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Sammanfattning 

Introduktion - Vid rekrytering, tycker arbetsgivare att de traditionella metoderna är en 

kostsam process som tar tid och bidrar med för lite information för att göra en lyckad 

rekrytering. Sociala mediers framväxt, har bidragit med en annan form av information som 

har fått arbetsgivare att vilja använda sociala medier i rekryteringsprocessen. Det finns många 

fördelar med att använda sociala medier, dock finns det minst lika många nackdelar.  

 

Syfte - Syftet med denna uppsats är att öka medvetenheten hos arbetsgivare om användandet 

av sociala medier vid granskning av profiler i rekryteringsprocessen. 

 

Problemformulering - För att besvara vårt syfte valde vi att utgå från två 

problemformuleringar; hur använder arbetsgivare sociala medier vid granskning av profiler i 

rekryteringsprocessen samt vilka fördelar respektive nackdelar finns det med användandet av 

sociala medier för arbetsgivare när de granskar kandidaters profiler i rekryteringsprocessen? 

 

Metod - Vi utgick från en deduktiv ansats och kvantitativ metod. Vi började med att skapa en 

teoretisk modell som sedan låg till grund för vår empiriska insamling. Vi genomförde en 

tvärsnittsstudie då vi ville få ett generaliserat svar. Utifrån den kvantitativa metoden skapade 

vi en muntlig enkät och intervjuade 300 företag i Kalmar stad. Svaren vi fick under 

intervjuerna har analyserats med en deskriptiv analys.  

 

Resultat - Arbetsgivare som använder sociala medier i rekryteringsprocessen, ansåg att det var 

för att de fick tillgång till bättre, säkrare, mer sann och en större mängd information och att 

det var en enklare, billigare och snabbare urvalsmetod. Anledningen som dominerade bland 

de arbetsgivare som använder sociala medier, var att de ansåg sig kunna utläsa personligheten 

bättre via sociala medier och att det gjorde rekryteringen mycket mer rolig än de traditionella 

metoderna. Det var en mycket större andel av företagen vi intervjuade som inte använder 

sociala medier än de som använde det. Anledningarna varierade till att inte använda sociala 

medier, för att det var för osäkert, kändes oprofessionellt, var för avancerat, det fanns inga 

tydliga riktlinjer, det var intrång på privatlivet samt att informationen uppfattades som 

otrovärdig. Arbetsgivare var generellt nöjda med de traditionella metoderna.  

 



 

 

Slutsats - Det finns många fler nackdelar än fördelar med att använda sociala medier, enligt 

både teorin och de arbetsgivare vi intervjuade. De fördelar som finns med att använda sociala 

medier är dock mycket fördelaktiga men på grund av att det inte finns riktlinjer och lagar 

kring sociala medier, så väljer många arbetsgivare bort sociala medier och använder sig 

istället av de traditionella metoderna. I dagsläget verkar det som att sociala medier har en 

negativ klang i samhället då det anses sudda ut gränsen mellan privatliv och arbetsliv. Vi tror 

dock att det kommer ske en skiftning och att sociala medier kommer att utvecklas och 

användas mer i rekryteringsprocessen. Sociala medier kommer enligt oss, att bli en vanlig och 

accepterad urvalsmetod i framtiden, då fler arbetsgivare blir medvetna om sociala mediers 

fördelar och hur de undviker dess nackdelar.  

 

Nyckelord: Sociala medier, rekrytering, rekryteringsprocess, urvalsmetoder, arbetsgivare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Introduction - When recruiting, employers think that the traditional methods is an expensive 

process that takes time and contributes too little information to make a successful recruitment. 

Social media's emergence, has contributed to another form of information that has made 

employers wanting to use social media in the recruitment process. The benefits of using social 

media are many, but there are just as many disadvantages. 

 

Purpose - The purpose of this paper is to raise awareness among employers about the use of 

social media in the examination of profiles in the recruitment process. 

 

Problem formulation - To answer our purpose, we chose to start from the two problem 

formulations; how are employers using social media in the examination of profiles in the 

recruitment process and what advantages and disadvantages are there with the use of social 

media for employers, when they review the candidates' profiles in the recruitment process? 

 

Method - We used a quantitative method and we had a deductive approach. We began by 

creating a theoretical model that was the basis for our empirical collection. We conducted a 

cross-sectional study because we wanted to get a generalized answer and with an oral survey, 

we interviewed 300 companies in Kalmar town. The responses we received during the 

interviews have been approached through a descriptive analysis. 

 

Results - Employers using social media in the recruitment process, felt that it was because 

they had access to better, safer, truer, and a greater amount of information and that it was a 

simpler, cheaper and faster method of selection. The reason that dominated among the 

employers using social media was because they felt able to deduce personality better through 

social media and it made recruitment much more fun than the traditional methods. It was a 

much larger proportion of the companies we interviewed who are not using social media than 

those who used it. The reasons for not using social media was that it was too unsafe, felt 

unprofessional, was too advanced, there were no clear guidelines, it was infringing on 

privacy, and information was perceived as not true. The employers were generally satisfied 

with the traditional methods. 

 



 

 

Conclusion - There are many more disadvantages than advantages to using social media, 

according to both the theory and the employers we interviewed. The benefits of using social 

media are very advantageous but that is because of that there are no guidelines and laws 

around social media, many employers choose not to use social media and use the traditional 

methods instead. In this current moment, it seems that social media has a negative connotation 

in the society, because it is considered to blur the line between private and professional life. 

However, we believe that there will be a shift and that social media will be developed and 

used more in the recruitment process, in the future. Social media will, in our opinion, become 

a common and accepted method of selection in the future, as more employers becomes aware 

of social media's benefits and how to avoid its disadvantages. 

 

Keywords: Social media, recruitment, recruitment process, selection methods, employers. 
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1. Inledning 
I detta kapitel har vi först en bakgrundsbeskrivning kring sociala medier och rekrytering och 

därefter följer problematiken kring hur arbetsgivare använder sociala medier för att granska 

profiler i rekryteringsprocessen. Avsnittet avslutas med syfte, problemformulering och 

disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

Hur många av er går inte ut på sociala medier som till exempel Facebook eller Twitter minst 

en gång om dagen? Vi vet i alla fall att vi gör det. Sociala medier har blivit en stor del av våra 

liv och så fort något händer delar vi med oss av händelsen till alla. Frågan är hur många av oss 

som tänker på att det möjligtvis är våra framtida arbetsgivare som läser våra profiler och vad 

det kan få för konsekvenser? Stockholms Handelskammare (2012) har gjort en undersökning 

som visar att 37 % av alla arbetsgivare kollar upp sina sökande på Internet och cirka 40 % gör 

det via Facebook. I USA var det år 2011, cirka 54 % av arbetsgivarna som använde sociala 

medier för att granska kandidater och det förväntas öka successivt kommande år (Madera, 

2012). Kan den förväntade ökningen hämmas av någon anledning?  

 

Att rekrytera nya medarbetare är kostsamt och det krävs många resurser för att finna rätt 

person som kommer att passa företaget både idag och i morgon (Millmore, Lewis, Saunders, 

Thornhill & Morrow, 2007). Förr när arbetsgivare skulle rekrytera lades det mycket pengar på 

annonsering för att nå potentiella kandidater, vilket i sin tur ledde till att otaliga ansökningar 

kom in som skulle sorteras (Joos, 2008). Dagens samhälle har förändrats från byråkratiska 

organisationer som ansåg att omvärlden inte kan påverka verksamheten, till flexibla 

organisationer där omvärlden anses leva i symbios med verksamheten (Millmore et al., 2007). 

I och med förändringen har även kraven på medarbetaren förändrats. För att finna och 

attrahera rätt medarbetare krävs det välutvecklade metoder och för att säkerställa att rätt 

person anställs behövs olika urvalsmetoder. Arbetsgivare måste utvärdera vilken typ av 

personlighet och egenskaper personen de söker ska besitta. Medarbetarna ska idag vara 

flexibla och förändringsbenägna vilket kan vara svårt att utläsa i ett personligt brev. De 

traditionella urvalsmetoderna blir därmed inte tillräckliga för att finna personer med dessa 

egenskaper. De traditionella urvalsmetoderna innefattar annonsering, mottagning av 
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ansökningar med meritförteckning, personliga brev och referenser som sen avslutas med 

intervjuer samt eventuell anställning (ibid.). 

 

Hur människor kommunicerar, integrerar, shoppar, finner partners, söker arbete och bedriver 

sin verksamhet har förändrats genom Internets framväxt (Clark & Roberts, 2010). Idag sker 

kommunikation vanligtvis via SMS medan förr skedde kommunikation mellan människor på 

andra sätt. Utvecklingen har gått från att människor enbart kunnat kommunicera ansikte mot 

ansikte, till att göra det via brev, telegrafer, fax och telefoner. Utvecklingen har därefter 

fortsatt till att människor idag vanligtvis använder Internet, mobiltelefoner och e-mail för att 

kommunicera (ibid.). Teknologins ökande betydelse och fortsatta utveckling har även ändrat 

förutsättningarna vid rekrytering (Stockholms Handelskammare, 2012). I 

rekryteringsprocessen har användandet av att googla och granska sökandes profiler på sociala 

medier ökat och växt i betydelse. Dock dominerar fortfarande de traditionella 

urvalsmetoderna. Det finns tydliga trender på en ökning av omfattande bakgrundskontroller 

av kandidater och anledningen till det är att arbetsgivarna vill ha mer valid information för att 

slippa kostsamma felrekryteringar (ibid.).  

 

Som nämnts ovan är de traditionella metoderna inte tillräckliga för att kunna sortera ut de 

rätta kandidaterna med de krav som finns idag (Millmore et al., 2007). Eftersom att 

rekrytering är en oerhört kostsam process är det därmed viktigt att använda olika 

urvalsmetoder för att undvika felrekrytering. Genom olika urvalsmetoder kan de säkra 

reliabiliteten och validiteten gällande informationen de fått om en sökande. De urvalsmetoder 

som används ska generera rätt person till företaget och personen ska bidra till att uppnå 

företagets mål. Metoderna som används bör vara effektiva och enkla för att underlätta att 

finna rätt person (ibid.). Vi menar att sociala medier kan var en alternativ urvalsmetod att 

använda i rekryteringsprocessen. Vi anser att det är en fördel för arbetsgivarna att sociala 

medier har blivit ett instrument att använda. Trots allt kommer vi själva att arbeta med 

rekrytering i framtiden och hoppas då kunna göra korrekta rekryteringar. Att ta del av så 

mycket information som möjligt kan hjälpa till att rekrytera rätt kandidat, anser vi. Eftersom 

att sociala medier erbjuder mer information om varje människa så vore det oförnuftigt av 

arbetsgivare att ignorera detta hjälpmedel.  

 

Fenomenet sociala medier är ett samlingsbegrepp för olika tjänster och verktyg på Internet 

(Johansson, 2013). Det kan användas för att bilda nätverk med andra aktiva användare i 



9 

 

professionellt syfte samt för att skapa nya vänner och bevara gamla. Sociala medier ger 

primärt utrymme för att skapa en egen profil som används för att spegla sin självbild (ibid.). 

Via sociala medier kan varje människa lägga ut information om sig själv med texter, bilder, 

videos, musik och bloggar (Kluemper & Rosen, 2009). De mest använda sidorna inom sociala 

medier är Facebook, Twitter, MySpace och LinkedIn (Smith & Kidder, 2010; Duffy, 2011). 

Syftet med sociala medier var till en början att ha kontakt med nära och kära, Facebook, 

Twitter och MySpace har denna karaktär medan LinkedIn är mer för professionellt bruk 

(ibid.). Redan 2010 hade MySpace minskat i popularitet medan de andra sidorna fortfarande 

dominerade (One, 2010). Dock har MySpace ersatts av bland annat Instagram som även det är 

ett socialt medel för att visa upp bilder för sin omvärld (Johansson, 2013). Instagram ökade 

enormt i popularitet under 2012 (ibid.). Hädanefter kommer alla olika sidor på sociala medier 

att benämnas med enbart sociala medier. 

 

Sociala medier kan användas av både privatpersoner och företag (Smith & Kidder, 2010). För 

arbetsgivare kan det skapa fördelar, bland annat att de kan förmedla sin identitet, lägga ut 

annonser om lediga positioner, hålla allmänheten uppdaterad gällande företaget eller för att 

marknadsföra sig själva. På samma sätt som privatpersoner, så kan även arbetsgivare lägga ut 

texter, bilder eller videoklipp om företaget (ibid.).  Arbetsgivare kan genom sociala medier 

förmedla företagets kultur, mål och vision, vilket bidrar till att sökande själva kan avgöra om 

de är passande för företaget eller inte (Davison, Maraist & Bing, 2011). Det kan i sin tur 

minska okvalificerade eller opassande sökande (ibid.). Genom att inkorporera användandet av 

sociala medier i företagets strategi kan de visa upp en positiv bild av företaget (Smith & 

Kidder, 2010). När företag finns på sociala medier visar de även upp att de är moderna 

(Doherty, 2010).  

 

År 2010 ansågs användandet av Internet vara en trend som ökar successivt i popularitet, både 

för företag och privatpersoner (Doherty, 2010). Idag, 2013, vill vi påpeka att Internet inte bara 

är en trend utan är en del av vardagen, för både företag och privatpersoner. I takt med att 

medarbetarna blir äldre behöver arbetsgivare rekrytera nya medarbetare och då blir sociala 

medier en viktig länk för att nå den yngre generationen (Doherty, 2010). Eftersom att 

användandet av sociala medier har ökat i popularitet, har det även bidragit till att 

informationen som finns på dessa sidor används i rekryteringsprocessen av arbetsgivare 

(Kluemper & Rosen, 2009). Arbetsgivare använder sociala medier för att de vill förbättra 

besluten i rekryteringsprocessen (ibid.). Att använda sociala medier som urvalsmetod kan 
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bidra till att förbättra urvalsprocessen samt att hålla kostnaderna nere då sociala medier i 

jämförelse med andra metoder är betydligt billigare (Doherty, 2010).   

 

HR-avdelningar får sällan stora budgetar när det gäller rekrytering, därmed kan användandet 

av sociala medier vara ett lönsamt verktyg vid rekrytering (Doherty, 2010). En annan aspekt 

är att användandet av sociala medier inte är lika tidskrävande som andra urvalsmetoder då det 

inte fodrar lika mycket administrativa åtgärder samt att det underlättar att jämföra kandidater 

(ibid.). Enligt Kluemper & Rosens (2009) undersökning, speglar de vanliga urvalsmetoderna 

inte det normala arbetsbeteendet utan den sökande vill visa upp sitt allra bästa jag. Genom att 

istället använda sociala medier som urvalsmetod får arbetsgivaren fram personens normala 

beteende, menar de. De anser även att de traditionella urvalsmetoderna ger en mer extrem och 

överdriven bild och därmed ökar informationens validitet genom att använda sociala medier 

(ibid.). Grensing-Pophal (2009) beskriver i sin artikel, att arbetsgivare de har intervjuat, har 

uppgett att de är mer nöjda med kandidater som de har granskat via sociala medier under 

rekryteringsprocessen än i de situationer de inte har granskat dem. Vi menar inte att social 

media alltid visar upp det normala beteendet, men de kan visa en sida av en kandidats 

personlighet som kanske inte framkommer vid mötet med arbetsgivaren. Att en arbetsgivare 

tar del av information som finns tillgänglig är inte ett fel och vi anser att det är upp till var och 

en att ta ansvar för vad de själva lägger upp på Internet.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Vår uppsats grundar sig i vår förförståelse av ämnet som vi fick under en tidigare kurs. Vår 

uppfattning är att arbetsgivare använder sig av sociala medier för att kontrollera om 

information stämmer och även för att få information som annars kan vara svår att tillgå. Vi 

hade själva inte full kontroll på vad som fanns på våra profiler samt vilka som kunde ta del av 

informationen. Vi hade inte innan vår utbildning haft i åtanke att arbetsgivare skulle granska 

våra profiler i rekryteringssyfte. Sociala mediers uppsving i betydelse har fått oss att inse 

allvaret av att lägga upp information och bilder av oss själva på Internet. Field & Chelliah 

(2012) menar att eftersom att sociala medier har blivit stora de senaste åren, så har linjen 

mellan arbete och privatliv suddats ut. Det har bidragit till svårkontrollerade och komplexa 

situationer (ibid.). Vi undrar var går egentligen gränsen mellan arbete och privatliv, som 

arbetsgivaren bör beakta? Vi har lagt fokus på hur arbetsgivare granskar profiler på sociala 

medier i rekryteringsprocessen och inte de andra användningsområdena som finns för 

arbetsgivare på sociala medier.   
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En mängd artiklar som vi studerat behandlar vårt problemområde men vi har inte stött på 

många artiklar som har Sverige som forskningsområde. I och med att vi efter denna 

utbildning vill arbeta med rekrytering och personalfrågor, blev det naturligt att fördjupa oss i 

hur sociala medier används inom rekrytering. Undersökningar (Slovensky & Ross, 2012; 

Roberts & Roach, 2009; Hunt Gunderson, 2010; Caers & Castelyns, 2011; Doherty, 2010) 

visar att fler och fler arbetsgivare använder sig av sociala medier. Det som också inspirerade 

oss till denna uppsats var att artiklar beskriver vanligtvis fördelar och nackdelar med att 

använda sociala medier, dock fokuseras det oftast på ett par för- respektive nackdelar. Vi 

kände att vi saknade ett fullbordat och sammanslaget dokument över vilka fördelar och 

nackdelar som sociala medier medför i rekryteringsprocessen. Det som också är en brist i 

många artiklar är varför arbetsgivare egentligen använder sociala medier. 

