det kan ha en diskriminerande effekt kan en 

del människor uteslutas och därmed kan organisationerna förlora potentiella ansökningar. 

Likaså tar Davidson et al. (2011) upp en fallgrop till att enbart använda sig av sociala medier i 

rekryteringssammanhang då de anser att sociala medier kan leda till att färre personer ser 

annonserna, vilket gör att organisationerna därmed får färre ansökningar och därmed minskar 

sina chanser att finna efterfrågad kompetens. En annan organisation som har en negativ 

inställning till att enbart använda sig av sociala medier i sin rekryteringsprocess är den som 

personalsekreteraren, Ip B, arbetar på. Denne ser en risk i att kommunen inte skulle få ett lika 

stort utbud av sökande och anser att alla de personer som inte använder eller önskar använda 

sig av Facebook måste dö ut innan de kan överge traditionella rekryteringskanaler och att det 

ligger långt in i framtiden. Till skillnad från personalsekreteraren nämner Pyrillis (2011) att 

han inte tror att det kommer att dröja lång tid innan de flesta människorna får arbete genom 

sociala medier. Även Cappeli (2001) tror att Internet kommer att vara det främsta alternativet 

för arbetstagare att finna jobb genom och att företag som håller sig uppdaterade kommer att 

kunna finna de bästa medarbetarna. Däremot så tycker inte VD:n på det ena IT-företaget, Ip 

A, att detta stämmer in i deras företag. VD:n ser inte några nackdelar i att enbart annonsera 

genom sociala medier då denne anser att det enda traditionella medier bidrar till är att 

företaget får in fler ansökningar. Denne framhåller att kvalitet går före kvantitet och att de 

genom sociala medier når de personer som de vill nå.  

 
5.3.3 En viss grupp människor 
Ingen av de sex organisationerna kan se att deras användning av genom sociala medier i 

rekryteringssammanhang har bidragit till att organisationens åldersfördelning har förändrats. 
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Trots att Davidson et al. (2011) påvisar att en stor del av de personer som använder sig av 

sociala medier tillhör den yngre generationen kan inte de sex organisationerna se att 

åldersfördelningen skulle ha påverkats. Det finns två anledningar till att organisationerna inte 

kan se något samband, där det första är att organisationerna inte använder sig av någon 

uppföljning kring hur de sökande har uppmärksammat annonserna. Den andra anledningen är 

att alla organisationerna endast använder sociala medier som ett komplement till traditionella 

rekryteringskanaler och därför har svårt att uttala sig i frågan.  

 

Rekryteringsspecialisten i den kommunala verksamheten, Ip C, nämner att de genom sociala 

medier lockar människor från andra länder, någonting de inte gör genom att annonsera i 

enbart dagspress eller arbetsförmedlingen. Rekryteringsspecialisten ser därför sociala medier 

som ett bra komplement till traditionella rekryteringskanaler. Hu, Su och Chen (2007) skriver 

att rekrytering genom sociala medier bidrar till att antalet personer i urvalet ökar eftersom 

antalet personer som varje dag besöker Internet är hög. Dock nämner rekryteringsspecialisten 

att det inte är bra för dem att enbart använda sig av sociala medier vid deras rekrytering då de 

inte är intresserade av en viss typ av människor utan vill se till alla människor, någonting som 

gör att de använder sig av både sociala medier och traditionella rekryteringskanaler. Vidare 

berättar denne att de som kommun måste ta ett större ansvar kring detta. Rekryterings- 

specialisten framhåller att de eftersträvar ett mångfaldsklimat i kommunen, någonting som 

Mlekov och Widell (2003) anser vara gynnsamt både för individerna och organisationen. För 

individerna i organisationen är ett bra mångfaldsklimat fördelaktigt eftersom det bidrar till att 

de trivs och för organisationen bidrar detta till att medarbetarna presterar bättre. Att 

kommunen måste ta ett större ansvar går att se ur ett institutionellt perspektiv eftersom 

kommunala verksamheter är statligt styrda och därmed måste följa riktlinjer kring deras 

arbete. Kommuner ska på ett annat sätt, än privata företag, representera samhället och har 

därmed större krav från samhället i att uppfylla legitimitet (Nilsson et al., 2011). 

 

Ingen av de sex organisationerna har någon mångfaldspolicy som är konkretiserad till sociala 

medier men har däremot en övergripande mångfaldspolicy som ska gälla vid all rekrytering. 

Enligt Arbetsskyddsstyrelsen (1999) är den största utmaningen för organisationer att arbeta 

med mångfaldsstrategier där kön, ålder, språk, arbetsförmåga, personlig läggning och tidigare 

livserfarenheter bör tillvaratas på ett positivt vis.  

 

6. DISKUSSION 

6.1 Anledning till varför sociala medier används 
6.1.1 Anpassning och målgrupp 
Samtliga organisationer använder sig idag av sociala medier för att utannonsera lediga 

tjänster. Orsakerna är flera, där en är att de ska leda till konkurrensfördelar och en annan att 

de vill följa med i utvecklingen. Andra anledningar är att sociala medier används för att stärka 

företagets varumärke, nå personer de annars inte hade nått samt för att finna efterfrågad 

kompetens. Då det blir allt svårare för organisationer att hitta arbetskraft som motsvarar deras 

kompetenskrav måste organisationer försöka finna nya sätt att attrahera och nå efterfrågade 

personer. Det räcker inte längre att gå i samma fotspår utan organisationerna måste istället 

vara nytänkande och finna nya vägar. I dagens samhälle, där arbetskraften är begränsad, så 

slåss organisationer om samma personer, om toppkandidaterna. Dessa personer blir sällan 

arbetslösa och organisationer måste därmed försöka att finna sätt att nå dessa passiva 

personer. Toppkandidaterna skulle kunna ses som att de inte uppmärksammar lediga jobb på 

de klassiska rekryteringskanalerna på samma sätt som de som letar arbete då de inte önskar 

byta. Att för organisationer använda sig av sociala medier, för att finna dessa personer, kan 

vara en stor fördel eftersom sociala medier används av många människor i vardagen. 

Därigenom ser möjligtvis dessa passiva människor de lediga jobben på de sociala medierna, 
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vilket kan leda till att organisationerna får tag i dessa toppkandidater. För de organisationer 

som lyckas rekrytera dessa toppkandidater innebär det en konkurrensfördel och att de står sig 

starkare på arbetsmarknaden.  

 

De organisationer som använder sociala medier i syfte att öka sin konkurrenskraft, stärka sitt 

varumärke och sin legitimitet mot omvärlden skulle kunna anses vara framåtsträvande, vilket 

skulle kunna ses som att de lockar personer till att söka sig till deras organisationer. Speciellt 

yngre personer borde lockas av att organisationen är framåtsträvande då många yngre 

människor eftersöker utveckling i sitt arbete. Organisationerna visar inte bara på att de är 

framåtsträvande utan även på att de är förändringsbenägna eftersom de följer med i 

utvecklingen och anpassar sig efter var de arbetssökande finns. Det kan tyda på att de har ett 

intresse för dessa människor.  

 

En annan intressant aspekt är att IT-företagen tydligare framhöll att de använder sociala 

medier för att hitta efterfrågad kompetens medan kommunerna istället framhöll att de 

använder det för att följa med i utvecklingen och framstå som mer intressanta för 

arbetssökande. Även om de båda har samma huvudfokus, att attrahera arbetssökande, så 

skiljer de sig åt. IT-företagen fokuserar på att underlätta för sökande att hitta dem då deras 

målgrupp befinner sig på sociala medier och därmed lättare uppmärksammar dem medan 

kommunerna fokuserar på att inte verka bakåtsträvande då det är en uppfattning kommuner 

annars lätt kan få. En anledning till det kan även vara för att kommuner allmänt ses som en 

tråkigare arbetsplats av yngre personer och de vill motverka denna uppfattning. Kommuner 

måste därför försöka att attrahera dessa personer och för att göra det behöver de utvecklas. De 

måste vara där denna generation är och synas för dem. Kanske är inte IT-företagen lika 

benägna att göra det då de inte har lika svårt att nå personer, eftersom de kanske är en aning 

attraktivare arbetsplats där fler yngre personer vill arbeta.  

 

Nyfikenhet kan ha varit en av anledningarna till att organisationerna har börjat använda 

sociala medier i sin rekrytering. Då sociala medier är ett nytt fenomen är många 

organisationer intresserade av att veta mer om ämnet och testa det. En fallgrop som oftast inte 

uppmärksammas är att det i Sverige finns en ganska låg kunskap kring ämnet och att 

konsekvenserna därmed blir att organisationerna är så exalterade av att testa det senaste att de 

kan glömma bort att sociala medier även kan ha nackdelar och inte bara fördelar.  

 
6.1.2 En ekonomisk vinning 
Många av de tillfrågade organisationerna nämnde att de använder sociala medier i sin 

rekrytering för att de vill hitta efterfrågad kompetens och personal men även att de använder 

det för att hålla rekryteringskostnaderna nere. Frågan är om organisationerna som uttalade att 

de ser en ekonomisk vinning främst utgår från en ekonomisk synvinkel och att de på ett 

sådant rationellt sätt som möjligt önskar hitta personal eller om organisationerna istället 

använder sociala medier för att de vill bygga en stark och personlig kontakt med de sökande? 

Vilken av anledningarna går egentligen att se som det ursprungliga skälet till att de rekryterar 

genom sociala medier? Detta kan tolkas på olika sätt då rekrytering via sociala medier 

sannolikt är mycket billigare. Det som behöver tas i beaktande är om organisationen verkligen 

tjänar på det. Det kan vara billigare men ändå vara en onödig kostnad. Ett övervägande bör 

göras kring om organisationen, bara för att de tänker ekonomiskt, kan förlora kompetens och 

genom detta i sin tur förlora sin konkurrensståndpunkt. Även att det ses som billigare att 

rekrytera genom sociala medier kan det i längden få motsatt effekt och bidra till en, 

hårddraget sett, konkurs för organisationerna. Ytterligare en aspekt som bör vägas in är att 

olika organisationer har olika primärmål. Företag strävar efter att vara vinstdrivande medan 

kommunerna inte behöver ha ett lika stort beaktande kring vinst. Det torde ha en viss 
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påverkan i huruvida de tillfrågade organisationerna framhåller ekonomiska skäl som primära 

eller sekundära. Att IT-företaget som framhåller den ekonomiska aspekten dessutom är ett 

mindre företag kan även det ha en viss betydelse då de troligtvis tydligare märker av ökade 

eller minskade kostnader på ett tydligare vis. 

 

6.1.3 Kompetensbegreppets innebörd 
Organisationerna ser olika på begreppet kompetens, någonting som kan spegla deras sätt att 

rekrytera och hur de är som organisation. Vissa av dem framhåller formella utbildningskrav, 

vilket tyder på att det är en styrd organisation som utgår från riktlinjer och krav. Andra 

framhåller praktiska erfarenheter som viktigast, vilket kan tyda på att det är en organisation 

som är praktiskt förankrad. Erfarenhetskunskap behöver dock inte betyda personens 

kompetens, någonting som behöver tas i beaktande. Bara för att en person har erfarenheter 

behöver inte det betyda att dessa erfarenheter kan likställas med kompetens. Om en person 

gör samma sak hela tiden, utvecklar samma erfarenhet, ökar nödvändigtvis inte det personens 

kompetens. Några av de sex organisationerna nämner social kompetens, en kompetens som 

kan påverka vilken rekryteringskanal de väljer. Om organisationen efterfrågar arbetssökande 

med hög social kompetens är det mer rimligt att dessa organisationer befinner sig på sociala 

medier, som ska symbolisera interaktion och kommunikation. De förmedlar därigenom att de 

är en organisation som är social och kommunicerar. Den sociala kompetensen går även att 

koppla till vilken bransch organisationerna verkar inom då vissa branscher behöver 

medarbetare som innehar just den kompetensen. Intressant är att det ena IT-företaget inte har 

några krav på social kompetens för att klara arbetsuppgifterna men att de ändå söker personer 

med social kompetens. Detta torde kunna hänföras till att de som företag har ett humanistiskt 

synsätt där människorna i företaget och relationerna dem emellan är grundläggande. 