 

Det finns argument som stödjer att det är helt korrekt att arbetsgivare använder sig av sociala 

medier då det är upp till var och en att ta ansvar över vad de lägger upp (Smith & Kidder, 

2010; Stockholms Handelskammare, 2012). Arbetsgivarna anser att de inte kränker 

integriteten genom att granska öppna profiler. Dock finns det argument som hävdar att 

arbetsgivare inte kan finna arbetsrelaterad information på sociala medier och de bör därmed 

inte använda dessa sidor för beslut vid rekrytering (ibid.). Orättvisa är även ett argument som 

förs vid användandet av sociala medier, då det anses att dessa sidor är privata och inte 

reflekterar hur kandidaten är i arbetslivet (Madera, 2012). Vi tror även att det finns en stor 

risk att arbetsgivare får förutfattade meningar när de studerar profiler vilket kan leda till 

diskriminering av sökande. I USA finns en tendens att företag som använder sociala medier 

för att granska profiler blir stämda för diskriminering (Cates & Dana, 2012; Smith & Kidder, 

2010). Studier har även visat att de som använder sociala medier anses oprofessionella vilket 

medför att de sökande avvisar företaget (ibid.).  

 

Kluemper & Rosen (2009) menar att arbetsgivare genom social medier kan avgöra om 

personer är passande för dem eller inte. De menar även att arbetsgivare kan genom 

information från sociala medier avgöra individers personlighet, intelligens och 

prestationsambitioner (ibid.). Hur är det möjligt att arbetsgivare anses kunna avgöra dessa 

egenskaper via sociala medier? Vi kan med säkerhet intyga att det som vi själva lägger upp på 

sociala medier inte ger en rättvis spegling av vår intelligensnivå. Davison et al. (2011) tar upp 

att arbetsgivare måste ta i beaktande när de granskar profilerna, att den kanske inte tillhör rätt 
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person, de kan även vara falska eller överdrivna. Arbetsgivaren kan även uppfatta 

informationen helt ur sitt sammanhang vilket kan bidra till en feltolkning av personen (Brown 

& Vaughn, 2011). Om någon till exempel väljer att lägga upp en bild från en maskerad där 

den är utklädd, så kan det med andra ord leda till att arbetsgivaren väljer bort personen på fel 

grunder. Vi anser att det då kan leda till att arbetsgivaren väljer bort en fullt kvalificerad 

kandidat.  

 

Stockholms Handelskammare (2012) har undersökt vilka bakgrundskontroller arbetsgivare 

skulle vilja göra för att öka tryggheten gällande urvalsmetoderna, men som de inte gör idag. 

Sociala medier ansågs vara ett av alternativen (ibid.). Vi funderar på om det verkligen bidrar 

till mer trygghet att använda sociala medier i rekryteringsprocessen? Arbetsgivarna som 

deltog i undersökningen, av Stockholms Handelskammare (2012), uppgav att det kan vara 

svårt att få information via sociala medier på grund av att den sökande inte har en öppen 

profil. Det kan leda till att arbetsgivare inte får samma information om alla sökande, vilket 

kan vara en bidragande orsak till att arbetsgivare inte använder sig av sociala medier, menar 

de. Andra arbetsgivare menar att de använder den information de finner på sociala medier 

som grund vid intervjuer. Svårigheter som arbetsgivarna uppgett är att informationen de 

finner kan vara svår att tolka samt att det kan vara svårt att finna information, då det kan vara 

gammal information eller att personen har ett vanligt namn (ibid.). I och med att det finns så 

pass många osäkerheter med att använda sociala medier, hur kan det egentligen var ett 

alternativ? Visst ser vi en mängd fördelar med att använda sociala medier men det finns 

nästan lika många nackdelar. Kan arbetsgivare verkligen använda information från sociala 

medier för att göra en rättvis bedömning vid rekrytering?  

 

Ovanstående aspekter belyser problematiken med att använda sociala medier i 

rekryteringsprocessen. Vi har valt att undersöka problematiken ur arbetsgivares och 

rekryterares synvinkel (hädanefter kommer vi att benämna båda dessa som arbetsgivare). Det 

är av stor vikt för oss att veta vilka konsekvenser som finns då det är vår ambition att arbeta 

inom området i framtiden. Förhoppningen är att resultatet av uppsatsen ska kunna bidra till en 

ökad medvetenhet kring ämnet för hela samhället.   
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att öka medvetenheten hos arbetsgivare om användandet av 

sociala medier vid granskning av profiler i rekryteringsprocessen. 

 

1.4 Problemformulering 

För att besvara vårt syfte valde vi ut följande frågeställningar: 

- Hur använder arbetsgivare sociala medier vid granskning av profiler i 

rekryteringsprocessen? 

- Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med användandet av sociala medier för 

arbetsgivare när de granskar kandidaters profiler i rekryteringsprocessen?  

 

1.5 Disposition 

Kapitel 1 beskriver bakgrunden av arbetet samt dess problematik. Kapitlet mynnar ut i 

problemformuleringar samt syftet med uppsatsen.  

 

Kapitel 2 presenterar vår teoretiska referensram som innefattar både fördelar och nackdelar 

med att använda sociala medier i rekryteringsprocessen. Kapitlet avslutas med en 

framställning av en teoretisk modell, med samtliga fördelar och nackdelar som ligger till 

grund för jämförelsen med empirin.  

 

Kapitel 3 är vårt metodkapitel som beskriver tillvägagångssätten för att samla in teori och 

empiri. Vi beskriver de vägval som vi gjorde samt de konsekvenser vägvalen medförde. 

 

Kapitel 4 presenterar empirin som samlades in. Med hjälp av diagram redovisar vi de svar vi 

fick av arbetsgivare som deltog i undersökningen. 

 

Kapitel 5 delas upp i teman utifrån vår teoretiska modell. Under varje tema genomförs en 

analys i förhållande till teori och empiri.  

 

Kapitel 6 redogör för våra slutsatser av uppsatsen. Vi återkopplar och besvarar våra 

frågeställningar och syfte.  
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2. Teoretisk referensram 

I kapitlet nedan presenterar vi vår teoretiska referensram som är uppdelad i fem avsnitt. Vi 

börjar med en bakgrundsbeskrivning av sociala medier, därefter följer två avsnitt med 

fördelar och nackdelar kring att använda sociala medier för att granska kandidaters profiler. 

Därefter följer ett avsnitt hur arbetsgivare kan vända hinder till möjligheter. Kapitlet avslutas 

med vår modell som är en sammanställning av fördelar och nackdelar som kategoriseras in i 

teman. Temana ligger sedan till grund för vår empiriundersökning och de presenteras enbart 

ur arbetsgivarens perspektiv. Efter varje teoriavsnitt finns våra argument för användandet av 

teorierna. 

 

2.1 Sociala medier rätt eller fel? 

Valet av anställda har en avgörande roll för företags framgång (Chang & Madera, 2012; 

Sutherland & Wöcke, 2011). De mest kritiska besluten för HR-avdelningen är rekrytering och 

urval. De ska finna och attrahera de rätta kandidaterna och sedan utvärdera vilken eller vilka 

som är bäst lämpade för företaget. Om det är fel person som väljs kan det få förödande 

konsekvenser för företagets framgång och kan leda till högre utgifter, då rekrytering är en 

kostsam process (ibid.). Sutherland & Wöcke (2011) skriver om att det finns många högt 

omtalade metoder som bevisats framgångsrika som trots det inte används i praktiken på grund 

av brist på pengar och tid samt legala krav. Att rekrytera fel person påverkar även de anställda 

känslomässigt samt att vinsten och konkurrensfördelar minskar. Urvalsprocessen är den mest 

avgörande delen och det krävs metoder som är reliabla och som kan avgöra om personen är 

passande för organisationen eller inte (ibid.).  

 

Abril, Levin & Del Riego (2012) och Clark & Roberts (2010) menar att arbetsgivare behöver 

ta del av all information om en kandidat de kan få tillgång till, för att skydda sig själva och sitt 

rykte. Arbetsgivare behöver även göra det för att undvika felrekrytering och stämningar på 

grund av felbehandling av sökande eller att den som anställs gör allvarliga fel. Så länge 

informationen som arbetsgivare finner är seriös, är det alltid önskvärt för dem att få mer 

information om kandidaterna. Att döma kandidater utifrån omoraliska handlingar och 

oaktsamt beteende som finns på sociala medier, är inte ett felaktigt handlande av 

arbetsgivaren. Dock får arbetsgivare inte använda information som är skyddad av lagen eller 

som är diskrimineringsgrundande (ibid.). 
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Teorierna indikerar på hur viktigt det är att rekrytera rätt från början samt att det är en 

kostsam process. I och med det, anser vi att det är logiskt att arbetsgivare söker efter andra 

urvalsmetoder. Sutherland and Wöcke tar upp att det finns framgångsrika urvalsmetoder dock 

nämner de inte vilka. Anledningen till att vi ändå valde att ta med denna teori var för att den 

även påpekar att urvalsmetoder är kostsamma och tar tid. Om arbetsgivare finner vägar för att 

få mer information billigt, är det självklart att de bör utnyttja dem, anser vi. Det är viktigt att 

inte enbart tänka på att få rätt person i slutändan utan att arbetsgivarna även bör se till att göra 

rätt under hela processen.   

 

2.1.1 Från då till nu 

Roberts & Roach (2009) menar att förr hade socialt nätverkande funktionen att vara social, 

alltså samma funktion som till exempel att gå på ett party eller att ha en konferens. Dock har 

det mer och mer ersattas med sociala medier (ibid.). Smith & Kidder (2010) menar att 

användandet av sociala medier skapar en känsla av gemenskap där det råder olika normer, 

mål, värderingar och ett gemensamt språk. Enligt Back, Stopfer, Vazire, Gaddis, Schmuckle, 

Egloff & Gosling (2010) var sociala medier 2010 ett av de främsta kommunikations- och 

nätverksverktygen som fanns. Sociala medier ökar kontinuerligt i popularitet och har haft en 

stor inverkan på samhället (Oleniczak, Pike, Mishra & Mishra, 2010; Caers & Castelyns, 

2011; Clark & Roberts, 2010). Det har blivit vanligt att använda sociala medier, vilket även 

bidragit till att informationen som finns där används i rekryteringssyfte av arbetsgivare för att 

göra bakgrundskontroller på de sökande (Kluemper & Rosen, 2009; Slovensky & Ross, 2011; 

Chang & Madera, 2012).  

 

Arbetsgivare hade förr enbart tillgång till de traditionella personliga breven, 

meritförteckningarna och intervjuer för att grunda sina beslut (Slovensky & Ross, 2011). 

Sociala medier har fått en liknande roll och analysers på samma sätt som de traditionella 

metoderna (Oleniczak et al., 2010; Parkes, 2012). Oleniczak et al. (2010) anser att 

meritförteckningar och personliga brev inte visar vem den sökande är som person, dock anser 

de att denna information finns att hämta via sociala medier. För att bedöma en kandidats 

personlighet och om de passar organisationen, menar Slovensky & Ross (2011), att många 

arbetsgivare använder sig utav olika typer av tester och intervjuer som är oerhört kostsamma 

och tidskrävande. Sociala medier blir därför ett populärt verktyg att använda då det ger 

liknande information och kan genomföras redan i början av processen (ibid.). Parkes (2012) 

anser att sociala medier inte är ett nytt sätt att granska kandidater på, dock sker det online och 
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inte på papper, ansikte mot ansikte eller via telefon. Informationen som finns på sociala 

medier är oftast av en annan karaktär och därmed bör sociala medier fungera som ett 

komplement till de traditionella rekryteringsmetoderna (Brown & Vaughn, 2011; Hunt 

Gunderson, 2010). 

 

Vi anser att i och med den samhälleliga förändringen, de större kraven på medarbetare och 

sociala mediers ökade betydelse, vore det märkligt om arbetsgivare inte tog sociala medier i 

beaktande. Som teorierna styrker, så har användandet av sociala medier i 

rekryteringsprocessen tagit en större roll i företag, men på både gott och ont, anser vi.     

 

2.1.2 Etiskt, moraliskt & lagligt 

Smith & Kidder (2010) menar att undersökningar visar att människor inte vill att arbetsgivare 

granskar deras profiler då det inte är syftet med sociala medier. Clark & Roberts (2010) tar 

upp att det som kommuniceras via Internet i dag är bestående och det kommer för alltid finnas 

lagrat. Vem som helst kan få tillgång till det både lagligt, billigt och lätt. Många användare av 

sociala medier skulle vilja ändra information de lagt upp om de hade varit medvetna om att 

det skulle granskas utan tillåtelse av arbetsgivare (Emerald, 2011). Trots att personer 

använder privata inställningar på sina profiler är det som publiceras på Internet i många fall 

ändå nåbart för alla (ibid.). Arbetsgivare finner sätt att granska profiler på sociala medier även 

om de är inställda på att vara privata genom att till exempel bli vän med kandidaten eller be 

andra medarbetare att bli det (Oleniczak et al., 2010). Enligt Clark & Roberts (2010) finns det 

ingen klar definition om vad som räknas som privatliv däremot anser alla att det är en rätt vi 

som individer har. Personers liv är inte längre privata på samma sätt som de var innan utan 

mycket information om individens privatliv (som tankar och åsikter) finns att finna på sociala 

medier (Field & Chelliah, 2012; Brown & Vaughn, 2011; Abril et al., 2012). Clark & Robers 

(2010) menar att förr i tiden fanns inga gränser mellan arbete och privatliv och av någon 

anledning är samhället återigen på väg åt samma håll.  

 

EU har utvecklat riktlinjer gällande användandet av personuppgifter för att skydda personer 

mot kränkningar (EU-upplysningen, 2013). Personuppgiftslagen gäller vid registrering, 

insamling och lagring av information. Enligt personuppgiftslagen karaktäriseras 

personuppgifter som information som kan härledas till personer som lever, som till exempel 

namn och personnummer. Foton ingår även i denna information. Varje människa har rätten att 

bestämma vilken personlig information som andra ska få tillgång till, då det krävs 



17 

 

godkännande av individen för att använda informationen. Dock krävs inget godkännande om 

informationen förekommer i löpande text på internet eller i videoupptagningar då den klassas 

som ostrukturerad information (ibid.). Trots att informationen är ostrukturerad får 

användandet av uppgifterna inte kränka personers integritet (Datainspektionen, 2013). Vad 

som anses som kränkning avgörs från fall till fall samt beroende på vilken typ av information 

det handlar om samt att parternas intressen vägs mot varandra (ibid.). Thompson (2012) tar 

upp att problematiken angående lagarna när det kommer till att använda sociala medier, är att 

lagen inte hänger med den teknologiska utvecklingen av sociala medier. Thompson (2012) 

menar även att lagarna i USA och Europa kommer bli striktare gällande att använda sociala 

medier för att granska sökandes profiler vid rekrytering. 

 

Som vi uppfattar teorierna, så finns det vissa riktlinjer och regler att följa på sociala medier 

men förutom det så finns det även både moraliska och etiska aspekter att beakta. Eftersom att 

arbetsgivare får använda sociala medier då det inte finns satta lagar och riktlinjer kring 

moraliska och etiska aspekter, stoppar det inte arbetsgivare att använda dem. Vi menar att det 

faktiskt kan bidra till fler förluster än vinster i mer än bara monetära termer, men lyckas 

arbetsgivare göra det på rätt sätt kan det leda till fördelar. Det intressanta som teorin tar upp är 

att de riktlinjer som finns från EU och personuppgiftslagen tycks vara till fördel för 

arbetsgivare och ge dem rätten att använda sociala medier för granskning medan teorier 

hävdar motsatsen. 

 

2.2 Sociala mediers ljusa sida 

Anledningen till att arbetsgivare använder social medier är för att förbättra besluten i 

rekryteringsprocessen gällande information kring kandidaterna (Slovensky & Ross, 2011; 

Chang & Madera, 2012; Kluemper & Rosen, 2009). Budgeten för rekrytering är densamma 

men kraven på rekrytering höjs och arbetsgivare får hitta nya vägar för att finna kandidater 

(Briljesh & Rajasshrie Suressh, 2012; Doherty, 2010). Arbetsgivare har tidigare inte gjort 

avancerade barkgrundskontroller på alla sina kandidater då det krävts för mycket tid och 

kostnad att göra det (Clark & Roberts, 2010). Med tillgång till profiler på sociala medier kan 

arbetsgivare undgå dessa följder (ibid.). Sociala medier bidrar till minskade kostnader och tid 

på urval och rekrytering samt ger mer information gällande personlighet och karaktär vilket i 

sin tur hjälper arbetsgivaren att fatta beslut kring kandidaten (Brown & Vaughn, 2011; 

Madera, 2012; Briljesh & Rajasshrie Suressh, 2012; Caers & Castelyns, 2011; Slovensky & 
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Ross, 2011; Doherty, 2010). Det har blivit mycket mer komplext att finna rätt anställd genom 

Internets och sociala mediers framfart (Parkes, 2012).  

 

Många arbetsgivare använder sociala medier och lyckas oftare med att rekrytera den rätta 

kandidaten (Hunt Gunderson, 2010). Arbetsgivare uppmuntras att använda sociala medier för 

annars kan de gå miste om en stor skara av bra kandidater och topptalanger samt för att 

undvika att göra missbedömningar om kandidater (ibid.). Rekryteringen blir mer effektiv 

genom sociala medier samt att det blir lättare att granska kandidater, vilket i sin tur bidrar till 

färre sökande att gå igenom (Briljesh & Rajasshrie Suressh, 2012). Att använda sociala 

medier bidrar även till att positioner snabbare kan bli tillsatta då hela proceduren går fortare 

än andra metoder, vilket då leder till mindre kostnader (ibid.).  

 

Vi tycker att teorierna lyfter fram de största fördelarna med att använda sociala medier. 

Eftersom sociala medier bidrar till en snabbare och mindre kostsam process så förstår vi 

vikten av att utnyttja detta fenomen. Trots allt, tid är pengar. Enligt teoretikerna bidrar 

användandet av sociala medier även till mindre felrekrytering. Det i sin tur kan bidra till 

starkare personalstyrka och företagets framgång, anser vi.  