 

6.1.4 Slutsats 
Anledningarna till varför organisationerna använder sig av sociala medier i sin sökprocess är 

av olika karaktär. De mest framträdande anledningarna är att organisationerna vill förbättra 

sina möjligheter till att finna efterfrågad kompetens. Andra anledningar är att de vill hänga 

med i utvecklingen, sänka sina rekryteringskostnader, stärka sitt varumärke och stå sig 

starkare på arbetsmarknaden. Gemensamt går att uttyda att organisationerna använder sociala 

medier för att uppfylla organisationsbehov.  

 

6.2 Organisationernas tillämpning av sociala medier 
6.2.1 Sociala medier kontra traditionella  
Eftersom att sociala medier främst används som ett komplement till traditionella rekryterings- 

kanaler är användandet inte fullt utvecklat. Organisationerna vågar och vill inte överge de 

traditionella kanalerna för sociala medier vilket skulle kunna kopplas till att det i samhället 

saknas betydande svensk forskning och därmed finns begränsad kunskap och ett fåtal exempel 

att ta lärdom från.  

 

Organisationer som använder både sociala medier och traditionella rekryteringskanaler får in 

ett stort utbud ansökningar då de når en stor andel människor. Det innebär att de får en god 

grund av ansökningar att välja bland och sannolikheten att de hittar den kompetens de 

efterfrågar därmed blir god. Det innebär även en större arbetsbelastning då det tar tid att gå 

igenom alla ansökningar samt att till större rekryteringskostnader i form av ökade 

arbetstimmar och annonseringskostnader. De organisationer som istället bara använder en 

enda rekryteringskanal, som ett av IT-företagen, når istället en mer nischad grupp människor. 

Det innebär att de får färre antal ansökningar men om annonseringen sker i rätt forum får de 

kvalitet framför kvantitet, vilket medför att de fortfarande kan finna efterfrågad kompetens. 

De får lägre kostnader då färre arbetstimmar behöver läggas på att gå igenom ansökningar 
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samt att annonseringskostnaderna minskas. Dock finns det alltid en risk att missa den ultimata 

personen då denne kanske inte nås genom just den enskilda rekryteringskanalen. 

 

Många av de tillfrågade organisationerna använder sig av riktad rekrytering när de annonserar 

lediga tjänster genom traditionella rekryteringskanaler, exempelvis genom branschtidningar. 

Majoriteten av dem använder dock inte riktad rekrytering när de annonserar lediga tjänster i 

sociala medier. Detta går att ställa sig undrande till eftersom båda rekryteringskanalerna borde 

lämpa sig för riktad rekrytering. Några fördelar med att använda riktad rekrytering i sociala 

medier skulle kunna vara att öka möjligheten att finna de personer som de efterfrågar samt att 

det innebär betydligt lägre kostnader. Ytterligare en fördel är att branschtidningar oftast har 

långa presstopp vilket sociala medier inte har, det möjliggör därmed en snabbare rekryterings- 

process. Sammantaget skulle rekrytering genom sociala medier innebära ett flertal möjligheter 

för organisationerna. Nackdelarna med att bara använda riktad rekrytering genom sociala 

medier borde vara samma som om organisationerna bara använder traditionella rekryterings- 

kanaler som dagspress. Det skulle kunna leda till att bara ett fåtal människor får ta del av 

annonsen och många andra därmed missgynnas. Viktigt är dock att beakta att all form av 

annonsering, oavsett var den sker, aldrig kan nå ut till alla människor och därmed skulle 

kunna ses som en oavsiktlig diskriminering. 

 

Frågan är om rekrytering genom sociala medier verkligen lämpar sig för alla organisationer? 

Beroende på vilken bransch organisationerna verkar inom har de olika stor användning av 

sociala medier. Potentialen i användningen skulle kunna bero på målgruppen eller på hur 

styrd organisationen är. I vissa branscher, exempelvis inom IT, behöver personer finnas på de 

sociala medierna för att hålla sig uppdaterade och för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på 

ett tillfredställande sätt. En annan aspekt som påverkar sociala mediers lämplighet skulle 

kunna vara organisationens storlek.  

 

6.2.2 Sociala mediers funktioner 
De olika sociala medierna kan ha olika funktioner och målgrupper. En fråga är om de kan ses 

som olika professionella och oseriösa kanaler? Vill organisationerna äntra den privata sfären 

eller vill de hålla relationen professionell? LinkedIn har som funktion att vara ett 

professionellt nätverk medan Facebook utgår från att skapa och hålla kontakten med 

användarens umgängeskrets. Även om Facebook främst betraktas vara en social nätverksajt så 

är det faktiskt denna sociala media som dominerar den svenska marknaden. Därmed når 

organisationer en större mängd människor om de annonserar i detta forum vilket kan förklara 

varför majoriteten av de tillfrågade organisationerna använder sig av Facebook. Detta kan 

även vara ytterligare en anledning till varför de använder sig av Facebook trots att LinkedIn, 

enligt teorin, är det sociala media som främst verkar som ett annonsverktyg. Risker finns att 

annonseringen kan bli för informell på Facebook då många personer kan förknippa detta 

forum med sitt privatliv till skillnad från LinkedIn som uppfattas ha en tydligare koppling till 

arbetslivet. Även om fördelningen ser ut på detta sätt i dagsläget så är det stor sannolikhet att 

Facebook kommer närma sig arbetslivet alltmer då fler funktioner ständigt framtas till denna 

webbplats. Det är viktigt att som organisation tänka på att utgå från sin målgrupp när valet av 

sociala medier ska göras. Tror organisationerna att deras målgrupp kan finnas på Facebook är 

det bäst för dem att annonsera genom denna webbplats, även om Linkedin möjligtvis kan ha 

en mer professionell publik. Detta går att hänföra till en av intervjupersonerna som var väldigt 

tydlig med att de annonserar om rätt sak i rätt målgrupp och inte publicerar högkvalificerade 

tjänster på sin Facebook sida.  
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6.2.3 Riktlinjer och utbildning 
Med utgångspunkt från att organisationerna i denna studie inte har använt sociala medier i sin 

rekryteringsprocess under en lång tid kan anledningen till att de inte har någon rekryterings- 

policy kring sociala medier vara för att de är i sin linda. Några av organisationerna har dock 

för avsikt att i framtiden ta fram en. Det ena IT-företaget berättar att de är alldeles för några 

som sköter rekryteringen för att de ska behöva ha någon policy eller riktlinje kring 

rekryteringen. Vi ställer oss frågande till om inte policyn borde vara det första som tas fram 

och inte tvärtom, för att ha en genomtänkt strategi kring vad de vill få ut av de sociala 

medierna. Vi tror att det om det finns en strategi är lättare att uppnå resultat och gå rätt vägar.  

 

Organisationerna försöker vara rationella men det ligger svårigheter i att människor är olika 

och icke-rationella. Sociala medier är teknik, som i sin tur tillskrivs en viss rationalitet.  

Människor förstår, tolkar och använder denna teknik för att de är nyfikna på den och inte för 

att den är rationell. Nyfikenheten bygger på att tekniken, sociala medier, i dagsläget är i ropet. 

Då nyfikenheten och känslorna styr användandet finns det nödvändigtvis ingen rationell plan 

för hur tekniken ska användas. Organisationerna tror sig kunna attrahera vissa personer med 

efterfrågad kompetens men de har ingen kunskap kring om det verkligen är så. Även om 

tekniken, de sociala medierna, framstår som rationell för att nå ut till vissa målgrupper som 

organisationerna annars skulle ha större svårigheter att nå ut till så är inte de sociala medierna 

någon revolution. Möjligtvis går det att ses som en viss förändring men att vara rationell är 

inte så lätt då organisationer oftast består av svårföränderliga strukturer som de måste agera 

utefter. Det är därmed svårt att starta upp någonting nytt och förvänta sig att det ska 

accepteras och följas direkt. Hänsyn behöver istället tas till de strukturer, normer och 

värderingar som finns i organisationen. Det skulle kunna ligga större svårigheter hos 

kommunala verksamheter som har striktare riktlinjer och strukturer att följa, någonting som 

går att hänföra till en av de kommunala verksamheterna i denna undersökning. Den kommun- 

anställda personen berättar att de inte har kunnat tillämpa förändringen kring sociala medier i 

rekryteringen fullt ut då de är en kommunal verksamhet och har många riktlinjer att följa.   

 

De flesta organisationerna berättade att de började använda sig av sociala medier i sin 

rekrytering för att de trodde att sociala medier skulle underlätta i att hitta nya och kompetenta 

arbetssökande. Ändå anser vi att väldigt få av dessa organisationer använder sig av sociala 

medier i den bemärkelsen. Det verkar fortfarande anses vara ganska skeptiskt och som att 

organisationerna inte helt vågar lita på de sociala medierna. Det skulle även kunna vara att 

ingen av de sex organisationerna fått någon utbildning hur sociala medierna vid rekrytering 

optimalt tillämpas. Organisationerna skulle gynnas av att utöka sin kunskap kring sociala 

medier och vad det kan tillföra och vilka fallgropar som finns.  

 

6.2.4 Ett förändrat användande 
Organisationerna använder sig av olika sociala medier där de motiverar det specifika valet 

med att det är på just de sociala medierna som deras målgrupp befinner sig. Om målgruppen 

finns där kan dessa sociala medier vara effektiva och lönsamma för organisationen. Det gäller 

dock som arbetsgivare att kolla upp vilka kanaler som är bäst för organisationen om de ska 

använda sig av sociala medier. Att mäta vilka sociala medier som fungerar och inte fungerar 

torde kännas som en självklarhet för att veta vad det ger men är någonting som 

organisationerna ännu inte har börjat med. Organisationerna skulle behöva utvärdera om 

ansökningarna de får in kommer från sociala medier eller traditionella rekryteringskanaler 

samt från vilka sociala medier, exempelvis från Facebook eller från LinkedIn, för att veta hur 

de ska gå vidare i sitt användande. Om organisationerna inte vet varifrån de arbetssökande har 

uppmärksammat annonsen kan det vara svårt att se nyttan av de sociala medierna i 

rekryteringen. En av organisationen uttrycker att sociala medier idag ses som en börda och är 
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en arbetsuppgift som prioriteras lågt. Detta skulle kunna gå att hänföra till att de inte vet 

varifrån deras ansökningar kommer. Hade de istället vetat hur de sökande sett annonserna 

hade deras syn på sociala medier kanske varit annorlunda. Om det skulle visa sig att 

majoriteten av de sökande uppmärksammar kommunens annonser på deras Facebook sida 

skulle denna arbetsuppgift troligtvis prioriteras högre. Om det istället skulle visa sig att 

kommunen inte får in några ansökningar genom denna kanal skulle de kunna prioritera sina 

resurser annorlunda. Utvärderingens främsta fördel är att organisationerna får veta vad som 

behöver förbättras och att de därmed kan utvecklas och lära sig. Ur en pedagogisk synvinkel 

är detta särskilt viktigt eftersom pedagogik handlar om lärandeprocesser.  

 
En av kommunerna berättade att de på deras Facebook sida har valt att ta bort möjligheten för 

besökare att kommentera de annonser som publiceras där. Detta är intressant då det medför att 

det inte går att få någon social interaktion mellan besökarna och kommunen. Vi ställer oss då 

frågan om detta verkligen kan anses vara ett socialt media i det sammanhanget? Sociala 

medier innebär interaktion mellan användare och inte en envägskommunikation. Sociala 

medier kan i det sammanhanget snarare anses vara ytterligare en mediekanal för att annonsera 

och marknadsföra organisationen på och därmed innebära att själva grundfunktionen i viss 

mån går förlorad. Det behöver inte ses som negativt så länge organisationen har en 

medvetenhet kring det, så att målet med användandet blir det som har eftertänkts.  