 

2.2.1 Lättare, bättre & snabbare 

Informationen som finns på sociala medier förmedlar en mer omfattande och tydligare bild än 

de traditionella metoderna, menar Smith & Kidder (2010). När arbetsgivarna får information 

via sociala medier kan de använda den informationen vid intervjuer samt att de kan finna 

personer som har gemensamma intressen med organisationen (ibid.). HR-arbetet inom många 

företag har förändrats genom sociala medier (Davison et al., 2011; Briljesh & Rajasshrie 

Suressh, 2012; Doherty, 2010). Informationen om människor har ökat enormt och det gör att 

HR-avdelningar kan få mängder av information som tillägg till det vanliga personliga brevet 

och meritförteckningen, på bara ett par sekunder (ibid.). Anledningen till att arbetsgivare 

använder sociala medier är för att de tycker att det ger en bättre och mer sann bild om den 

sökande samt att det går snabbare och är lättare än de traditionella meritförteckningarna och 

intervjuerna (Slovensky & Ross, 2011; Caers & Castelyns, 2011; Chang & Madera, 2012; 

Kluemper & Rosen, 2009). Sociala medier används också för att verifiera informationen som 

finns i de traditionella meritförteckningarna samt för att de traditionella metoderna inte bidrar 

med negativ information om kandidaten som annars kan vara skadlig för organisationen 

(ibid.).  
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Arbetsgivare studerar sociala medieprofiler för att få information om den sökande som till 

exempel om personen är missbrukare eller baktalar en tidigare arbetsgivare (Oleniczak et al., 

2010). Arbetsgivare kan även skapa sig en uppfattning om personen utifrån hur mycket 

personen befinner sig på sociala medier (Emerald, 2011). Om en sökande använder sociala 

medier mycket så kan det även innebära att personen kommer göra det på arbetstid (ibid.). Det 

finns lagar som hindrar att arbetsgivare har tillgång till viss information som kan vara 

avgörande för om de vill ha kandidaten eller inte (Madera, 2012; Kluemper & Rosen, 2009). 

Vid intervjuer får arbetsgivare till exempel inte ställa vissa frågor kring sexuell läggning, 

civilstatus, barn, folkgrupp eller religion. Sociala medier bistår med denna information utan 

att arbetsgivaren behöver fråga (ibid.).  

 

Skiftningen från de traditionella metoderna till att använda sociala medier har enligt teorin 

bidragit till att rekryteringen blivit lättare och snabbare. Vi kan tänka oss att det är mer 

uppskattat av arbetsgivare att använda sociala medier, i och med att de på Internet får tillgång 

till mer personlig information i form av bilder och text som är roligare att granska. Den är 

även skriven på ett mer underhållande sätt än de traditionella meritförteckningarna och 

personliga breven. Teorin beskriver att informationen på sociala medier bidrar till att få en 

uppfattning om kandidaten. Till exempel om en polis ska rekryteras, kan det vara väsentligt 

att veta viss information som arbetsgivare kanske inte får eller vill ställa frågor om.   

 

2.2.2 Sanningsenlig bild 

Slovensky & Ross (2011) och Kluemper & Rosen (2009) skriver att vanligtvis är de 

traditionella dokumentens information skriven för att spegla kandidatens bästa sidor medan 

sociala medier är skrivna i annat syfte och visar kandidatens normalbeteende. Därmed anser 

arbetsgivarna att det ger mer valid information (ibid.). Även Segal (2012) menar att vid 

intervjuer vill den sökande visa upp sitt allra bästa jag, dock kanske det inte är en bild av 

verkligheten. Madera (2012) och Chang & Madera (2012) tar upp att det är vanligt att 

kandidater förfalskar sina meritförteckningar och personliga brev och därmed blir det viktigt 

för arbetsgivare att verifiera informationen via profiler på sociala medier. De påpekar även att 

sociala medier kan användas för att styrka information från tidigare arbetsgivare. Arbetsgivare 

kan vara fåordiga gällande tidigare anställda och därmed inte ge en sanningsenlig bild av 

kandidaten (ibid.). 
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Back et al. (2010) tar upp att vissa studier menar att personer inte visar upp sin verkliga 

personlighet, utan en självidealiserad bild i sina profiler på sociala medier. Andra studier 

menar att personer visar sin verkliga personlighet i sina profiler. Argumenten för att det är den 

verkliga personligheten som visas, är att informationen speglar deras sociala förmåga, 

interaktion med vänner, rykte samt deras bilder och tankar (detta påpekas även av Brown & 

Vaughn, 2011). Vad vänner kommenterar och reflekterar är svårt att kontrollera därför speglar 

det en verklig bild, menar Back et al. (2010). Det finns delar som är upplagda från andra på 

profilen som inte lika lätt kan förfalskas eller överdrivas, som till exempel kan det vara svårt 

att fejka foton och antalet vänner (Kluemper & Rosen, 2009). Antalet vänner kan vara en 

indikator på hur social och öppen personen är. Kluemper & Rosen (2009) har gjort en studie 

och enligt deras resultat så är det en persons verkliga personlighet som visas på sociala medier 

(ibid.). Abril et al. (2012) menar att identiteten anpassas efter målgruppen eller de personer 

som är runt en. Dock menar Brown & Vaughn (2011) att när personer omges av många eller 

har en större publik, är det svårt att anpassa profilen för alla och därmed visar profilen på 

sociala medier den mest stabila bilden av personen. De menar att bilden personen utger då är 

den rätta personligheten (ibid.).  

 

Teorierna menar att sociala medier ger en ärligare och mer valid bild av kandidaten än vad de 

traditionella meritförteckningarna och personliga breven gör, dock finns det olika 

uppfattningar kring det. Vi anser däremot som teorin säger att information från andra är 

svårare att manipulera och därför kan den bidra till mer sanningsenlig information. Vi 

uppfattar det som att teorierna utgår ifrån att arbetsgivare har god kännedom och kan tolka 

information, men vi menar att för att göra rätt bedömning krävs det erfarenhet och skicklighet. 

Vi är oeniga angående om sociala medier verkligen visar den rätta personligheten. Sociala 

medier kan användas för att ha ett alter ego eller för att få så mycket uppmärksamhet som 

möjligt men å andra sidan kan sociala medier faktiskt spegla den äkta personligheten och vara 

ett sätt att uttrycka sig själv. Trots allt, lägger personer upp information, bilder, texter eller 

videos som de anser vara antingen roliga, tråkiga, intressanta eller absurda, vilket kan spegla 

personens tankar, värderingar och åsikter.       

 

2.2.3 Personlighet, kompetens & offentlighet 

Slovensky & Ross (2011) skriver att sociala medier kan användas för att bedöma den 

sökandes karaktär både i professionella och oprofessionella situationer. De anser att sociala 

medier används med syfte att se hur kandidatens kunskap, färdigheter och förmågor stämmer 
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överens med positionen som behöver fyllas. De anser även att sociala medier används för att 

se om personen passar organisationen som helhet och det baseras på personens egenskaper 

och personlighet (ibid.). Texter, bilder, kommunicerings- och interaktionsförmåga, 

kvalifikationer, alkoholanvändning eller liknande information är data som arbetsgivare 

använder för att besluta om en kandidat får arbetet eller inte (Brown & Vaughn, 2011; 

Kluemper & Rosen, 2009). Sociala medier bidrar med information kring den sökandes 

vänner, grupper, intressen, musik och böcker (ibid.). Informationen kan användas som 

beslutsunderlag för personens personlighet, tekniska förmåga och intelligens (Kluemper & 

Rosen, 2009).  

 

Individens personlighet och förmågor kan även avgöras utifrån hur sociala medier används 

(Kluemper & Rosen, 2009). Hur det används och på vilken nivå kan dock även bero på 

personens ålder, vilket också måste beaktas. Författarna menar även att arbetsgivare kan finna 

arbetsrelaterad information på sociala medier i form av personens personlighet, intelligens 

och prestationsnivå. Personlighet och arbetsprestation kan enligt Kluemper & Rosen (2009) 

mätas genom personens medvetenhet, öppenhet, socialisering och hur den för sig. 

Informationen som finns på sociala medier är tillgänglig för alla och den är oskyddad 

(Slovensky & Ross, 2011; Clark & Roberts, 2010). Användaren kan själv justera 

inställningarna för vilka som ska ha tillgång till profilen men det finns trots det mycket 

information som är synlig, information som arbetsgivare tidigare inte haft tillgång till (ibid.). 

Clark & Robert (2010) menar att många användare inte är medvetna om att de måste ändra 

inställningarna för att alla inte ska ha tillgång till deras profil (ibid.).  

 

Vår uppfattning är att det är avgörande hur arbetsgivaren är som person, då det kommer 

spegla hur den uppfattar informationen som finns på sociala medier. Trots allt kan ord tolkas 

olika, likaså bilder och dess situationer. Vi anser att det inte finns några goda skäl till att 

arbetsgivare inte skulle använda publicerad information. Det är upp till varje enskild person 

att ställa in inställningarna så den är skyddad om de inte vill att andra ska ha tillgång till det. 

Många sociala medier uppger om profilen inte är skyddad, så ifall profilen är öppen är det 

personens egna val, anser vi. Det är tydligt att det finns betydande fördelar med att använda 

social medier som kan gynna företaget om det används i rätt syfte och på rätt sätt, anser vi. 

Om sociala medier inte används på rätt sätt och om inte etiska och moraliska aspekter beaktas, 

är det lätt att fördelar vänds till förödande nackdelar.    
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2.3 Sociala mediers mörka sida  

Det finns ännu inte utvecklade riktlinjer för att använda sociala medier i rekryteringssyfte 

vilket kan leda till komplikationer (Oleniczak et al., 2010). Clark & Roberts (2010) menar att 

det inte är legitimt att arbetsgivare använder information som de finner på sociala medier eller 

på Internet. Kommunikation på Internet är inte skyddat på samma sätt som andra 

kommunikationsverktyg i samhället. Det är till exempel inte lagligt att avlyssna telefonsamtal 

eller öppna någon annans post (ibid.). Det finns skillnader mellan vad generationer anser 

gällande att arbetsgivare granskar profiler (Clark & Roberts, 2010; Madera, 2012; Davison et 

al., 2011). Vissa menar att yngre generationer är mer accepterande än äldre, medan andra 

menar att yngre inte heller anser att det är okej (ibid.). Smith & Kidder (2010) tar upp att den 

äldre generationens arbetsgivare anser att de unga får skylla sig själva med vad de lägger upp 

eftersom det inte finns något privat med Internet. De äldre tycker att ifall ungdomar är 

oansvariga och lägger upp olägenheter så är det inget fel om andra drar nytta av det (ibid.).  

 

Hur en kandidats profil uppfattas avgörs utifrån vilken attityd arbetsgivaren har samt vilken 

typ av person de söker (Emerald, 2011). Ett viktigt beslut för arbetsgivare är hur de ställer sig, 

det vill säga om de anser att det som görs på fritiden är privat eller om allt en person gör 

reflekteras på företaget oavsett hur det är på fritiden. Det som en person väljer att lägga ut på 

sociala medier behöver denne vara beredd på att ta konsekvenserna av (Emerald, 2011; Clark 

& Robers, 2010). Abril et al. (2012) tar upp att personer inte har full kontroll på vad som 

publiceras om dem på nätet då andra kan lägga upp information, bilder och videos utan deras 

vetskap. Denna information är i sin tur tillgänglig för arbetsgivare och kan ligga till grund för 

om de får arbetet eller inte (ibid.).  

 

Som teorier tar upp är kommunikationen på Internet inte lika skyddad, vilket man som ung 

kanske inte tar i beaktande. Vi kan tänka oss att acceptansen kring vad som publiceras på 

sociala medier varierar mellan åldrar, trots allt är samhället mer öppet idag än det var förr. 

Teorin indikerar att personer inte kan kontrollera vilken information som finns tillgänglig om 

dem. Vi anser att det fanns större möjlighet till att kontrollera innan Internet, då 

kommunikationen inte spreds lika fort som den gör idag.    

 

2.3.1 Sant eller falskt? 

Chang & Madera (2012) skriver om att den positiva informationen som arbetsgivare finner på 

sociala medier inte beaktas i lika stor grad som den negativa informationen de finner. När en 
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person uttrycker något positivt använder de inte lika starka eller hårda ord som de gör vid 

negativa aspekter. Chang & Madera (2012) tar även upp att arbetsgivare vill undvika 

felrekryteringar och använder därför sig av sociala medier för att granska sina kandidaters 

profiler efter information som har negativ påverkan (ibid.). Brown & Vaughn (2011) menar 

att när arbetsgivare tolkar information i rekryteringssyfte kan de göra feltolkningar och att 

informationen tas ur sitt sammanhang och utsätter sig därmed för lagliga påföljder som 

diskriminering. Trots att en person dricker mycket eller går på många fester så är det inte en 

indikator på hur personen i själva verket skulle sköta sitt arbete (ibid.). Abril et al. (2012) 

menar att kandidater bör få möjlighet att kommentera informationen som ligger till grund för 

beslut gällande dem. 

 

Ett annat problem med att använda sociala medier är att det finns datahackers som kan 

manipulera informationen som läggs upp eller att det är de som lägger upp informationen 

(Briljesh & Rajasshrie Suressh, 2012). Det kan vara svårt att fastställa om informationen som 

finns på sociala medier är trovärdig (ibid.). Eftersom att informationen som finns på personers 

profiler på sociala medier inte går att standardisera, så uppstår även problem med 

reliabiliteten (Brown & Vaughn, 2011). Studier angående reliabilitet och validitet om 

informationen på sociala medier är ännu inte tillräckliga (Davison et al., 2011; Kluemper & 

Rosen, 2009; Brown & Vaughn, 2011). Det finns heller inga bevis för att informationen som 

arbetsgivare hittar på sociala medier är arbetsrelaterad, om den hjälper till att uppskatta 

personens kreativa förmåga eller om personen kommer passa in i organisationen (ibid.).  

 

Davison et al. (2011) tar upp att arbetsgivare anser att informationen de finner på sociala 

medier är mer trovärdig än informationen som finns i meritförteckningen eller personliga 

brev. Författarna menar dock att det ännu inte finns studier som visar på att det är sant. 

Informationen som läggs ut kan vara falsk eller överdriven för att imponera på andra.  

Davison et al. (2011) tar även upp att på sociala medier kan andra personer verifiera om 

informationen är sann, till exempel tidigare arbetsgivare eller vänner. De kanske kommenterar 

på information som personen lagt upp som inte är sanningsenlig. Problematiken ligger i hur 

arbetsgivarna ska kunna utläsa vilken information som är korrekt bland all information som 

finns tillgänglig (ibid.). Brown & Vaughn (2011)  och Stockholms Handelskammare (2012) 

tar upp att det bör finnas riktlinjer kring att granska profiler på sociala medier så att 

arbetsgivarna faktiskt inte gör intrång på kandidaters privatliv. Den information som 

arbetsgivare tar del av från sociala medier måste vara arbetsrelaterad annars finns inga lagliga 
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argument för att använda informationen, menar de. Ett annat problem som finns är att avgöra 

vilken information som ska klassas som arbetsrelaterad då informationen som återfinns på 

sociala medier skiljer sig från person till person (ibid.). Enligt Kluemper & Rosen (2009) är 

arbetsrelaterad information personlighet, intelligens och prestationsnivå. Personlighet och 

arbetsprestation kan mätas genom personens medvetenhet, öppenhet, socialisering och hur 

den för sig (ibid.).  

 

Vi håller med teorin som tar upp att bara för att en person är på ett visst sätt på sin fritid 

behöver det inte spegla arbetsprestationen. Det är en fördel om arbetsgivaren har ett öppet 

sinne när de granskar profiler med tanke på att informationen tas ur sitt sammanhang och 

kanske därmed tolkas på fel sätt. Även kommentarer som finns på en persons profil är inte 

bara personens information utan det är en tolkning av en annan person. Vi menar att den 

personen som lägger kommentaren kan ha gjort en misstolkning. Teorierna påpekar vikten av 

att verifiera vilken information som är sann eller falsk, då den inte alltid är korrekt och 

därmed anser vi att den inte passar som underlag i arbetsrelaterade perspektiv. Vi tycker att 

teorierna motsäger varandra, då vissa uppger att personlighet och intelligens kan mätas via 

sociala medier medan andra hävdar motsatsen. Det kan bero på att informationen varierar och 

inte går att standardisera samt att den kan vara överdriven och falsk.  

 

2.3.2 Tolkningens värde 

När det kommer till att använda sociala medier finns det normer om hur informationen där 

ska vara, till exempel så överdriven som möjligt och även det måste beaktas när profilerna 

granskas (Slovensky & Ross, 2011; Smith & Kidder, 2010; Stockholms Handelskammare, 

2012). Det behöver inte spegla hur personen är utan den har bara följt normen och överdrivit 

informationen för sina vänner. Informationen som finns på sociala medier kan även vara 

gammal då personen befann sig i en annan fas i livet och speglar inte hur den är i dagsläget. 

Det kan även vara så att arbetsgivaren inte granskar rätt persons sida då det finns en hel del 

runt om i världen som har samma namn. Det är även lätt att skapa en profil i en annan persons 

namn (ibid.). Ett annat problem med sociala medier är att ifall en person gillar en grupp och 

någon i den gruppen lägger upp något som är olämpligt, kommer det tolkas som att alla i den 

gruppen samtycker med den personen (Caers & Castelyns, 2011). Slovensky & Ross (2011) 

skriver att det första intrycket arbetsgivare får av en kandidat vanligtvis hänger kvar under 

hela processen. Är det så att arbetsgivaren granskar profilen på sociala medier i första hand 
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kan de få en bild av kandidaten som sedan kan vara svåra att ändra trots att den uppfattningen 

är fel och blir motbevisad (ibid.).           

 

Vi förstår att arbetsgivare använder informationen för att grunda sina beslut men information 

som är gammal bör de inte använda. Alla har varit unga och kan göra oansvariga handlingar. 

Som ovanstående teori tar upp kan det leda till att arbetsgivare går miste om en bra kandidat 

om fel persons profil granskas. Det kan även bidra till att arbetsgivaren har en felaktig och 

förutfattad mening kring kandidaten som inte ändras trots att arbetsgivaren under intervjun 

inser att det är en felaktig uppfattning. Det är viktigt att arbetsgivaren beaktar att bara för att 

en person gillar en grupp eller följer en grupp betyder det inte att den delar deras åsikter, anser 

vi.  

 

2.3.3 Professionalitet och rättvisa 

Uppfattningen en kandidat får om ett företag sker vanligtvis under rekryteringsprocessen 

(Scroggins, Benson, Cross, & Gilbreath, 2008; Madera, 2012; Caers & Castelyns, 2011; 

Slovensky & Ross, 2011). I normalfallet har den sökande inte så mycket information eller 

kunskap om själva företaget innan. Den första uppfattningen som kandidaten får är svår att 

ändra. Om kandidaten accepterar jobberbjudandet avgörs det utifrån hur den upplever 

företaget. Vilken urvalsmetod som arbetsgivaren använder är avgörande för om kandidaten 

anser att företaget är professionellt och rättvist. Om kandidaten uppfattar att arbetsgivaren 

använder orättvisa urvalsmetoder kan det bidra till att företaget får dåligt rykte. När 

urvalsmetoder involverar aspekter som är arbetsrelaterade, till exempel intervjuer, visa 

förmågor, tester eller meritförteckningar, är det större chans att kandidaten anser att 

arbetsgivaren är rättvist i sina bedömningar (ibid.). Madera (2012) menar att arbetsgivare som 

använder sociala medier anses vara mindre rättvisa av kandidater. Det har även visat sig att de 

som anställs via sociala medier inte heller har intentionen att stanna länge i företaget utan är 

bara där tillfälligt då företaget inte upplevs som seriöst. Arbetsgivarna bör även tänka på att 

om en kandidat upplever att företaget agerar orättvist så tar det inte lång tid att sprida detta 

vidare och det kan vara början till en undergång. Det finns fördelar med att berätta för den 

sökande att deras profil kommer granskas men det kan också bidra till att de väljer att ta bort 

information från sina profiler (ibid.).  

 

Teorierna indikerar på att arbetsgivare som använder sociala medier för att granska sina 

kandidater kan få negativ påverkan på företaget. Trots allt framgår det av många teorier att 
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arbetsgivare inte bör använda sociala medier då urvalsmetoden anses orättvis och 

oprofessionell. Det är enbart en teori som tagit upp information kring att de som anställts via 

sociala medier inte har intentionen att stanna. Vi vet inte hur mycket sanning det ligger i det 

argumentet dock är det en intressant vinkel då vi själva anser att det kan förekomma. Vi anser 

att det kan skada företaget och leda till höga kostnader för personalomsättning.    

 

2.3.4 Öppen eller stängd 

Caers & Castelyns (2011) menar att fler människor är medvetna om att arbetsgivare använder 

sig av sociala medier och därför är de vanligtvis förberedda och tänker på vad de publicerar 

(ibid.). Kluemper & Rosen (2009) skriver att eftersom de sökande blir alltmer medvetna, så 

kan profilerna också vara överdrivna och spegla maximalnivån hos kandidaten, precis som de 

traditionella dokumenten. Personer borde använda sociala medier till att marknadsföra sig 

själva och det är ett starkt tips från rekryterare (Roberts & Roach, 2009). Personer ska passa 

på att lägga upp diplom eller om de varit med i tidningen eller liknande och lägga upp allt 

som de kan tänka sig att arbetsgivare vill se (ibid.). Ett problem som finns med att utvärdera 

sociala medier är att kandidaternas profiler bidrar med olika grad av information då vissa har 

inställt att enbart vänner kan se informationen, vissa använder inte sociala medier alls och 

vissa har profilen helt öppen för alla att se (Brown & Vaughn, 2011; Kluemper & Rosen, 

2009; Stockholms Handelskammare, 2012). 

 

Enligt Thompson (2012) bör inte arbetsgivare använda sociala medier till sin fördel vid 

rekrytering. Det förekommer nämligen, enligt Thompson (2012) i Kalifornien, att de granskar 

kandidaternas sociala medier och i vissa fall kräver arbetsgivarna de sökandes 

inloggningsuppgifter. Det innebär inte bara att de gör intrång på den sökandes privatliv utan 

även inkräktar på dennes vänners privatliv. För arbetsgivaren kan det innebära att de blir 

stämda från båda parter (ibid.). Abril et al. (2012) menar att information om kandidater som är 

offentligt tillgänglig kan arbetsgivare granska, dock är det otillåtet att granska information 

som är lösenordsskyddad. Att granska profiler bryter även mot vissa sidors användarvillkor då 

information inte får användas utan användarens samtycke i kommersiellt bruk. Abril et al. 

(2012) menar att det kan klassas som kommersiellt bruk att använda sociala mediers sidor för 

att granska kandidaters profiler (ibid.).  

 

Fler personer blir medvetna om att arbetsgivare granskar sociala medieprofiler, som teorin 

indikerar. Vi anser att det då blir svårare för arbetsgivare att verifiera informationens 
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reliabilitet och validitet. Vi finner att det medför att arbetsgivare då inte får tillgång till de 

negativa och ärliga aspekterna om en person utan får enbart se maximalnivån. I och med att 

vissa människor får rekommendationen att anpassa sin profil så innebär det även att 

informationen kommer variera från kandidat till kandidat. De personer som är medvetna om 

att arbetsgivare granskar har förmodligen sina profiler öppna för att ge arbetsgivare den 

möjligheten. Vi anser därmed att problemet är att arbetsgivare kommer göra felbedömningar 

och gå miste om bra kandidater. Anledningen till att vi har med informationen från 

Kalifornien om att begära lösenord till sociala medier, är för att vi menar att det lika gärna kan 

förekomma i Sverige och vi vill peka på hur långt det faktiskt kan gå.  

 

2.3.5 Diskriminering & fördomar  

Genom att använda sociala medier i rekryteringsprocessen finns risk för fördomar och 

diskriminering av de sökande (Slovensky & Ross, 2011; Smith & Kidder, 2010; Kluemper & 

Rosen, 2009; Brown & Vaughn, 2011; Doherty, 2010: Cates & Dana, 2012; Segal, 2012). 

Sigeman (2010) skriver att i Sverige finns ingen lag om att arbetssökande ska behandlas 

rättvist eller sakligt av arbetsgivaren. Dock finns förbud mot diskriminering vilket innebär att 

ofördelaktig särbehandling inte får förekomma. Diskrimineringslagen i Sverige innehåller att 

inga arbetstagare, arbetssökande, praktikanter, praktiksökande, inhyrd eller inlånad personal 

får diskrimineras på grund av nationalitet, kön, etniskt ursprung, ras, religion eller 

övertygelse, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning (ibid.). Eriksson & Lagerström 

(2012) skriver att deras studier visar att etnicitet, arbetsstatus, ålder och kön används som 

beslutsunderlag av arbetsgivare för att sortera ut sökande. Att fatta beslut på dessa grunder är 

diskriminering. Enligt Eriksson & Lagerström (2012) och Segal (2012) så blir kandidater 

bortvalda eller mer sällan kontaktade om de är äldre, har utländska namn eller är arbetslösa 

(ibid.).  

 

Arbetsgivare måste se över de praktiska, rättsliga och etiska aspekter med att använda sociala 

medier för att granska kandidater (Slovensky & Ross, 2011; Smith & Kidder, 2010; Kluemper 

& Rosen, 2009). På sociala medier finns bland annat information kring ålder, kön, religion, 

folkgrupp eller funktionshinder och att använda denna information vid rekryteringsförfarandet 

är inte lagligt, enligt diskrimineringslagen. Det är, enligt författarna, lättare att bli anklagad 

för diskriminering via att använda sociala medier än de traditionella metoderna. I och med 

det, bör arbetsgivare tänka på och argumentera för allt de gör på sociala medier och 

argumentera för varför vissa kandidater inte fick jobbet (ibid.). Dock krävs det inte av 
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arbetsgivare att avslöja vilken information de använt från sociala medier, vilket gör det svårt 

för en svarande att bevisa att till exempel diskriminering förekommit (Brown & Vaughn, 

2011).  

 

Eftersom många teorier tar upp att diskriminering är ett problem med att granska sociala 

medier, har vi valt att jämföra med vad Sveriges lag säger om vad som klassas som 

diskriminering. Vi har funnit att diskrimineringsgrunderna är desamma trots att artiklarna och 

studierna är utländska. Att personer blir bortvalda på grund av ålder, namn och etnicitet är ett 

problem som funnits länge. Vi fann artiklar från 2009 fram till idag 2013 där 

diskrimineringsproblemet diskuteras (Guzmán, 2013, Hamrud, 2009, TT, 2010). Det är ett 

omdebatterat och hett ämne även i Sverige. Vi kan tänka oss att med sociala medier där all 

diskrimineringsgrundad information finns tillgänglig, kan problemet tänkas öka.  

 

2.3.6 Ansvar & samhälle 

Ett företags syfte är att skapa så mycket vinst som möjligt till sina intressenter (aktieägare, 

kunder, leverantörer, anställda, konkurrenter, samhället) (Clark & Roberts, 2010). Corporate 

social responsibility (CSR) innebär att företag ska förutom att främja sina egna intressen och 

följa lagen, även ska göra något som gynnar och ger tillbaka till samhället. Clark & Roberts 

(2010) menar att genom att arbetsgivare granskar profiler på sociala medier, bidrar det till att 

individer inte kommer kommunicera ärligt på sociala medier då de är rädda att bli bortvalda i 

rekryteringsprocessen på grund utav vad de publicerar. Clark & Roberts (2010) menar även 

att arbetsgivare ger upphov till att det är accepterat att göra intrång på personers privatliv 

genom att de granska profiler på sociala medier. Författarna menar att företag måste ta sitt 

ansvar gentemot samhället och acceptera personers privatliv. Clark & Roberts (2010) anser att 

när arbetsgivare granskar profiler på sociala medier skadar de samhället, genom att förstöra de 

framtida kommunikationsverktygen. Det kommer leda till att personer blir monotona och de 

kommer anpassa sina profiler utifrån hur arbetsgivaren vill att de ska se ut. Om linjen mellan 

arbetsliv och privatliv försvinner, menar Clark & Roberts (2010), att personer inte kommer 

våga uttrycka sig på sociala medier i fråga om information som arbetsgivaren inte samtycker 

till. Informationen blir då mer grupptänkande och kultlik vilket skulle innebära att kreativitet 

och originalitet skulle hämmas hos individer (ibid.).  

 

Anledningen till att vi tagit med teorin är för att det är den enda artikel som vi har funnit som 

verkligen lyfter fram att arbetsgivare bör ta hela samhället i beaktande gällande att använda 
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sociala medier för att granska kandidater. Vi anser att den är relevant då CSR i förhållande till 

sociala medier var en aspekt vi själva funderade kring innan vi hittade artikeln. Eftersom det 

finns så många överträdelser som görs när arbetsgivare granskar kandidater på sociala medier, 

bör företagen tar sitt ansvar och beakta samhället. Det vi tycker framkommer av teorin ovan 

är att det anses vara felaktigt av arbetsgivare att använda sociala medier för att granska 

profiler, då de inte enbart granskar utan tycks mer påverka och förändra samhället i stort.    

 

2.4 Vända hinder till möjligheter  

Teorierna i tidigare avsnitt har förklarat fördelar och nackdelar som kan uppkomma vid 

granskning av profiler på sociala medier. Vi anser att det är viktigt för arbetsgivare att 

undersöka hoten grundligt för att kunna agera utifrån ett lagligt, moraliskt och etiskt sätt. 

Teorierna nedan granskar problemen med att använda sociala medier i 

rekryteringsprocessen. De pekar även på vad arbetsgivarna bör tänka på för att lyckas 

använda sociala medier på ett lönsamt och fördelaktigt vis.  

 

2.4.1 Förebyggande åtgärder 

Cates & Dana (2012)  menar att arbetsgivare måste se till så att deras rekryteringsmetoder inte 

utesluter/missgynnar/gynnar enbart en viss grupp av människor samt att de som utför 

rekrytering får utbildning och lär sig mer om diskriminering. Segal (2012) anser att sociala 

medier inte bör användas förrän efter intervjuerna utförts, för att undvika förutfattade 

meningar. För att kunna bevisa att den insamlade informationen är arbetsrelaterad och för att 

undvika lagliga komplikationer, kan en bra arbetsbeskrivning som framhäver kompetens och 

förmågor som arbetsgivare söker, användas. Det är viktigt då att dessa kompetenser och 

förmågor kan utläsas och förekommer på sociala medier (Brown & Vaughn, 2011).  

 

Davison et al. (2011) anser att arbetsgivarna ska undersöka reliabiliteten och validiteten 

angående informationen på sociala medier samt undersöka om användandet verkligen bidrar 

till bättre uppfattningar, lägre kostnader, bättre passform eller snabbare urvalsprocess. De bör 

sedan jämföra dessa delar med utfallet av att använda mer accepterade och traditionella 

metoder (ibid.). Doherty (2010) och Field & Chelliah (2012) menar att företag bör ha 

strategier för hur de ska använda sociala medier så att de vet att de attraherar rätt kandidater. 

För att metoden ska vara effektiv krävs det att företaget har en välutarbetad HRM strategi där 

sociala medier är inkorporerat. Arbetsgivaren måste integrera sociala medier i hela 
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rekryteringsprocessen samt i organisationens övriga strategier och kultur. Om allt det görs på 

rätt sätt, har företaget en stor chans att stärka sitt varumärke och bli mer moderna (ibid.).  

 

Smith & Kidder (2010) anser att arbetsgivare bör tänka på att all information som finns på 

sociala medier ska användas enbart om de har en direkt koppling till arbetet. Arbetsgivare 

måste även vara försiktiga med diskriminering och tänka på att det är arbetsgivaren som har 

bevisbördan. Det är också av stor vikt att tänka på att all information inte är sann. Om 

arbetsgivare ska använda sociala medier ska de inte försöka smyga till sig information utan i 

så fall fråga personen om de får ta del av den (ibid.). Enligt Hunt Gunderson (2010) bör 

arbetsgivare tänka på att vilken Internetsida de väljer att agera på, kommer spegla 

organisationskulturen. De bör även beakta att sociala medier är en kommunikationsväg och 

inte en hel rekryteringsprocess. Det innebär att arbetsgivare inte ska förlita sig till 100 % på 

att Internet sköter jobbet åt dem (ibid.).  

 

2.5 Sammanfattning av fördelar & nackdelar 

Utifrån vår teoretiska referensram har vi här valt att sammanfatta de fördelar och nackdelar 

som tagits upp. Dessa ligger till grund för vår empiriundersökning då vi vill se om teorin 

stämmer överens med verkligheten.  

 

2.5.1 Vår teoretiska modell 

Modellen på nästa sida är uppbyggd enligt följande; Till vänster finns de övergripande 

aspekterna som ligger till grund för vår empiriundersökning. Dessa fördelas sedan ut i 

fördelar respektive nackdelar. Fördelarna och nackdelarna som finns för arbetsgivare när de 

granskar kandidaters profiler i rekryteringsprocessen kategorisera sedan in i fyra teman som 

vi har valt ut, dessa står längst till höger. De fyra temana är våra riktlinjer för upplägget av 

analysen. Tema 1 Information innefattar att sociala medier bidrar med fördelar i form av mer 

information, vilket kan medföra en större säkerhet och kan leda till mindre felrekrytering. 

Nackdelarna innefattar att informationen kan vara överdriven, falsk och felaktig samt att när 

feltolkning görs av informationen kan det leda till felrekrytering. Tema 2 Personlighet innebär 

att sociala medier bistår med en tydlig och sann bild som speglar personens normalnivå, 

vilket kan vara till fördel för arbetsgivaren. Nackdelarna visar att det inte finns några bevis för 

att informationen på sociala medier visar den rätta bilden av kandidaten, vilket medför att 

informationen feltolkas då den kan vara föråldrad. Tema 3 Resurser innehåller att sociala 

mediers fördelar bidrar med en enklare rekryteringsprocess samt att det är mindre 
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tidskrävande och leder därmed till lägre kostnader. Däremot är nackdelen att arbetsgivarens 

attityd spela en stor roll angående hur kandidaten uppfattas. Attityden leder även till 

förutfattade meningar vilket kan medföra att kandidaten väljs bort. Tema 4 Riktlinjer 

innefattar att EU & Personuppgiftslagen blir till fördel för arbetsgivaren i och med att det inte 

finns någon lag eller riktlinje som hindrar arbetsgivaren att använda sociala medier för 

granskning av kandidater. Problemen som finns är att granskningen medför intrång på 

kandidaters privatliv och suddar ut linjen mellan arbetslivet och det privata. Sociala medier 

som urvalsmetod anses vara oprofessionell och orättvis, vilket kan medföra att kandidater 

väljer bort företaget och de får på så sätt ett dåligt rykte. I och med att det inte finns några 

riktlinjer och lagar utformade för hur arbetsgivare får granska profiler så blir det ett osäkert  

verktyg. Dock finns lagar kring diskriminering som kan leda till lagliga påföljder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Information 
Fördelar  Nackdelar 
Mer information  Felrekrytering 
Felrekrytering  Överdriven, falsk 
Säkerhet  Feltolkning 
  Fel information 

2. Personlighet 
Fördelar Nackdelar 

Tydlig & sann bild Inga bevis 

Normalnivå Feltolkning 

 Föråldrad information 

   

1. Information 
Fördelar Nackdelar 

Mer information Felrekrytering 

Felrekrytering Överdriven, falsk 

Säkerhet Feltolkning 

 Fel information 

3. Resurser 
Fördelar Nackdelar 

Lägre kostnad Arbetsgivarens attityd 

Mindre tid Förutfattad bild  

Enklare  

  

4. Riktlinjer 
Fördelar Nackdelar 

EU  Privatliv & arbetsliv 

Personuppgiftslagen Urvalsmetod 

 Inga riktlinjer & lagar  

 Lagliga påföljder 
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3. Metod 
I detta kapitel beskriver vi hur vi har gått tillväga med uppsatsen. Vi presenterar vilka 

metoder vi använt vid insamling och bearbetning av data. Vi tar även upp vägvalens fördelar 

och nackdelar som vi stött på under arbetets gång.  