 

6.2.5 Slutsats 
Det skiljer sig åt hur de olika organisationerna använder sig av sociala medier i sin 

sökprocess. Majoriteten av dem använder det som ett komplement till traditionella 

rekryteringskanaler. Ett fåtal av dem använder det som en riktad rekrytering. Gemensamt är 

att ingen av organisationerna utvärderar hur de sökande uppmärksammar annonserna om 

lediga tjänster. Det bidrar till att de med säkerhet inte kan uttala sig kring huruvida sociala 

medier är en givande rekryteringskanal. Utvärdering av ansökningarna torde därför vara en av 

de viktigaste aspekterna att börja använda sig av.  

 

6.3 Sociala mediers påverkan på mångfalden 
En av organisationerna tog upp en intressant aspekt, att sociala medier bidrar till att nå 

personer med annan nationalitet. Det är intressant då utländska nyinflyttade personer kanske 

inte alltid vet om att arbetsförmedlingen är en av Sverige främsta jobbförmedlare. Däremot 

kanske många av dessa personer redan i sitt hemland använder sig av Facebook eller LinkedIn 

och därigenom enklare uppmärksammar en ledig tjänst. Det kan även vara att sociala medier 

har en tydligare internationell prägel eftersom sociala medier når ut till även andra länder och 

inte bara svenska arbetssökande. Dagspress verkar bara inom Sverige och når endast ut till 

den svenska befolkningen. I takt med att det i framtiden kommer att bli svårare att finna 

efterfrågad kompetens kan det vara en fördel att utvidga sina sökområden, någonting sociala 

medier skulle kunna underlätta.  

 

Om organisationerna endast skulle använda sig av sociala medier skulle det kunna innebära 

att vissa människor utesluts. Eftersom den yngre generationen har vuxit in i 

teknikutvecklingen har de fördelar gentemot de äldre. Den äldre generationen har därmed inte 

samma förutsättningar och det krävs en större insatts av dem att införskaffa sig samma 

tekniska kunskaper. Det skulle kunna leda till att äldre missgynnas om tekniken skulle ta över 

och att dessa personer skulle kunna få svårigheter till att finna jobb. För att vara en 

utvecklande organisation behövs kompetenser från olika människor. Om organisationer bara 

skulle använda sig av sociala medier finns risker i att de skulle missa kompetenser som skulle 

kan bidra till en homogen organisation. Genom att organisationer enbart använder sociala 

medier i sin sökprocess kan de missa kompetenta sökande eftersom de inte når ut till alla, de 
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får ingen rättvis bild av alla sökande. Att enbart använda en rekryteringskanal behöver inte 

bara betyda att den äldre generationen missgynnas, som vid sociala medier. Det skulle likaväl 

kunna ses som att enbart annonsering genom den traditionella rekryteringskanalen dagspress 

skulle kunna missgynna den yngre generationen. Detta då många yngre människor inte läser 

dagspress, antingen av ekonomiska skäl eller för att de inte finner denna kanal intressant. 

Organisationer som bara annonserar i dagspress riskerar då att indirekt diskriminera en viss 

grupp av människor, yngre. En kritisk infallsvinkel som bör föras fram är dock om sociala 

medier enbart når yngre människor? Kan det ses som en förutfattad mening att yngre personer 

använder de olika medierna eller riktar sig sociala medier främst till en yngre målgrupp? 

Enligt Findahl (2010) besöker nästan halva Sveriges befolkning sociala medier, någonting 

som strider mot de tillfrågade organisationernas uppfattning om att sociala medier främst når 

yngre personer. Med utgångspunkt från Findahls (2010) siffror borde sociala medier även 

vara en lämplig rekryteringskanal för de organisationer som vill nå en äldre målgrupp. 

Organisationerna borde ha i beaktande att sociala medier når fler än vad de förutfattade 

meningarna anger. Samtidigt utröner inte författaren på vilket sätt halva Sveriges befolkning 

befinner sig på sociala medier, vilket gör det svårt att få en korrekt bild av situationen.  

 

Arbetsskyddsstyrelsen (1999) diskuterar hur tillväxt och rättvisa ska kunna kombineras så att 

olika grupper i samhället kan tillvaratas på ett positivt sätt. Samtidigt som kompetenskraven 

stiger minskar kompetensen hos de sökande, någonting som medför att endast en viss grupp 

av de sökande når upp till dessa krav. Även om denna källa är över tio år gammal anser vi att 

denna diskussion är aktuell än idag då det är svårt att gynna alla människor som söker arbeten. 

Vi ställer oss frågande till om detta kan komma att leda till att organisationer ska behöva ta in 

personer som inte uppfyller kompetenskraven för att inte missgynna vissa grupper. Om 

organisationen inte har kompetent personal kan de riskera att minska sin organisations- 

utveckling och vinst. Då det är svårt att veta om sociala medier bidrar till att en viss typ av 

människor söker sig till organisationerna kan det vara svårt för organisationerna att veta vad 

för kompetens de når. Däremot kan sociala medier vara en lämplig kanal för att rikta sin 

annonsering till en viss målgrupp och sociala medier kan därigenom vara ett bra alternativ för 

att nå efterfrågad kompetens.  

 

6.3.1 Slutsats 
De största utmaningarna som organisationerna står inför gällande sociala medier, vid 

rekrytering är de bör ha ett beaktande kring huruvida urvalet påverkas. Genom vilken 

rekryteringskanal organisationer väljer får de olika människor som söker tjänsterna och som 

organisation gäller det att vara medveten om detta. Utmaningen ligger i att locka de personer 

de vill ska söka tjänsterna samtidigt som en viss grupp människor inte får diskrimineras.  