 

3.1 Undersökningsdesign  

För att få svar på vår problemformulering samt syfte, valde vi att arbeta efter en deduktiv 

ansats och kvantitativ metod. Studien har genomförts med 300 arbetsgivare i Kalmar stad
1
 

som har besvarat frågor angående om de använder sociala medier vid granskning av profiler i 

rekryteringsprocessen samt hur och varför de använder dem. Vi har utfört en tvärsnittsstudie 

med hjälp av muntliga enkäter där vi ringde till företagen och intervjuade arbetsgivarna. 

Enkäterna har genomgått ett pilottest innan för att säkerställa validiteten och reliabiliteten. 

Svaren på den huvudsakliga undersökningen presenteras via diagram som vi sedan har gjort 

en deskriptiv analys av och jämfört med teorier för att se om teorierna har giltighet även i 

Kalmar stad som sedan kan bli generaliserbart för hela Sverige. Bryman & Bell (2005) menar 

att vilken nivå som väljs att analyseras eller mätas kallas för analysnivå. De delas in i individ-, 

grupp-, organisation- och samhällsnivå. Att studera på samhällsnivå innebär att analysen görs 

i olika sammanhang där företag existerar, som till exempel ekonomiska, sociala eller 

nationella sammanhang (ibid.). Vi valde att göra vår studie på samhällsnivå. Vi ville 

undersöka om, hur och varför arbetsgivare i samhället använder sociala medier för att granska 

profiler i rekryteringsprocessen samt för att öka medvetenheten kring ämnet. Därmed 

studerade vi arbetsgivares beteende och attityder gentemot sociala medier.  

 

3.2 Förförståelse 

Förförståelse är en viktig aspekt att beakta så att forskarna tänker på att de har en viss 

kunskap som kommer spegla hur arbetet kommer att gå tillväga (Holme & Solvang, 1997; 

Eliasson, 2010; Alvesson & Deetz, 2000). Även resultatet och genomgående analys av arbetet 

speglas av forskarnas förförståelse och värderingar. Förförståelse och värderingar kan även 

hjälpa forskare att göra rätt val och bli mer införstådda i ämnet (ibid.). I början av arbetets 

gång så var vi oeniga ifall vi tyckte det var bra eller dåligt att arbetsgivare använder sig av 

sociala media i rekryteringsprocessen. Trots det så var vi mer eniga om att arbetsgivare inte 

                                                 
1
 Anledningen till att det benämns Kalmar stad är för att i Kalmars Näringslivsregister där vi valt ut våra företag 

finns valen av städer inom Kalmar Kommun och där har vi valt Kalmar (fanns även Ljungbyholm, Läckeby, 

Rockneby o.s.v.). 
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bör använda sociala medier, då sociala medier inte har som primärt syfte att spegla arbetslivet 

utan privatlivet. Vi tycker samtidigt att det är en självklarhet att arbetsgivare ska använda alla 

de medel som finns tillgängliga för att utföra en korrekt rekrytering. Vår förförståelse grundar 

sig i tidigare arbeten och rapporter som vi skrivit, som behandlar social media i samma 

avseende som vi använder här i uppsatsen. Vi är medvetna om att vår förförståelse har 

påverkat uppsatsen dock har vi försökt att skriva uppsatsen på ett neutralt sätt, utan fördomar. 

Under arbetets gång har vi haft en extern korrekturläsare som hade som primärt syfte att 

förutsättningslöst och kritiskt granska texten. Vi anser att vår förförståelse har varit 

bidragande till uppsatsen. Utifrån vår förförståelse har vi kritiskt analyserat både teorin och 

empirin samt de vägval vi gjorde för att försöka bekräfta eller motbevisa våra tankar.                              

 

3.3 Vetenskaplig ansats & Metodval 

Då vi ville få ett resultat som gick att generalisera blev en deduktiv ansats och en kvantitativ 

metod naturlig för oss. I uppsatsens tidiga skede beslutade vi oss för att först läsa in oss 

djupare i ämnet. Utifrån teorierna skapade vi vårt underlag till intervjuerna som finns i Bilaga 

1 (mer om detta under 2.4.1 Utformande av intervjuunderlag). Enligt teorin innebär en 

deduktiv ansats att forskare skapar hypoteser utifrån teorier och testar dessa hypoteser ute i 

verkligheten (Bryman, 1997; Holme & Solvang 1997; Alvesson & Sköldberg, 2008; Alvesson 

& Deetz, 2000). Dock behöver det inte alltid vara hypoteser som testas utan den deduktiva 

ansatsen innebär generellt att forskare granskar teorier och utifrån dem skapar underlag inför 

empiriinsamlingen. Därefter tolkar forskarna den insamlade empirin i jämförelse med 

teorierna (ibid.). Vår studie har även karaktär av en tvärsnittsstudie. En tvärsnittsstudie är 

enligt Bryman & Bell (2005), att forskare undersöker eller mäter en population och resultatet 

ger en bild av populationen vid just ett tillfälle. Oftast brukar forskare använda sig av denna 

typ av studie då de vill beskriva förekomsten, utbredningen och förstå sambanden av 

fenomenet samt den utvalda populationen (ibid.). Vi hade även kunnat utföra denna studie 

induktivt och börjat med den empiriska insamlingen för att sedan tolka resultatet med hjälp av 

teorier. Vi ville dock testa de befintliga teorierna och undersöka ifall de stämmer. Den 

deduktiva ansatsen blev logisk för oss, då vi ville testa befintliga teorier istället för att skapa 

nya. Vi hade även en vilja att först se vad teorierna ansåg angående fördelarna och 

nackdelarna med sociala medier, för att kunna utveckla ett bra underlag inför 

empiriinsamlingen.  
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3.3.1 Kvantitativ metod  

Vårt syfte och frågeställningar är vinklade åt att vilja undersöka ett större antal företag. 

Eftersom vi eftersträvade ett generaliserat resultat som arbetsgivare runt om i landet kunde 

använda sig av, så var det naturligt för oss att använda oss av en kvantitativ metod. I och med 

att vi inte ville veta varför arbetsgivarna svarade som de gjorde så passade den kvantitativa 

metoden oss bättre. Den kvantitativa metoden definieras enligt teorin, som ett 

tillvägagångssätt att samla in information som har i syfte att skapa generaliserbara resultat 

(Denscombe, 2004; Bryman 1997; Eliasson, 2010; Wrench, Thomas-Maddox & Richmond, 

2012; Swift & Pitt, 2010; Alvesson & Deetz, 2000). Kvantitativ metod burkar oftast användas 

då undersökningen ska omfatta en stor grupp människor som undersöks via enkäter eller 

intervjuer. Den kvantitativa metoden grundar sig i det positivistiska synsättet, där resultatet av 

en undersökning ska vara applicerbart på andra områden och det ska gå att finna samband. 

Resultatet brukar vanligtvis bli i form av siffror och presenteras i diagram och modeller. 

Syftet med metoden är att samla in resultat som går att jämföra med andra enheter och genom 

tolkning sätta in siffrorna i ett sammanhang och erhålla en betydelse (ibid.).  

 

Vårt syfte och problemformulering hade inte kunnat besvaras på ett relevant sätt med en 

kvalitativ metod, då svaren vi ville få av arbetsgivarna skulle presenteras i form av fördelar 

och nackdelar i korthet. Till exempel svarade vissa arbetsgivare att de använder sociala 

medier för att det kostar mindre. Hade vi utfört en kvalitativ studie hade vi även frågat vad de 

menar med detta, hur mycket sociala medier minskar kostnaderna med mera. Vi ville med 

enkelhet jämföra fördelar och nackdelar mellan vad arbetsgivarna ansåg och vad teorierna 

beskriver. Vi ska dock tillägga att de svar vi fick har enbart analyserats ur det perspektiv ifall 

arbetsgivare använder sociala medier i rekryteringsprocessen eller inte, samt varför och hur de 

använder sociala medier. Vi valde att inte se på faktorer som också kan ha påverkat resultatet 

som till exempel storleken på företaget, vilken bransch de tillhör eller hur ofta/sällan de utför 

rekrytering. Det var inte aspekter som vi ville fördjupa oss inom dock kan de vara goda 

förslag på framtida forskning. 

 

3.3.2 Reliabilitet och validitet  

Vi har under uppsatsens gång haft ett kritiskt förhållningsätt gentemot all information vi 

mottagit och funnit. Vi valde att ta upp kritik mot våra vägval av metoder löpande under 

arbetets gång istället för att avsluta med ett ”metodkritik” kapitel. Anledningen till det var att 

vi ville ge läsaren en inblick i våra argumentationer och tankegångar angående våra val i ett 
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tidigt skede. Då forskare använder sig av en kvantitativ metod blir reliabilitet och validitet 

viktiga aspekter att beakta (Ejlertsson, 2005; Eliasson, 2010; Alvesson & Deetz, 2000; Edling 

& Hedström, 2003). Vid tolkning av den insamlade empirin är huvudsaken att en korrekt 

insamling utförs och med så hög validitet och reliabilitet som möjligt. Validiteten stärks via 

att forskare ställer frågor som mäter det som avsågs att mäta och dess korrekthet, det vill säga 

att forskaren ska ha en så riktigt uppfattning som möjligt angående det som studeras. 

Reliabiliteten avser att andra forskare än de som utförde ursprungsundersökningen kan göra 

en likadan undersökning och få samma svar. Både validitet och reliabilitet anses vara höga 

om forskaren är kritisk och analyserar vem som blir undersökningsobjekt, hur frågorna ställs 

eller hur stort bortfallet blir (ibid.). Alla val som vi gjorde i uppsatsen presenterades och 

argumenterades för med både fördelar och nackdelar under respektive del. Vi visade vår 

medvetenhet om valen vi gjorde och därmed stärkte vi både validiteten och reliabiliteten i vår 

uppsats. 

 

3.4 Urval 

Utifrån de artiklar som vi har läst tidigare stod det inte mycket om hur sociala medier används 

i rekryteringsprocesser i Sverige. Därmed ville vi ta reda på hur sociala medier används 

generellt i Sverige. Dock var vi tvungna att begränsa oss till en stad för att det skulle vara 

möjligt för oss att kontakta alla företag inom den tidsram vi hade. Vi valde att kontakta 

företag i Kalmar stad som ligger närmast vår framtida yrkesort. Vi anser även att Kalmar till 

stor del kan representera Sverige som population då det är en relativt stor stad med olika typ 

av företag. Vi är medvetna om att rekryteringsmetoder och processer kan skilja sig mellan 

städer och att användandet av sociala medier kan variera, men om det slås ut på hela Sverige 

tror vi dock att det kan med vissa marginella skillnader bli ett generaliserbart resultat.   

 

3.4.1 Artiklar till den teoretiska referensramen  

Till att börja med valde vi först att begränsa oss till olika sökord då vi sökte efter artiklar i 

databaser. Vi valde ut sökorden rekryteringsprocesser och sociala medier och sökte efter 

artiklar som innehöll dessa ord. Vi sökte även på urvalsmetoder med sociala medier. De 

artiklar som innehöll information om fördelar och nackdelar av att använda sociala medier i 

rekryteringsprocessen lade vi som grund till vår teoretiska referensram (som beskrevs i kapitel 

2. Teoretisk referensram).  Många av artiklarna undersökte samma aspekter och därmed sökte 

vi efter artiklar som innehöll andra sökord för att utöka vårt sökområde. Vi valde bland annat 

att söka efter Internets betydelse och teknologins era för att finna fler aspekter. När forskare 
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söker efter teorier utifrån ett strukturerat schema med utvalda variabler, så kallas detta för 

kvantitativ innehållsanalys (Grønmo, 2006; Wrench et al., 2012). Det är viktigt att tänka på att 

ens förförståelse och värderingar påverkar vilka variabler som forskarna använder för att söka 

teorier (ibid.).  

 

Vi tänkte dock ett steg längre för att förhindra att våra värderingar begränsade oss i sökandet 

av artiklar. Då vi fann artiklar som innehöll fördelar och nackdelar med sociala medier i 

rekryteringsprocesser, valde vi att fortsätta söka utifrån de artiklarnas källförteckning samt 

deras nyckelord. Anledningen till att vi gjorde den extra sökningen var för att se om det fanns 

artiklar som hade en annan vinkel av vårt område för att få en större sökningsbredd. Vi tyckte 

att vi förhöll oss objektiva gentemot sökningen av teorier då vi fann många artiklar som 

styrkte samma teorier. Eftersom det var flertalet artiklar som instämde på samma teorier, 

ansåg vi att de var av kvalitet för vår undersökning och de blev underlag för våra intervjuer 

(mer om det under 2.4 Genomförande). Naturligtvis fanns det en möjlighet att vi missade att 

söka på vissa sökord som kunde ha påverkat vårt val av intervjufrågor, dock tyckte vi inte att 

andra sökord hade besvarat vårt syfte på liknande sätt.  

 

Det som vi också ska nämna är att i princip alla artiklar som vi använde i uppsatsen är artiklar 

baserade på undersökningar i USA eller i Europa. Det fanns ytterst få svenska 

undersökningar, vilket medförde att vi fick använda oss utav utländska. Vi anser dock inte att 

det påverkade uppsatsen negativt på något sätt. Det som vi använde oss av utifrån artiklarna är 

aspekter som är mellan arbetsgivare och potentiella medarbetare. Teorierna har då ändå varit 

relevanta ur dessa aspekter för vi ansåg att förhållandena är likadana eller med en marginell 

skillnad. Vi jämförde med svenska lagar då vi förde talan om bland annat diskriminering via 

sociala medier för att fastställa att lagarna är likadana. Det fanns säkerligen aspekter som 

kunde varit olika vid jämförelse med svenska företag dock verifierade vi den information vi 

kunde. Vi ansåg inte att det skiljde sig märkvärt mellan svenska och utländska företag i de 

aspekter som vi undersökte. Vi fick även det bekräftat via de intervjuer vi utförde samt 

pilottestet. I analysen kommer ni följa våra resonemang kring teorierna och den insamlade 

empirin och även där påpekar vi skillnaderna och dess konsekvenser.  

 

3.4.2 Företag 

Vid val av företag som skulle ingå i vår undersökning valde vi utifrån urvalsramen Kalmar 

näringslivsförteckning (som finns på Kalmar kommuns hemsida). Näringslivsförteckningen är 
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en förteckning bestående av alla företag i Kalmar. Förteckningen hämtar information från UC 

AB, som är ett affärs- och kreditupplysningsföretag. Förteckningen uppdateras månadsvis för 

att visa så aktuella uppgifter som möjligt. I och med att uppdateringar sker ofta ansåg vi att 

uppgifterna var valida och mest relevanta att använda. Då Kalmar stad har 4719 företag kunde 

vi inte kontakta alla men det var dock inte heller viktigt då vi kunde göra ett urval som var 

representativt för hela populationen. Ett problem vi stötte på var att vid genomförandet av 

intervjuerna så var inte Näringslivsförteckningen uppbyggd på det sätt vi trott. Problemet var 

att det fanns 2618 företag som var registrerade, som hade noll anställda. Följden av det blev 

att vi valde bort dessa företag eftersom våra intervjufrågor då blev irrelevanta. Skillnaden som 

uppstod var att urvalspopulationen blev istället 2101 stycken. Vi ser dock inte det bortfall som 

ett ”bortfall” i den meningen att det påverkar vårt syfte med studien. I och med att studien 

vänder sig till arbetsgivare som utför rekrytering i någon form, blev dessa företag irrelevanta 

för oss.  

 

Det finns olika sätt att välja ut urvalen på och det som vi använde oss av var styrda 

slumpmässiga urval. Som vi nämnt tidigare valde vi att använda oss av 

Näringslivsförteckningen som är uppbyggd i bokstavsordning utifrån namnen på företagen 

och inget annat. Styrda slumpmässiga urval innebär att forskare har till exempel en lista över 

alla företag (Trost, 2012; Ejlertsson 2005; Edling & Hedström, 2003; Wrench, et. al., 2012; 

Swift & Pitt, 2010). Utifrån listan beslutar sig forskarna för att undersöka var femte eller 

tionde företag. Dock får inte listan vara uppbyggd efter givna variabler. Med andra ord avgör 

slumpen ifall företagen som undersöks är registrerade på plats fem eller tio (ibid.). Efter att vi 

hade valt ut företagsordningen vi skulle ringa, gjorde vi ett strategiskt val vid vem på 

företaget vi skulle intervjua. Vi ville naturligtvis tala med den person som hade mest kunskap 

om rekrytering för att kunna få korrekt information.    

 

Då vi började ringa arbetsgivarna så utgick vi från att ringa var tionde företag. Problemet var 

att det var många som inte svarade (mer om bortfallen under 3.5.6 Bortfall). Vi valde då att 

ringa nästa företag på listan om företaget på tionde plats inte svarade. Det som skedde var att 

eftersom var tionde företag i listan blev ett misslyckande, valde vi istället att satsa på att tala 

med 300 företag. På grund av att arbetsgivare inte svarade, blev det inte helt styrda 

slumpmässiga urval utan vi fick istället göra en bedömning. Det innebar att vi gjorde 

bedömningen att kommande företag på listan var fortfarande representativt för vår studie 

eftersom det kunde lika gärna varit det företag som hade tionde plats. Vi valde att göra på det 
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sättet för att annars skulle inte svarsfrekvensen varit tillräckligt hög.  I och med att vi valde 

denna strategi blev resultatet att vi ringde totalt 831 företag varav 531 inte svarade. Från 

början var tanken att vi skulle få in 210 svar och därmed ett urval på 10 %. Vi tyckte att 10 % 

var representativt samt att studien skulle vara genomförbar inom tidsramen. De 300 

medverkande vi hade, ansåg vi var representativa i den meningen att det överstiger 10 % av 

urvalspopulationen. Urvalet blev istället 14 %. Att öka antalet besvarade intervjuer medförde 

en ökad svarsfrekvens vilket vi anser bidrar till en mer representativ studie. Vårt urval av 

företag blir representativt i och med att vi når många företag samt att varje företag har lika 

stor chans att bli delaktiga då det är slumpen som avgör. Trots att forskare inte undersöker en 

hel population så kan de ändå skapa en representativ studie (Trost, 2012; Ejlertsson 2005; 

Edling & Hedström, 2003; Wrench et al., 2012; Swift & Pitt, 2010). Oftast brukar forskare 

välja slumpmässiga urval och därmed blir resultatet representativt. Det handlar om att 

företagen som väljs ut, väljs på helt slumpmässiga grunder och att antalet är relativt stort i 

jämförelse med den totala populationen (ibid.).  

 

3.5 Genomförande  

Efter att vi hade skapat en teoretisk referensram valde vi ut vilka frågor som vi skulle ställa 

till arbetsgivarna vi kontaktade, enligt den deduktiva ansatsen (Bryman, 1997; Holme & 

Solvang 1997; Alvesson & Sköldberg, 2008). Teorierna styrker att fler och fler arbetsgivare 

använder sociala medier i rekryteringsprocesser för att granska sökandes profiler av olika 

anledningar (Slovensky & Ross, 2012; Roberts & Roach, 2009; Hunt, 2010; Caers & 

Castelyns, 2011; Doherty, 2010). Det vi fann intressant var att se om sociala medier används 

av arbetsgivare i lika stor utsträckning i Kalmar stad, som i sin tur eventuellt kunde bli 

representativt för Sveriges företag.   

 

3.5.1 Utformande av muntlig enkät  

Vi hade problem med att finna metodböcker som beskriver hur vi på bästa sätt kunde utföra 

en kvantitativ undersökning med hjälp av intervjuer. Vissa teorier som vi fann var ytliga och 

gav inte en bra inblick av vilka fördelar och nackdelar som fanns med så kallade 

surveyintervjuer. Eftersom surveyintervjuer var den insamlingsmetod vi använde så valde vi 

att komplettera informationen med hjälp av instruktioner från både kvantitativ och kvalitativ 

insamlingsmetod. Vi valde att kalla vårt tillvägagångssätt för muntliga enkäter, för det är trots 

allt det vi använder oss av. Muntliga enkäter var den metod som var bäst lämpad för att vi 

skulle kunna besvara vårt syfte på bästa sätt. Det vi gjorde då var att använda oss av 
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instruktioner av hur forskare utvecklar enkäter på bästa sätt, enligt olika metodteorietiker 

(Ejlertsson, 2005; Trost, 2012; Eliasson, 2010; Wrench et al., 2012; Swift & Pitt, 2010; 

Edling & Hedström, 2003). Utifrån dessa teorier kunde vi ta fram vilka fördelar och nackdelar 

som finns med enkäter och vad vi ska tänka på. Det som också var viktigt för oss var att ta del 

av fördelar och nackdelar med intervjuer, då det trots allt var det som vi skulle göra. Vi valde 

även att granska teorier som beskrev konsten av att intervjua på bästa sätt (Alvesson, 2011; 

Brinkmann & Kvale, 2008; Kvale, 2008; Alvesson, 2010; Alvesson & Sköldberg, 2008; 

Corbin & Strauss, 2008). I och med att vi valde att fördjupa oss i både enkäter och intervjuer, 

fick vi en djup inblick och förståelse för de båda undersökningsmetoderna. Det innebar att vi 

blev medvetna om både vilka fördelar och fallgropar som vi kunde stöta på under 

intervjuerna, vilket blev en fördel för oss. De fördelarna och nackdelarna vi har stött på 

kommer vi belysa under avsnitten nedan.  

 

Vi bestämde oss från början att använda ett strukturerat och standardiserat intervjuunderlag så 

att alla intervjupersoner fick samma frågor och att resultatet på så sätt kunde bli 

generaliserbart (frågorna vi ställde i intervjuerna kan ni se i Bilaga 1). Det vi menar är att 

varje intervjuperson hade samma förutsättningar för att ge de svar de gav. Det medför att 

svaren kan anses generaliserbara inom området. Att använda ett standardiserat frågeformulär 

gör att forskare kan försäkra sig om att alla intervjupersoner får samma typ av frågor och 

därmed blir resultatet mer representativt (Ejlertsson, 2005; Trost, 2012; Swift & Pitt, 2010; 

Eliasson, 2010). Det är viktigt att tänka på att bara för att ett formulär är standardiserat 

betyder det inte att resultatet blir förklarande. Om resultatet blir lika för olika grupper så 

kommer undersökningen inte att besvara varför det är lika resultat utan enbart att det är så. 

Här har forskaren ett ansvar att vara kritisk i förhållande till resultatet och ta i beaktande vilka 

olika företeelser som kan ha påverkat resultatet i denna riktning (ibid.).  

 

3.5.2 Utformande av intervjufrågor 

Vår första frågeställning avser en Hur- fråga. Med ordet avser vi att undersöka utbredning av 

användandet av sociala medier för att granska profiler i rekryteringsprocessen. I ordet ingår 

även att ta reda på vad arbetsgivare granskar och när i processen det görs. Vår första fråga till 

arbetsgivarna blev därmed en klassisk sluten fråga som besvaras med ett ja eller nej angående 

användandet av sociala medier. Följdfrågorna däremot, var mer av öppen karaktär då svaren 

skulle spegla arbetsgivarnas anledningar till användandet av sociala medier samt när och hur 

det används. Dessa frågor kan inte tolkas på mer än ett sätt (vilket även pilottestet intygade, se 
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nedan) vilket gjorde att frågorna avsåg precis det som vi ville mäta. Oftast har forskaren inom 

kvantitativ forskning redan bestämt sig för vad problemet är och vad de vill undersöka 

(Wrench et al., 2012; Swift & Pitt, 2010; Eliasson, 2010; Edling & Hedström, 2003). Själva 

undersökningsprocessen är noga planerad och forskarens egna tankar och värderingar speglas 

i alla delar av undersökningen. Bland annat struktureras intervju/enkätunderlaget efter ett 

specifikt schema och ordningsföljden är också bestämd. Vid frågor som är slutna, har 

deltagaren ingen chans att påverka frågan då forskaren inte vill det. Poängen är att alla ska få 

samma fråga så att informationen kan omvandlas till siffror och statistik. Öppna frågor 

däremot är mer vanliga inom den kvalitativa forskningen. Dock kan de användas i kvantitativ 

forskning också ifall forskaren vill ha ett svar som denne inte har förutbestämda svar på. Det 

är viktigt att frågor som ställs mäter det som de avser att mäta och därefter väljs utformningen 

av frågan och dess svarsalternativ (ibid.).  

 

Svaren på vår första fråga hade bara två olika svar; ja eller nej. I de följande frågorna var dock 

svaren mer viktiga i form av vad arbetsgivarna gjorde. Då forskare ställer frågor som speglar 

ansatsen varför så kan det vara fördelaktigt att låta intervjupersonen besvara frågan utan att 

forskaren blandar sig i för att få ett mer korrekt svar (Alvesson & Sköldberg, 2008; Corbin & 

Strauss, 2008). Dock finns det nackdelar med detta i och med att intervjupersonen kanske inte 

kommer på något svar och då kan forskaren nämna olika alternativ. Om forskaren ger 

alternativ så finns det en risk att intervjupersonen svarar med ja och nej och därmed kan det 

bli ett felaktigt resultat (ibid.). Vi upplevde dock inte dessa problem. Nästan alla våra 

intervjupersoner besvarade frågorna utan att vi förklarade något utöver frågorna vi ställde. De 

intervjupersoner som inte förstod vad vi menade, gav vi en ny förklaring av frågan utan att ge 

några alternativ som kunde påverka deras svar.  

 

3.5.3 Pilottest 

Det är viktigt att forskare utför pilottester/pilotstudier med sina intervju/enkätunderlag innan 

de använder underlaget för den riktiga undersökningen (Eliasson, 2010; Edling & Hedström; 

2003; Swift & Pitt, 2010; Wrench et al., 2012). Vanligtvis när forskare formulerar frågor så 

kan det vara svårt att se brister eller se hur andra människor uppfattar frågorna. För att en 

studie ska vara valid och reliabel är det viktigt att rätt frågor ställs och därmed kan en 

pilotstudie hjälpa. Personerna som är med i pilotstudien ska vara liknande den grupp som 

tillhör huvudundersökningen (ibid.). Vi utförde ett pilottest av våra intervjufrågor för att få 

bekräftat att de inte kunde uppfattas på mer än ett och samma sätt. Pilottestet utförde vi i form 
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av att vi helt slumpmässigt valde ut tio företag i Mönsterås som vi ringde och genomförde 

intervjun med. Då arbetsgivarna hade besvarat frågorna, frågade vi hur de hade uppfattat 

frågorna vi ställde och alla tio företag svarade likadant. Tolkningen av frågorna var precis 

som vår uppfattning och därmed beslutade vi oss för att använda oss av frågeformuläret (se 

Bilaga 1). Pilottestet stärker även reliabilitet och validitet av vårt arbete.  

 

3.5.4 Intervjupersoner  

En annan aspekt som vi beaktade var vem vi intervjuade, för att stärka både validiteten och 

reliabiliteten. För att få kvalitet på undersökningen krävs det att forskaren intervjuar rätt 

person som innehar rätt information (Ejlertsson, 2005; Trost, 2012; Eliasson, 2010; Swift & 

Pitt, 2010). Att intervjua fel person innebär att hela studien kan brista oavsett hur resultatet 

blir. Generalisering blir också svårt att göra ifall fel personer medverkar i undersökningen 

(ibid.). Då vi kontaktade arbetsgivare till våra intervjuer valde vi att utifrån 

näringslivsregistret ringa företaget och fråga efter personen som har hand om rekryteringen. 

Vi gjorde det för att vara säkra på att vi fick tala med den person som har mest information 

inom området och som har positionen att besluta i rekryteringsprocesser. I och med att vi fick 

tala med huvudansvarig för rekryteringen så stärkte vi även här vår reliabilitet och validitet i 

empiriinsamlingen.   

 

3.5.5 Telefonintervjuer 

Det fanns ett par fördelar och nackdelar med att använda sig av telefon intervjuer. Längden på 

intervjuerna varade i 2-3 minuter dock verkade många av de som vi ringde vara stressade och 

besvarade frågorna väldigt snabbt. Det behöver inte betyda att svaren vi fick var felaktiga men 

det kan vara så att vissa svarade med det första de tänkte på och inget mer. Det kan minska 

trovärdigheten i svaren. Dock var svaren liknande mellan alla deltagarna vilket gjorde att vi 

ansåg oss kunna presentera ett generaliserat resultat. En annan nackdel med att utföra 

intervjuer är att varje intervjuperson kan uppfatta frågorna olika då interaktionen sker 

muntligt (Alvesson, 2011; Brinkmann & Kvale; 2008; Kvale, 2008; Alvesson, 2010). Vi vill 

dock påpeka att våra intervjufrågor ställdes på samma sätt till alla intervjupersoner och 

eftersom frågorna var specifika så var det även svårt att misstolka vad det var vi efterfrågade. 

I och med att vi genomförde ett pilottest där alla uppfattade frågorna på samma sätt ansåg vi 

att risken av att frågorna uppfattades olika, var väldigt liten. En ytterligare fördel med att 

ringa var att ifall intervjupersonen inte förstod frågan så kunde vi enkelt hjälpa dem att få 

korrekt information. Hade vi gjort en vanlig enkät hade detta inte varit möjligt (Ejlertsson, 
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2005; Trost, 2012). En annan positiv aspekt med att utföra intervjuer på detta sätt var att vi 

fick en chans att berätta var vi ringer ifrån och vad vi gör, vilket gjorde att vi kunde 

introducera undersökningen på ett intressant sätt. När vi hade skapat ett intresse var det lättare 

att få intervjupersonerna att vilja vara delaktiga.  

 

En annan anledning till att vi utförde intervjuer på telefon var för att tillvägagångssättet var en 

enkel och billig form för oss att använda. Intervjuerna tog inte lång tid och registreringen av 

informationen var också enkel. Det som också gjorde att vi valde intervjuer före enkäter var 

att vi ville ha svaren direkt. Med enkäter så finns risken att de inte blir besvarade, att fel 

person besvarar frågorna och det kan även ta lång tid att få svaren (Wrench et al., 2012; 

Eliasson, 2010; Swift & Pitt, 2010; Edling & Hedström, 2003). Enkäter är en billig och enkel 

form för att samla in information från många respondenter under relativt kort tid. Naturligtvis 

finns dessa fördelar även för intervjuer i denna form (ibid.). Kostnaden kan dock bli hög då 

forskare gör telefonintervjuer men vi hade ett abonnemang som gav oss gratis samtal till alla 

nät. Utan denna form av abonnemang hade studien för vår del varit svår och kostsam att 

genomföra.  

 

3.5.6 Bortfall 

Det är vanligt att forskare som använder sig av enkäter får ett stort bortfall och det grundar sig 

vanligtvis i att det inte finns ett intresse att vara delaktig (Wrench et al., 2012; Eliasson, 2010; 

Swift & Pitt, 2010; Edling & Hedström, 2003). Ifall bortfallet blir för stort, blir 

undersökningen svag och både validiteten och reliabiliteten sviktar (ibid.). När vi hade samlat 

in vår empiri valde vi att börja med att göra en bortfallsanalys. En bortfallsanalys gör forskare 

för att se vilket bortfall som blev i studien och bortfallets konsekvenser (Trost, 2012; 

Ejlertsson, 2005). Det som blir av betydelse är ifall det är många som väljer att inte delta, är 

att få veta varför de inte deltog och vad det berodde på. Oftast är dessa analyser viktiga då 

bortfallet blir stort men vad som är ett stort bortfall har diskuterats genom tiderna. Resultaten 

anses vara valida och reliabla om mer än 70 % av urvalet deltar (ibid.).    

 

Till att börja med fick vi ett bortfall på 531 företag då arbetsgivarna inte svarade när vi ringde. 

Av de 300 arbetsgivare som vi ringde och som besvarade samtalet var det 85 stycken som inte 

ville delta i undersökningen. Av de 85 arbetsgivarna fick vi veta att det var många som hade 

förmiddagsmöten och därmed inte kunde delta. En annan anledning var att arbetsgivarna hade 

mycket att göra med sommarrekryteringar och därmed inte hade tid för oss. En tredje 
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anledning var att arbetsgivarna inte hade tid att delta på grund av att de hade fullt upp med 

fackliga förhandlingar i och med strejker som pågick. En fjärde anledningen som är värd att 

nämna var att arbetsgivarna trodde att vi sökte arbete hos dem då vi ringde. Vi hann enbart 

presentera oss vid vissa tillfällen och de svarade direkt med att de inte hade lediga jobb och la 

på luren. Därmed fick vi inte heller chansen att förklara varför vi ringde. Alla dessa 

anledningar kan ha varit bidragande orsaker till varför de 531 arbetsgivarna inte svarade. I och 

med att vi valde att eftersträva 300 deltagare istället för att undersöka var tionde företag i 

listan så blev vårt urval de 300 vi talade med. Det första bortfallet av de som vi ringde (531 

stycken) valde vi att inte registrera som ett primärt bortfall då de utesluts från vårt urval. 

Däremot blev vårt primära bortfall, alltså de 85 stycken av de 300 som vi talade med, 28 %. I 

och med att svarsfrekvensen uppgick till 72 % så anser vi oss ändå kunna presentera ett 

representativt resultat. Som nämnts ovan är en svarsfrekvens över 70 % enligt teorin 

representativt. Dock så skulle utfallet av uppsatsen resultat kunnat bli annorlunda om även de 

85 stycken hade velat vara delaktiga i undersökningen.  

 

Vi valde att ringa arbetsgivarna istället för att mejla enkäter på grund av att vi även ville ha ett 

grepp om vilket bortfall det blev. Bortfallet har en stor betydelse ifall forskare vill kunna 

generalisera svaren (Wrench et al., 2012; Eliasson, 2010; Swift & Pitt, 2010; Edling & 

Hedström, 2003). Det är dock viktigt att presentera bortfallet eftersom det alltid finns 

bakomliggande faktorer till varför personerna inte vill delta. Ifall forskaren tar reda på varför 

personerna inte ville delta så kan de ha en chans att ändra de bakomliggande faktorerna och få 

personerna att delta i en kompletterande undersökning (ibid.). I och med att vi fick veta direkt 

om intervjupersonerna hade tid för intervju eller inte, kunde vi se bortfallet direkt. Det innebar 

att vi då enkelt kunde följa resultatets riktning. Vi anser att vår undersökning har hög validitet 

och reliabilitet då det var relativt liten skara av de vi pratade med som valde att inte medverka 

i undersökningen. I och med att det blev ett litet bortfall så ansåg vi att antalet svar ändå var 

representativt. Anledningen till att vi fick ett litet bortfall kan bero på att vi berättade på ett 

intressant sätt om studien och att vi hade gjort en pilotstudie innan samt att vi försäkrade 

personen om deras anonymitet.  