 
6.4 Sammanfattande slutsats 
Utifrån de teoretiska utgångspunkterna går det att utläsa att teknik kan vara oproblematisk. 

Teorierna kan i vissa fall sakna verklighetsförankring och fungerar istället som ett ideal för 

organisationer att ta efter. De tillfrågade organisationerna visar snarare på en viss osäkerhet 

och ambivalens då de inte riktigt vet hur sociala medier används och varför de används. De är 

medvetna om att de kan nå sin målgrupp genom sociala medier men de för inget rationellt 

resonemang kring tillvägagångssättet, utan styrs i vissa fall istället av känslor som osäkerhet 

och nyfikenhet. Det visar på att människor är känslovarelser snarare än målrationella objekt 

som för rationella teorier. Det kan finnas svårigheter att ta till sig och tillämpa teorier 

eftersom de inte alltid tar upp att organisationer är komplexa därför att de består av människor 

och människor är komplexa. Troligtvis använder människor sig av olika rationalitet där de 

ibland är kalkylerande, effektiva och logiska men oftast känslomässiga människor som tar 
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hastiga beslut utifrån tycke och smak. Då organisationer består av människor kan det gälla 

även för organisationerna.  

 

Hos de tillfrågade organisationerna används sociala medier i olika stor utsträckning där vissa 

av organisationerna knappt använder dem alls. För att finna den kompetens som de efterfrågar 

går de tillväga på olika sätt, där Facebook är den vanligaste rekryteringskanalen som används 

för att attrahera arbetssökande. Några av dem använder snarare sociala medierna för att 

marknadsföra sig än för att rekrytera till en specifik tjänst. De anser att marknadsföringen 

leder till att företaget stärker sitt varumärke och i framtiden därmed underlättar sin rekrytering 

och attraktionsförmåga. De slutsatser som går att dra utifrån denna undersökning är att 

organisationerna står inför stora utmaningar. Det kan vara väldigt individuellt om sociala 

medier är en bra rekryteringskanal då vi tror att det är branschberoende och till stor del beror 

på målgruppen. Är teknisk kompetens viktigt inom organisationen och målgruppen ska inneha 

teknisk kompetens kan sociala medier vara ett till och med bättre alternativ än traditionella 

rekryteringskanaler. Sociala medier kan även vara användbart då det lättare kan gå att rikta 

annonseringen, stärker varumärket, når fler personer och är ekonomiskt fördelaktigt.    

 

För att hitta framtidens talanger kommer det att krävas mer av organisationerna när de ska 

rekrytera. Organisationer kommer att behöva vara öppna för förändringar och finna nya sätt 

att attrahera människor utan att rubba på sina kompetenskrav. De organisationer som kommer 

att kunna vara kreativa, förändringsbenägna och öppna för nya sätt att finna efterfrågad 

kompetens kommer troligen att vara de som har störst möjlighet att lyckas finna dessa 

personer. Organisationerna kommer att behöva förstå hur människor agerar, tänker, önskar 

söka jobb, var de finns och vad som är viktigt för människor som söker jobb. Kommer de att 

ha svårt med det, kommer de att ha svårt med att stå sig starka på arbetsmarknaden.  

 

Undersökningen hade för avsikt att upptäcka snarare än att pröva hypoteser och under 

upptäckandets gång uppmärksammades att faktorer som påverkade lärandet i en organisation 

var de sociala och strukturella processer som existerar både i samhället som i de interna 

organisationerna samt samspelet däremellan. De sex organisationernas tillämpning av sociala 

medier i sökprocessen var för samtliga ganska ny och går att ses som en form av 

förändringsprocess för organisationerna. Sett ur en förändringsprocess var den gemensamma 

strukturella process som upptäcktes, att det var skillnader i utvecklingsprocessen. Även om 

förberedelserna av den nya användningen var relativt god, i form av att många av dem visste 

vilken deras målgrupp var så var förberedelsen även bristande i form av att ett fåtal av 

organisationerna inte visste hur de skulle använda de sociala medierna innan de började 

använda dem. Det medförde att utvecklingspotentialen i användningen kanske inte var så hög 

som den kunde ha varit. Utan tillräcklig kunskap, målsättning och framförallt uppföljning är 

det svårt att få den strukturella processen att fungera och att vara lärande som organisation.  

 

Upptäckten av de sociala processerna innefattade att människor är icke-rationella varelser och 

att organisationer som består av och styrs av människor därmed inte kan utgå från ett helt 

rationellt synsätt. De kommer alltid att påverkas av människorna inom och utanför 

organisationen och därmed påverkas av dessa personers personliga tycke och smak. 

Relationen mellan individ-, organisation- och samhälle är någonting som tydligast 

uppmärksammades genom de två kommunala verksamheter som framhöll att de hade ett 

samhällsansvar och ett mål av att representera samhället. Eftersom sociala processer även 

innefattar människors tankar och förhållningssätt till vissa sakfrågor och situationer 

uppmärksammades eventuella, förutfattade meningar som rådde hos vissa av organisationerna 

kring om sociala medier främst används av en viss grupp av människor. Dessa tankar skulle 

kanske kunna vara en av flera orsaker till varför vissa av organisationerna använder, eller inte 
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använder, sociala medier i vissa situationer. Tryck från omvärlden kan ses som en social 

process, som skulle kunna ha en påverkan kring organisationernas utveckling av användandet. 

 
6.5 Metoddiskussion 
Vid val av metod fanns en medvetenhet kring att studiens två första frågeställningar 

möjligtvis hade kunnat besvaras genom en kvantitativ metod så som enkäter. För att kunna 

besvara undersökningens sista frågeställning samt syftet i sin helhet ansågs dock kvalitativ 

metod vara mest lämpad, någonting som motiverades med att den sista frågeställningen var av 

känsligare och personligare karaktär. Kvalitativ metod valdes eftersom även en djupare bild 

av ämnet ville fås. 