 

3.5.7 Etik 

Då vi introducerade studien för intervjupersonerna, informerade vi även om att deras svar 

endast registreras som statistiska svar och att svaren inte på något sätt kommer kunna härledas 

tillbaka till dem. I och med att företagen var helt anonyma så fick vi en känsla av att 
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arbetsgivarna var mer ärliga i sina svar. Etiska frågor är viktiga att forskare har i åtanke då de 

utför intervjuer eller enkäter (Wrench, et. al., 2012; Swift & Pitt, 2010; Ejlertsson, 2005; 

Trost, 2012). Det finns vissa aspekter som en forskare måste vara noga med att informera 

personerna om, till exempel hur uppgifterna används och till vad. Den som lämnar sina 

uppgifter har rätt att vilja vara anonym i utbyte av informationen. Vissa frågor är av 

känsligare karaktär och för att få sanna svar kan det vara bra att låta personerna vara anonyma 

(ibid.). För vår del var det självklart att intervjupersonerna skulle vara anonyma då vi inte var 

intresserade att på något sätt kunna knyta deras svar till respektive företag.  

 

3.6 Registrering av empiri 

Innan vi påbörjade intervjuerna utvecklade vi ett dokument i Excel som vi använde oss av vid 

registrering av informationen vi fick. Vi hade ett dokument för de som svarade att de använde 

sociala medier i rekryteringsprocessen och dess följdfrågor. I det andra dokumentet hade vi de 

arbetsgivare som svarade att de inte använder sociala medier i rekryteringsprocessen och dess 

följdfrågor. Vi hade även ett dokument där vi skrev ner antalet som inte ville delta i 

undersökningen. Användandet av dessa dokument bidrog till att vi under intervjuerna snabbt 

kunde skriva in svaren i rätt kolumner. I och med att vi registrerade informationen på det 

viset, blev det lättare för oss att analysera svaren och se med enkelhet hur många arbetsgivare 

som hade svarat och vad de hade svarat.  

 

3.6.1 Bearbetning & analys av data 

Tanken med våra intervjufrågor var att de som svarade att de använder sociala medier skulle 

vid följdfrågan svara med de fördelar som finns med sociala medier. De som svarade att de 

inte använder sociala medier skulle troligtvis besvarar följdfrågan med vilka nackdelar som 

sociala medier medför. Med svaren vi fick stämde vår ursprungstanke då de flesta svarade 

med för- och nackdelar beroende på ifall de använde sociala medier eller inte. Vi hade även i 

åtanke att sociala medier som urvalsmetod kunde vara ett känsligt ämne för arbetsgivare att 

öppet uttala sig om. Det kan även ha påverkat vårt resultat i form av att alla inte var 

sanningsenliga i sina svar. Vi var medvetna om att de som använder sociala medier även 

kanske såg nackdelar och att de som inte använder kanske såg fördelar. Dock var det inget 

som någon intervjuperson tog upp och inget vi heller ställde en fråga om. Det som vi fann 

problematiskt var att intervjupersonerna på frågan, vad det är för information på profilerna på 

sociala medier de använder, svarade de med allt eller vet ej. Denna fråga blev då svår att 

analysera ur de perspektiv vi hade tänkt. Vi hoppades på att kunna föra argument angående 
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sann eller falsk information beroende på ifall arbetsgivare fokuserar på kandidatens bilder, 

texter, vänner eller intressen. I och med att ingen av arbetsgivarna var specifika i svaren, 

analyserade vi istället helheten med sann och falsk information på kandidaternas profiler. Vi 

hade möjligen kunnat formulera frågorna mer specifikt och frågat ifall de granskar 

exempelvis bilder eller texter och därmed fått andra svar än de vi fick. Dock var det inget vi 

uppmärksammade under pilottestet utan problemet uppdagades först senare och därmed 

gjordes ingen ändring.  

 

Vi har dock stött på problem gällande analysen av det insamlade materialet. Vid valet av hur 

vi skulle analysera materialet så beskrev metodböcker (Wrench et al., 2012; Swift & Pitt, 

2010; Ejlertsson, 2005; Trost, 2012) oftast analyser av kvantitativ data insamlade från enkäter 

med slutna frågor. Vi har inte genomfört några avancerade analyser av statistiken som till 

exempel korrelationsanalys eller sambandsanalys. Anledningen till det var att vi inte 

behärskade tekniken samt att vårt primära syfte var att se om empirin stämde överens med 

teorin. Eftersom vi hade öppna frågor i frågorna 2-4 i intervjuerna så var det svårt att se hur vi 

skulle analysera dem. Vissa teorier (Ejlertsson, 2005; Trost, 2012) beskriver att analysen av 

kvalitativa svar behandlas via att forskare kategoriserar in svaren i olika teman och utifrån 

dessa teman sätter forskaren in variabelvärden. Variabelvärden var inget vi använde oss av, 

däremot jämförde vi procentsatserna i förhållande till antalet arbetsgivare vi intervjuade. 

Kritiken mot kvalitativ data är att svaren inte kan behandlas som kvantitativ data då svaren 

inte brukar bli fullt besvarade. Kvalitativ data förväntas ger mer djupgående och omfattande 

svar. Däremot brukar inte intervjupersoner ta sig tiden att besvara frågorna på ett fulländat 

sätt. I de fallen är vanligtvis kvantitativ data mer reliabel (ibid.). Dock är denna kritik riktad 

gentemot en ordinär enkät och inte intervjuer.  

 

Deskriptiv analys (kallas även beskrivande statistik) är ett sätt att presentera insamlad data via 

ett lättförståeligt och begripligt sätt (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Analys sker av 

insamlad data utan vidare tolkning, forskare presenterar data och analyserar den. Forskarens 

syfte är att se hur det egentligen är i verkligheten och utifrån det kan de göra antingen 

hypotesprövningar eller sambandsanalyser i olika former. Data från den empiriska 

undersökningen kan delas in i olika kategorier. Inom den deskriptiva analysen finns det både 

kvalitativ och kvantitativ data. I den kvalitativa så benämns begrepp som inte har ett 

numeriskt värde eller inte är i form av siffror, till exempel kön, yrke. Denna typ av variabler 
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beskrivs med enbart ord och forskaren väljer då att samla och presentera resultat utan en 

specifik ordning samt under teman (ibid.).  

 

Halvorsen (1992) beskriver att vid analysering av kvalitativ data ska forskaren avläsa hur 

många gånger vissa påståenden/åsikter/attityder uppkommer och utifrån detta dra slutsatser. 

Analysmetoden av Halvorsen (1992) samt den deskriptiva analysmetoden är de vi utgår ifrån 

och tillämpar i vår studie. Det som dock går att kritisera i vårt fall är att svaren blev kortare 

och inte alls lika utförliga som vi hade hoppats på. Ett annat alternativ hade varit att testa 

hypoteser men vi valde att inte utveckla några för att det skulle bli för många. Vi valde istället 

att se till förekomsten av arbetsgivarnas anledningar till att använda sociala medier. 

Förekomsten av de fördelar och nackdelar vi fann i teorierna, har vi sedan ställt i relation till 

vad arbetsgivarna säger. Vi tyckte att denna jämförelse skapade en intressant analys, i och 

med att vi ville se hur relevanta teorierna är inom området i förhållande till Sverige.  

 

3.6.2 Redovisning av data 

Det som vi valde att göra var att vid första frågan som vi ställde; använder ni sociala medier i 

rekryteringsprocessen för att granska kandidaters profiler?, var att presentera resultatet i 

form av procent. Svaren på frågan har även i empirikapitlet framställts med hjälp av ett 

cirkeldiagram för att åskådliggöra antalen. Svaren kan analyseras ur en mängd perspektiv som 

bland annat vilken bransch företaget tillhör, hur stort företaget är eller hur ofta de utför 

rekrytering. Dock har vi valt att inte ha med dessa aspekter men det kan ha haft en stor 

betydelse till varför de svarade ja eller nej på frågan. Att veta hur många som använder 

sociala medier för att granska profiler i rekryteringsprocessen ansåg vi är viktig som bas för 

vår studie. Svaren vi fick på första frågan blev grunden till att besvara frågeställningarna och 

syftet med uppsatsen.  

 

Följande frågor i intervjun var till de som besvarade första frågan med ett ja; varför, när samt 

vilken information använder ni er av vid granskning av kandidaters profiler på sociala 

medier?, och de som svarade nej fick istället frågan; varför använder ni inte sociala medier?.  

Dessa svar har vi valt att kategorisera in efter svaren vi fick och beroende på hur många som 

svarade samma sak. Vi presenterade empirin utifrån procentsatser som jämförs med den totala 

svarsfrekvensen. 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenterar vi vårt insamlade material. Resultatet av empiriinsamlingen visas i 

diagram med tillhörande förklaringar. Vi delar upp informationen i tre avsnitt som är 

Deltagande, Svarsalternativ Ja och Svarsalternativ Nej.  

 

4.1 Deltagande 

De 300 arbetsgivarna vi fick kontakt med, fick på första frågan ta ställning till om de ville 

delta i vår undersökning eller inte.  

 

 

Figur 1 Deltagarförteckning 

 

Som Figur 1 visar valde 28 % att inte delta vilket motsvarar 85 arbetsgivare och de som ville 

medverka i undersökningen motsvarar 72 %, det vill säga 215 företag. 

 

   

Deltog 
72% 

Ville ej delta 
28% 

Deltagande av 300 företag 
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Figur 2 Andelen av JA och NEJ 

 

För att kunna besvara vårt syfte och frågeställningar var vår första fråga, ifall arbetsgivare 

använder sociala medier för att granska kandidater eller inte. Av de 72 % som deltog i vår 

undersökning så var det 28 % som svarade att de använder sociala medier för att granska 

kandidaters profiler i rekryteringsprocessen och 72 % som inte gör det, enligt Figur 2. Dessa 

procentsatser är beräknade på de 215 företagen som deltog i vår undersökning. Antalet Ja är 

60 företag och antalet Nej är 155 företag.   

 

Figur 1 och 2 ligger till grund för kommande delar av uppsatsen. Trots den stora skillnaden 

mellan Ja och Nej så är deras argument till att använda eller inte använda, intressanta. Vi har 

även fått olika kommentarer och inflikningar från arbetsgivarna. Dessa kommer inte belysas i 

empirikapitlet utan tas upp på relevanta avsnitt i analysen. Ytterligare en fråga vi ställde som 

inte framkommer i diagrammen var vad som granskas på sociala medier. Svaren vi fick var att 

de inte var säkra på vad de granskade och svaren avslutades ofta med att de granskar all 

information som fanns tillgänglig.   

 

4.2 Svarsalternativ Ja 

Figur 3 visar de anledningar som arbetsgivarna hade för att använda social media vid 

granskning av profiler i rekryteringsprocessen. Procentsatserna är hur många arbetsgivare av 

60 företag som besvarat det alternativet. Arbetsgivarna fick uppge flera alternativ. 

Ja 
28% 

Nej 
72% 

Andel som svarat JA och NEJ av totalt 
deltagande  
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Sifferantalet är antalet arbetsgivare som totalt uppgett det alternativet. Nedan förklaras de 

olika kategorierna och markeras med kursiv stil.  

 

Figur 3 Svarsalternativ JA 

 

Övrigt (8 %, 5 st) innebär att arbetsgivarna inte riktigt visste anledningen till varför de 

använde sociala medier. Mer information (20 %, 12 st) syftar att arbetsgivarna använder sig 

av sociala medier för att de tycker att de vill utöka den information de fått via de traditionella 

metoderna. Se personlighet (38 %, 23 st) var den vanligaste anledningen till varför 

arbetsgivarna använde sociala medier. De tyckte att de kunde via kandidatens profil utläsa 

dennes personlighet och även fastställa att de fick rätt uppfattning av personen vid intervjun. 

Roligare (32 %, 19 st) var den näst vanligaste anledningen till att använda sociala medier vid 

granskning av profiler. Med roligare syftade arbetsgivarna på att informationen var 

annorlunda och blev därmed roligare. Vi fick en kommentar från en arbetsgivare som ansåg 

att det var viktigt att kandidaten var gladlynt och komisk för att passa in i deras ”familj”. 

Kategorin Enklare (15 %, 9 st) innebär att arbetsgivare ansåg att det var enklare att granska 

profiler på sociala medier samt rekrytera utifrån den informationen, istället för att använda de 

traditionella rekryteringsmetoderna.  

15 

16 

3 

10 

11 

9 

19 

23 

12 

5 

25% 

27% 

5% 

17% 

18% 

15% 

32% 

38% 

20% 

8% 

Kostnad 

Tid 

Säkrare information 

Bättre information  

Mer sann information 

Enklare 

Roligare  

Se personlighet 

Mer information  

Övrigt 

Svarsalternativet JA  

Procent Antal Andelen som besvarade att de 

använder sociala medier för att granska 

kandidaters profiler i rekryterings-

processen.  



50 

 

 

Mer sann information (18 %, 11 st) syftar till att arbetsgivarna anser att informationen som 

finns på sociala medier är mer sann än informationen i de traditionella dokumenten. De anser 

även att informationen stämmer bättre överens med hur personen är i verkligheten. Med 

Bättre information (17 %, 10 st) menar arbetsgivarna att informationen är mer relevant för att 

avgöra vem kandidaten är. De anser även att den bild de får av personen på intervjun stämmer 

bättre överens med bilden på sociala medier än med informationen i de traditionella 

dokumenten. Säkrare information (5 %, 3 st) är att arbetsgivarna ansåg att informationen på 

sociala medier speglade en mer trovärdig och mer sanningsenlig bild av personen. Kategorin 

Tid (27 %, 16 st) syftar på tiden arbetsgivarna sparar med att använda sociala medier i 

jämförelse med de traditionella metoderna. Arbetsgivarna får snabbare ett intryck och en 

tydligare överblick av personen. Den sista kategorin Kostnad (25 %, 15 st) avser att 

arbetsgivarna ansåg att användandet av sociala medier bidrar till lägre kostnader då det är en 

snabbare och enklare metod.      

 

Vi frågade även de arbetsgivare som använde sociala medier för att granska sina kandidater i 

rekryteringsprocessen när de utförde granskningen. Svaren vi fick var; 2 stycken svarade i 

början av processen, 11 svarade innan intervjun, 29 svarade efter intervjun och 18 svarade i 

slutet av processen. Anledningen till att vi ställde denna fråga var för att anledningarna till att 

använda sociala medier kan variera beroende på när i processen metoden används. Vissa av 

arbetsgivarna uppgav att eftersom kandidater är nervösa vid intervjutillfället, så kan sociala 

medier användas som komplement och ge en mer stabil bild av personen.     

   

Trots att vissa arbetsgivare anser att det finns en hel del fördelar med att använda sociala 

medier för att granska kandidaters profiler i rekryteringsprocessen, finns det även många 

arbetsgivare som är skeptiska mot denna metod.  

 

4.3 Svarsalternativ Nej 

Figur 4 visar de anledningar som arbetsgivarna hade för att inte använda social media vid 

granskning av profiler i rekryteringsprocessen. Procentsatserna är hur många arbetsgivare av 

155 företag som besvarat det alternativet. Arbetsgivaren fick uppge flera alternativ. 

Sifferantalet är antalet arbetsgivare som totalt uppgett det alternativet. Nedan förklaras de 

olika kategorierna och markeras med kursiv stil.  
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Figur 4 Svarsalternativ NEJ 

 

Kategorin Övrigt (3 %, 4 st) var de arbetsgivare som inte hade någon särskild anledning till 

varför de inte använder sociala medier. Rekryterar enbart internt (12 %, 18 st) innebar att 

arbetsgivarna inte rekryterade utomstående personer och använde därmed inte sociala medier 

för att granska kandidater. Arbetsgivarna uppgav att när de rekryterar sker det inom 

vänskapskretsen. Med kategorin Känns inte professionellt (19 %, 29 st) menar arbetsgivarna 

att det känns oprofessionellt och att sociala medier har en låg status. Arbetsgivarna var rädda 

för att metoden skulle drabba företagets rykte och varumärke negativt. Att sociala medier 

känns oprofessionellt var det näst vanligast svaret vi fick. Med Ger inte rätt information (12 

%, 18 st) ansåg arbetsgivare att sociala medier oftast uppgav falsk eller överdriven 

information som inte gav rätt bild av kandidaten. Kategorin Har ingen rekrytering (11 %, 17 

st) syftar till att arbetsgivaren har anställda, dock har de inte utfört rekrytering de senaste 

årtiondena. Trots att de inte utfört rekrytering på lång tid uppgav de att de ändå inte skulle 

använda sociala medier om de skulle utföra rekrytering idag.         
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Med kategorin Är intrång på privatlivet (5 %, 7 st) menade arbetsgivaren att kandidaterna 

hade rätt till sitt eget privatliv och att de som arbetsgivare inte hade någon anledning att 

blanda privatliv med arbetsliv. Arbetsgivarna ansåg att varje kandidat skulle få samma chans 

att visa vem de var utifrån de traditionella metoderna istället för att bli dömda utifrån privata 

aspekter. Vissa arbetsgivare uppgav Är otydliga riktlinjer (5 %, 8 st) som en anledning till att 

inte använda sociala medier. De ansåg att de inte visste vilken information de fick ta i 

beaktande både lagligt, etiskt och moraliskt och valde därmed att avstå. För osäkert (3 %, 4 

st) syftar till att arbetsgivare ansåg att sociala medier innebär en osäkerhet för företaget då de 

inte hade tillräcklig kunskap om sociala medier. Därmed ville arbetsgivarna inte använda 

sociala medier då de inte vet konsekvenserna av användandet. För avancerat (3 %, 5 st) hade 

samma anledning som för osäkert, dock var dessa arbetsgivare av den äldre generationen och 

förstod sig inte på sociala medier. Arbetsgivarna kände sig trygga med de traditionella 

metoderna och ville inte ge sig på det avancerade som de inte kände till. Den sista kategorin 

är Bra som det är (73 %, 113 st). Arbetsgivarna ansåg att metoderna som de använder 

genererar de anställda de vill ha och att sociala medier inte behövs för att få nödvändig 

information. Däremot påpekade många av arbetsgivarna att de traditionella metoderna kunde 

varit billigare att använda och mindre tidskrävande. Den höga svarsfrekvensen på Bra som det 

är kan berott på att det var det första de kom att tänka på samt att det var ett lättillgängligt 

svar.      
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin och teorin. Kapitlet är uppdelat i fyra 

övergripande teman; Information, Personlighet, Resurser och Riktlinjer. Varje tema 

innehåller temats beståndsdelar (se 2.5.1 Vår teoretiska modell), där varje del analyseras 

utifrån dess fördelar respektive nackdelar. 