 

Vår egen förförståelse kan ha haft en viss påverkan i denna undersökning eftersom vi utifrån 

vår tidigare kunskap och erfarenhet kring rekrytering och kompetens omedvetet kan ha valt en 

viss teori kring ämnet samt kan ha ställt en viss typ av intervjufrågor. Att vi använder oss av 

sociala medier i vårt privatliv och i vår vardag kan även det ha haft en omedveten påverkan.  

 

Eftersom svensk forskning kring sociala medier är ringa låg har undersökningen tagit med en 

del internationella artiklar. Det kan ha bidragit till att analysen som kopplat empiri till den 

teoretiska referensramen kanske inte blev fullt rättvisande eftersom tillvägagångssättet kan 

skilja sig åt länderna emellan. I vissa länder har de tillämpat sociala medier under en längre 

tid och därmed kommit längre i forskningen.  

 

Det fanns en viss urvalsproblematik i att finna organisationer som tillämpade sociala medier i 

sin rekrytering, i Småland. Ett alternativ hade kunnat vara att göra telefonintervjuer med 

organisationer i storstäder då det där är mer vedertaget och de därmed kanske hade kunnat ge 

utförligare svar. Dock var det ett medvetet val då vi önskade studera organisationer i detta 

geografiska område och ansåg att en personlig kontakt skulle ge ett bättre underlag.  

 

Under intervjuerna deltog två intervjuare varav den ena förde fältanteckningar och den andra 

genomförde intervjun. Att det var två intervjuare kan ha påverkat intervjupersonens svar då 

denne kan ha känt sig nervös samt genom att intervjuarna kan ha ställt frågorna på olika sätt. 

Det tros dock inte ha haft någon större påverkan eftersom intervjuarna, innan 

intervjutillfällena, tillsammans gick igenom hur olika scenarier skulle bemötas. Påverkan 

försöktes även att hämmas genom att enbart en intervjuare ställde frågorna, så att 

intervjupersonen skulle känna sig mindre nervös. Vid den sista intervjun, med Ip F, 

personalgeneralisten, uppstod en viss problematik. Den ursprungliga intervjupersonen som 

intervjuarna hade bokat ett möte med hade missat att mötestillfället var den dagen. Det 

medförde att dennes kollega fick täcka upp och genomföra intervjun. Personalgeneralisten, Ip 

F, fick därmed ingen förvarning och kan ha känt en större press under intervjun. Då denne 

inte hade ansvar för rekrytering genom sociala medier och inte var en primärkälla kan det ha 

bidragit till att personalgeneralisten inte kunde svara på frågorna i samma utsträckning och att 

denna studies empiri därmed påverkades. Att personen hastigt blev inslungad i intervjun, efter 

att kollegan bett personen att täcka upp, kan ha inneburit att intervjupersonen inte fullständigt 

uppfyllde samtyckeskravet då denne kan ha känt sig tvingad att deltaga. Intervjuarna var dock 

noggranna med att fråga om personen ville deltaga och om Ip F kände sig tvingad har det 

tvånget i sådana fall härstammat i organisationen och inte av intervjuarna.  

 

Ytterligare problematik, rörande intervjuerna, var att ljudupptagningen vid en av intervjuerna, 

kontorschefen Ip E, inte fungerade. Intervjun spelades in men filen gick efter intervjutillfället 

inte att öppna och lyssna på. Detta medförde att denna intervju inte kunde transkriberas och 

att en viss del av materialet gick förlorad. Då fältanteckningar användes som komplement till 
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ljudupptagningen kunde stora delar av intervjun ändå användas. Ett beaktande togs även kring 

att ljudupptagningen kan ha gjort att intervjupersonerna kände sig obekväma, vilket kan ha 

påverkat deras beteende och svar. De kan exempelvis ha svarat lite bättre på en fråga än vad 

de egentligen skulle ha gjort eftersom de visste att de blev inspelade. Men då 

konfidentialitetskravet framgick två gånger till dem, innan intervjun, anses inte 

ljudupptagningen ha att haft en så stor påverkan på intervjupersonernas svar.  

 
6.6 Förslag till fortsatt forskning 
Denna undersökning bidrog till utökade kunskaper och förståelse för kompetensbaserad 

rekrytering genom sociala medier. Det medförde ett utökat intresse att fördjupa sig i 

ämnesområdets olika delar och några av de tankar som väcktes är att det vore intressant att 

genomföra undersökningen från ett annat perspektiv, exempelvis ur individens perspektiv. 

Det skulle vara intressant att studera personer som blivit anställda genom sociala medier 

alternativt personer som för tillfället söker anställning genom sociala medier. Intresset skulle 

ligga i att ta reda på hur dessa individer upplever situationen. Det vore även intressant att 

fortsätta studera sociala medier ur ett lednings- eller organisationsperspektiv då det skulle 

vara lärorikt att se om det skiljer sig åt mellan organisationer som enbart finns på den 

nationella marknaden och organisationer som finns på den internationella marknaden. Ligger 

någon av dessa organisationer längre fram i utvecklingen då sociala medier är mer vedertaget 

internationellt sätt?  

 

Ytterligare en studie som skulle kunna genomföras är en om organisationer som redan har 

dokumenterade effekter av sociala medier i rekryteringssammanhang. Det vore även 

intressant att studera de organisationer som bara tillämpar sociala medier som ensam 

rekryteringskanal. Att se till olika sociala mediers funktioner och målgrupper för att ställa 

dessa i relation till varandra skulle likaså det kunna vara en fortsatt forskning. En annan 

intressant fråga är hur annonsering på sociala medier av personlig karaktär, exempelvis 

Facebook, uppfattas av mottagarna? Slutligen skulle det vara intressant att på ett fördjupat 

plan studera hur mångfalden påverkas i rekryteringssituationer där sociala medier används. 

Får sociala medier i dessa situationer en negativ eller positiv följd?   
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BILAGA 1 Missivbrev 

 
Institution: PPI  

Kurs: 2PE501  

HT 11  

 

Hej, 

  

Vi är två studenter som läser tredje, och sista, året på programmet för Personal - och 

arbetslivsprogrammet vid Linnéuniversitet i Växjö. Vi ska under hösten skriva en c-uppsats 

på kandidatnivå inom kursen Arbetslivspedagogik – lärande, utveckling och ledarskap i 

organisationer III (61-90 högskolepoäng). Rapporten kommer att handla om rekrytering 

genom sociala medier. Syftet är att beskriva och analysera av vilken anledning och på vilket 

sätt de tillfrågade organisationerna använder sociala medier i sin sökprocess och annonsering. 

Vidare syftar undersökningen till att se hur sociala medier påverkar mångfalden hos de 

tillfrågade organisationerna. 

 

Anledningen till att ert företag tillfrågas som uppgiftslämnare är att ni använder eller har 

använt er av rekrytering genom sociala medier.  

 

Att delta i undersökningen är frivilligt. Den person som kommer att intervjuas kan självklart 

välja att låta bli att svara på frågor och avbryta sin medverkan när som helst utan närmare 

förklaring. Intervjupersonens integritet i studien skyddas genom att dennes svar behandlas så 

att obehöriga ej kan ta del av dem. Informationen som lämnas kommer att avidentifieras innan 

delar av den publiceras i rapporten, vilket innebär att uppgifter som till exempel ålder, 

bostadsort eller andra fakta kan ändras för att undvika identifiering. I rapporten kommer inte 

företagets namn att redovisas, men när rapporten är klar kan den lämnas ut till företaget om så 

önskas. Dock är det viktigt att vara medveten om att det inte går att garantera total 

anonymitet. Det kan tänkas att någon känner igen, eller tror sig känna igen, en viss person.  

 

Rapporten beräknas vara klar i januari, 2012.  

 

Ni är välkomna att ta kontakt med oss om ni vill och har möjlighet att medverka på en av 

dessa intervjuer. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare, 

Henrik Nilsson, se kontaktuppgifter nedan.  

 

Med vänliga hälsningar  

 

……………….   ……………….  

Frida Ellingsen   Madeleine Nilsson  

    

 

Lars-Göran Högman   Henrik Nilsson Kursansvarig Handledare  

lars-goran.hogman@lnu.se  Henrik.nilsson@lnu.se  

0470-708962 (direkt)  

 

Linnéuniversitetet  

Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 

mailto:lars-goran.hogman@lnu.se
mailto:Henrik.nilsson@lnu.se
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BILAGA 2 Intervjuguide 

 
Presentation om undersökningens syfte samt intervjuns upplägg.  

 
Bakgrundsfrågor 

1) Skulle du kunna berätta lite kort om organisationen du arbetar på? 

2) Vad har du för roll i organisationen? 

3) Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

4) Kan du berätta lite om din arbetslivsbakgrund? 

5) Vad har du för erfarenhet av rekrytering? 

6) Hur definierar du begreppet kompetens? 

7) Vad anser du kännetecknar sociala medier? 

8) Hur ser åldersfördelningen ut i er organisation? 

 

Tema 1 Uppkomst av användandet  
9) Varför började er organisation att använda sig av sociala medier i er rekryteringsprocess?  

10) När startade ni ert användande av sociala medier i er rekryteringsprocess? 

11) Vem beslutar om att ni ska rekrytera genom sociala medier? 

12) Vilka möjligheter anser ni att rekrytering via sociala medier ger och har gett er?  

13) Kan du se några nackdelar med att använda er av sociala medier genom rekrytering? 

14) Anser du att kompetenskraven är höga på din arbetsplats? 

15) Hur viktig tror du att kompetensen är för att bli anställd i din organisation? 

 

Tema 2 Tillämpning 
16) Vilka sociala medier använder sig er organisation av? Använder ni dessa sociala medier i 

olika syften? 

17) När ni rekryterar genom sociala medier, i vilka delar av er rekryteringsprocessen används 

sociala medier? 

18) Har ni något nedskrivet dokument om rekrytering via sociala medier? 

19) Har ni fått någon utbildning om sociala medier som en sökkanal för att hitta rätt personer till 

organisationen? 

20) Hur använder ni er av kravprofiler i er rekrytering? 

21) Lägger ni upp annonser på er sida så att arbetstagare får uppsöka er eller lägger ni ut annonsen 

i grupper så att ni uppsöker dem?  

22) Upplever du att ert användande av sociala medier har förändrats sedan ni startade 

användningen? 

23) Har tidsaspekten någon betydelse för om ni väljer att rekrytera genom sociala medier eller 

traditionella medier? 

24) Hur använder ni de sociala medierna i er rekryteringsprocess för att finna den kompetens ni 

söker?  

25) Hur uppfattar du att rekrytering genom sociala medier är för din organisation? 

26) Hur ställer sig de anställda till att ni som organisation använder er av sociala medier i er 

rekrytering? 

 

Tema 3 Mångfald 
27) Anser du att det krävs några speciella kunskaper för att kunna söka arbete genom sociala 

medier? 

28) Har ni märkt av att ni genom rekrytering i sociala medier lockar en viss typ av grupper till att 

söka till er organisation?  
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29) Kan du se att åldersfördelningen har ändrats sedan ni började använda er av sociala medier i 

er rekrytering? 

30) Upplever du att relationen till de som söker via sociala medier blir annorlunda än mot de som 

söker genom traditionella sökvägar? 

31) Har ni någon mångfaldspolicy eller jämställdhetsplan i er organisation, som används i 

samband med rekrytering?  

32) Kan ni se några brister med att i framtiden bara använda sociala medier som en sökkanal för 

att hitta rätt personer till organisationen? 

33) Kan ni se att rekrytering genom sociala medier bidrar till att en viss generation söker 

tjänsterna? 

 

Är det någonting du skulle vilja tillägga innan vi avslutar denna intervju?  

 

Kan vi kontakta dig angående kompletterande frågor som kan uppstå efter bearbetning av 

insamlad data? 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

  

Frida Ellingsen och Madeleine Nilsson 

 