 

5.1 Informationens betydelse 

Under avsnittet presenteras informationens betydelse och innefattar (utifrån 2.5.1 Vår 

teoretiska modell) de fördelar och nackdelar som framkom av teorin som vi sedan ställts i 

relation till empirin och våra egna tankar. 

 

Teorierna lyfter fram vikten av att arbetsgivare får mer information och att sociala medier ger 

en bättre, mer sann, mer omfattande och tydligare bild av kandidaten samt att det minskar 

felrekrytering, i förhållande till de traditionella metoderna (Kluemper & Rosen, 2009; 

Slovensky & Ross, 2011; Chang & Madera, 2012; Caers & Castelyns, 2011; Hunt Gunderson, 

2010; Smith & Kidder, 2010; Abril et al., 2012; Clark & Roberts, 2010). Av de arbetsgivare 

vi intervjuade uppgav 28 % att de använder sociala medier för att granska kandidater. Av de 

28 % ansåg 20 % av arbetsgivarna att de får mer information och 18 % av dem anser att de får 

mer sann information. Vi kan förstå att arbetsgivare vill ha mer information kring sina 

kandidater för att fatta mer välgrundade beslut och undvika felrekrytering. Eftersom sociala 

medier är ett relativt enkelt och tillgängligt verktyg, tycker vi att det är konstigt att det faktiskt 

inte är fler som använder det.  

 

Problem som teorin tar upp med att använda sociala medier är att det är enkelt att manipulera 

information, det är svårt att fastställa reliabilitet och validitet, profilerna kan vara överdrivna 

samt bidra med olika grad av information kring kandidaterna (Briljesh & Rajasshrie Suressh, 

2012; Davison et al., 2011; Kluemper & Rosen, 2009; Brown & Vaughn, 2011). Kandidater 

blir allt mer medvetna om att de blir granskade och anpassar därmed profilen för att spegla 

maximalnivån, precis som de traditionella dokumenten (ibid.). Av de 215 arbetsgivarna vi 

intervjuade var det 72 % som svarade att de inte använder sociala medier för att granska 

kandidater. 12 % av de arbetsgivarna uppgav att sociala medier ger felaktig, falsk och 

överdriven information. Det kan vara anledningar till att hela 73 % istället väljer att använda 

de traditionella metoderna. Dock kan vi ifrågasätta antalet som säger att de inte använder 

sociala medier då de kan ha svarat med osanning. Anledningarna till att arbetsgivarna inte har 
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svarat sanningsenligt kan vara att sociala medier ses som oprofessionellt, oseriöst samt har en 

negativ klang i samhället. Vi kan förstå att arbetsgivarna därmed känner en rädsla för att 

erkänna att de använder sociala medier då det negativt kan skada företaget i olika avseenden.    

 

Vi förstår anledningarna till att inte använda sociala medier, då det är svårt att fastställa att 

informationen där faktiskt är sann och trovärdig. Att många blir medvetna om att profilen blir 

granskad medför även att det är svårt att tolka om personen överdriver informationen eller 

inte. Vi kan tänka oss att arbetsgivare som uppgett att sociala medier bidrar med mer sann 

information, kanske har en bättre förmåga att uppfatta och tolka informationen, än de 12 % 

som inte använder sociala medier som uppgett att det inte ger sann information. Vi menar att 

mycket ligger i analysförmågan hos arbetsgivaren och det kan vara anledningen till att de 

enbart använder de traditionella metoderna. Det kan vara lättare att analysera standardiserade 

texter istället för bilder och texter som egentligen inte har ett professionellt syfte. Granskar 

arbetsgivarna sociala medier på samma sätt som de traditionella dokumenten, anser vi, att de 

förmodligen kommer bli chockade över informationen eftersom den skiljer sig 

ordvalsmässigt. Har arbetsgivaren analys- och tolkningsförmågan, uppstår förmodligen inte 

det problemet. Vi anser att det viktiga är att arbetsgivarna sätter informationen i sitt rätta 

sammanhang.  

 

Kluemper och Rosens (2009) teori om att arbetsgivare kan finna underlag för kandidatens 

personlighet, tekniska förmåga och intelligens, har vi delade meningar om. Den tekniska 

förmågan kan vi tänka oss går att utläsa utifrån hur pass tekniskt avancerande personens profil 

är dock har vi svårt att tro att intelligens går att avläsa. Angående kandidaternas personlighet 

kommer vi återkomma till i ett senare avsnitt. Det intressanta hade varit att veta exakt vad 

teoretikerna och arbetsgivarna menar med de olika begreppen de anses kunna avläsa på 

sociala medier. Vi skulle vilja veta hur de definierar begreppen och vilken information från 

sociala medier som är relaterade till personlighet, förmågor och intelligens. Teorin av 

Slovensky & Ross (2011) menar att arbetsgivare får information kring personens intressen 

utanför arbetet och kan utifrån det avgöra om de passar företaget eller inte. Det bekräftades 

även av 38 % av de arbetsgivare vi intervjuade. Vi anser att det är väsentligt för arbetsgivare 

att se om kandidaten passar in i företagets kultur och anda. Däremot ställer vi oss tveksamma 

till om det är rätt att använda privat information som inte är arbetsrelaterad för att fatta beslut 

kring kandidater. Chang & Madera (2012) menar att arbetsgivare i högre grad betraktar och 
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söker efter negativ information på sociala medier. Vi anser därmed att arbetsgivaren kan gå 

miste om positiv information som kan vara fördelaktig för dem. 

 

5.2 Personlighetens två ansikten 

I detta avsnitt presenteras betydelsen av personligheten hos kandidaterna, då både teorier 

och arbetsgivarna vi intervjuade uppgav denna aspekt. Avsnittet innefattar (utifrån 2.5.1 Vår 

teoretiska modell) de fördelar och nackdelar som framkom av teorin som vi sedan ställts i 

relation till empirin och våra egna tankar. 

 

Det är intressant att så många teorier (Oleniczak et al., 2010; Slovensky & Ross, 2011; 

Kluemper & Rosen, 2009; Back et al., 2010; Davison et al., 2011) samt att 38 % av 

arbetsgivarna som vi intervjuade som använder sociala medier, anser sig kunna utläsa 

personlighet via sociala medier. Vi anser att sociala medier trots allt har blivit en stor del av 

vår vardag och mycket som människor gör om dagen, lägger de upp på sina profiler. 

Naturligtvis kan det anses spegla vad människor tycker om eller inte, men samtidigt finns 

många argument som säger motsatsen. Tidsaspekten är nog den viktigaste delen som bör 

beaktas av arbetsgivare (Davison et al. 2011; Clark & Roberts, 2010; Kluemper & Rosen, 

2009; Stockholms Handelskammare, 2012; Slovensky & Ross, 2011). Att granska en profil på 

sociala medier utan att tänka på när information lades upp, kan innebära en feltolkning av 

personen (ibid.).  

 

Av de arbetsgivarna vi intervjuade som inte använder sig av sociala medier uppgav 12 % att 

de anser att sociala medier ger en falsk och överdriven bild av kandidaten. Vi tycker att vi 

själva (och troligtvis alla andra människor) har förändrats mycket med tiden i både 

personlighet, karaktär, tycken och vilka vi är samt vilka vi vill framstå att vara. Samtidigt är 

det inte ofta vi går in och tar bort det som vi skrivit eller lagt upp på sociala medier, när 

informationen blivit irrelevant. Det förekommer även att informationen inte kan tas bort när 

den väl är publicerad (Clark & Roberts, 2010). Vi anser att det medför att arbetsgivare bör 

tänka på att all information som finns på sociala medier, inte behöver spegla vem personen är 

idag. Om vi jämför med de traditionella dokumenten, kan vi tänka oss att de ger en mer nutida 

och sann bild av vem vi är och vår personlighet, fast de traditionella dokumenten kan också 

vara överdrivna och vinklade. Trots allt, kan dokumenten vara anpassade och informationen 
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kan även vara föråldrad men de kan fortfarande vara mer uppdaterade med den information 

som en kandidat anser vara av vikt för att få ett arbete.  

 

Kluemper & Rosen (2009) tar upp att det finns information som är upplagd från andra på 

profilen, som inte lika lätt kan förfalskas eller överdrivas, till exempel är det svårt att fejka 

foton och antalet vänner. Dock beskriver Back et al. (2010) och Davison et al. (2011) att det 

vänner publicerar kan vara svårt att kontrollera och tolka. Det finns ännu inte tillräckliga 

bevis att arbetsgivare verkligen kan tyda personligheten via sociala medier (Davison et al., 

2011; Kluemper & Rosen, 2009; Brown & Vaughn, 2011). De 60 arbetsgivarna vi intervjuade 

som använder sociala medier, uppgav att den bedömning de gjorde utifrån sociala medier om 

kandidaten, visade sig vara den rätta när de väl träffade kandidaten på intervjun. 17 % 

respektive 5 % av arbetsgivarna ansåg även att de fick bättre, säkrare och mer sann 

information om kandidaten via deras profiler än de traditionella dokumenten. Av de 155 

arbetsgivarna som inte använder sig av sociala medier uppgav däremot 12 % att de anser att 

sociala medier ger en falsk och överdriven bild av kandidaten. Vi kan tycka att antalet vänner 

som en kandidat har på sin profil kan spegla både att personen är social och har många vänner 

men samtidigt behöver det inte vara på det sättet. Vi vet personligen att våra profiler 

innefattar “vänner” som vi har stött på 1 gång och därmed blir utläsningen av att antalet 

vänner speglar den socialförmågan, felaktig. Samtidigt som att andra personer kan verifiera 

om informationen personen lagt upp är sann eller inte, så finns det fortfarande inga garantier 

för att informationen som är upplagd av vänner, är sann. Personen kan vara en ovän som vill 

smutskasta personen i fråga. Det är även så att personen som lagt en kommentar har själv 

gjort en tolkning av informationen som kan vara felaktig.  

 

Texter, bilder, kommunicerings- och interaktionsförmåga, kvalifikationer, alkoholanvändning 

eller liknande information är data som arbetsgivare använder från sociala medier för att 

besluta om en kandidat får arbetet eller inte (Brown & Vaughn, 2011; Kluemper & Rosen, 

2009). Det var 38 % av arbetsgivarna som använder sociala medier som ansåg att 

informationen på sociala medier var roligare att granska än de traditionella dokumenten.  5 % 

av arbetsgivarna uppgav att de inte använder sociala medier då de anser att det är intrång på 

kandidaters privatliv samt att 12 % anser att det är felaktig information. De aspekter som 

teorin ovan påpekar som ligger till grund för besluten angående kandidater, är något som även 

arbetsgivarna vi intervjuade bekräftade.  
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Vi anser att informationen på sociala meder inte alltid är relevant att ha som beslutsunderlag, 

då till exempel en person som är arbetslös och inte har så mycket att göra på dagarna 

använder kanske sociala medier för att aktivera sig. Dock behöver det inte visa att personen 

kommer vara på samma sätt när den väl får ett arbete. Det kan vara ett sätt att få social 

kontakt, då en arbetslös lätt kan bli isolerad från omvärlden. En annan aspekt som kan leda till 

att arbetsgivare feltolkar personen, är motiven på personens bilder. I fall en person har 

mestadel festbilder med flaskor i handen på sin profil, behöver det inte betyda att personen 

dricker varje dag. Det kan vara så att vänner lägger upp bilder som är gamla eller så kan det 

även vara att personen inte träffar sina vänner förutom vid fest, därmed blir det enbart den 

typen av bilder som publiceras. I själva verket kanske det bara är ett fåtal gånger per år som 

personen faktiskt dricker. En av arbetsgivarna som besvarade att de inte använder sociala 

medier var glad att företaget inte gjorde det, då hon själv ansåg att hon inte skulle fått en 

anställning i så fall. Kommentaren visar även på att vissa arbetsgivare faktiskt beaktar att det 

finns en gräns mellan arbetsliv och privatliv. Dock kan vi tänka oss att informationen på 

sociala medier blir roligare att granska för arbetsgivare än att bara utgå från text.  

 

Ett problem som vi även skrev om i tidigare avsnitt, var att fler människor blir medvetna om 

att arbetsgivare granskar profiler och därmed anpassar kandidaten profilen (Caers & 

Castelyns, 2011). I och med det, så anser Clark & Roberts (2010) att människor blir 

monotona, grupptänkande och kultlika, vilket medför att det ändå inte blir den verkliga 

personligheten som visas, vilket även bekräftas av 12 % av arbetsgivarna som inte använder 

sociala medier. Eftersom fler faktiskt blir medvetna, anser vi att det leder till att samhället inte 

vågar publicera vissa aspekter och händelser. Vi menar i likhet med teorin, att det kommer att 

bidra till att fördelarna med att kunna granska profiler, försvinner. Personer i samhället 

kommer inte längre våga vara unika eller sticka ut, vilket medför att personer då blir 

monotona och inte visar sitt verkliga jag. 

 

5.3 Resursernas begränsningar 

I detta avsnitt behandlas hur arbetsgivare kan använda sociala medier som en resurs. 

Avsnittet innehåller (utifrån 2.5.1 Vår teoretiska modell) de fördelar och nackdelar som 

framkom av teorin som vi sedan ställts i relation till empirin och våra egna tankar. 

 

Briljesh & Rajasshrie Suressh (2012) menar att eftersom omvärlden förändras bidrar det även 

till att medarbetare i organisationen behöver vara förändringsbenägna. Det innebär högre krav 
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på rekryteringen och arbetsgivare bör finna andra vägar för att sortera ut den sortens personer 

bland kandidaterna (ibid.). Att använda sociala medier medför att arbetsgivare kan utläsa 

vilka egenskaper en kandidat har, enligt teorin (Slovensky & Ross, 2011). 38 % av de 

arbetsgivare som använder sociala medier, ansåg att personligheten gick att utläsa via sociala 

medier samt att 20 % ansåg att sociala medier gav mer information än de traditionella 

dokumenten. Förändringsbenägna och flexibla medarbetare är nästan ett måste för att 

överleva i dagens globaliserade värld, anser vi. Vi menar att det är svårt att se om en person är 

flexibel och förändringsbenägen via de traditionella metoderna då det enbart är text. Därmed 

blir sociala medier ett bra komplement för att kunna utläsa dessa egenskaper.  

 

Arbetsgivare bör, enligt Hunt Gunderson (2010), undersöka om sociala medier verkligen 

bidrar med mer sann och bättre information än de traditionella metoderna. Sociala medier bör 

användas som en kommunikationsväg och inte som en hel rekryteringsprocess. Det innebär 

att arbetsgivare inte ska förlita sig till 100 % på att Internet sköter jobbet åt dem (ibid.). Trots 

allt säger både teorin och 17 % av arbetsgivarna som använder sociala medier, att sociala 

medier ger en bättre bild av kandidaten. Vår uppfattning är att bilder och dagliga 

uppdateringar över vad man gör, är lättare att tolka om personen är förändringsbenägen, 

flexibel, öppen och självständig. Dock är det avgörande hur mycket en person använder 

sociala medier. Det vi menar är att vissa kandidater lägger ut bilder och information om allt 

de gör och därmed kan arbetsgivare utläsa om de är äventyrslystna och har flera av de 

egenskaper de efterfrågar. Däremot kan det finnas kandidater som även de innehar dessa 

egenskaper men som inte lägger upp informationen på sociala medier. Det kan bidra till att 

kvalificerade kandidater väljs bort på felaktiga grunder och att alla inte får en rättvis chans.  

 

Teorierna (Davison et al., 2011; Kluemper & Rosen, 2009) och även 12 % av de arbetsgivare 

som inte använder sociala medier, uppgav att information är falsk, överdriven och 

manipulerad på sociala medier. Vi har dock svårt att förstå hur vissa av teorierna (Hunt 

Gunderson, 2010) menar att det leder till rätt rekrytering, i och med att det är så många 

faktorer som kan bidra med falskt underlag. Samtidigt var det 18 % av de arbetsgivare som 

använde sociala medier, som ansåg att informationen på sociala medier är mer tillgänglig och 

mer sann, vilket även teorierna påpekar (Slovensky & Ross, 2011; Caers & Castelyns, 2011; 

Chang & Madera, 2012; Kluemper & Rosen, 2009; Hunt Gunderson, 2010). Teorin tar även 

upp att många användare av sociala medier inte vet hur de ställer in inställningen för att göra 

informationen på deras profil skyddad (ibid.). Ur en vinkel kan vi tänka oss att arbetsgivare 
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kan göra bättre bedömningar av kandidater i och med att de får mer information. Att personer 

inte vet hur de gör sina profiler privata, blir då till en fördel för arbetsgivaren. Det finns både 

teoretiker och de arbetsgivare vi intervjuade, som håller med om att sociala medier inte bidrar 

med något positivt. Vi anser därmed att sociala medier egentligen borde leda till fler 

felrekryteringar än lyckade rekryteringar.  

 

Sociala medier bidrar till att kontroller kan genomföras redan i början av processen på alla 

sökande (Briljesh & Rajasshrie Suressh, 2012; Slovensky & Ross, 2011; Clark & Roberts, 

2010; Brown & Vaughn, 2011; Madera, 2012; Caers & Castelyns, 2011; Doherty, 2010; 

Davison et al., 2011). Rekryteringen blir då mer effektiv och positioner kan snabbare bli 

tillsatta, vilket leder till mindre tid och lägre kostnader. Är det så att arbetsgivaren granskar 

kandidatens profil i början av processen kan det medföra förutfattade meningar om 

kandidaten som kan vara svåra att ändra trots att de blir motbevisad. Det kan leda till att 

arbetsgivaren går miste om en fullkomligt bra kandidat. Arbetsgivare behöver beakta att det 

kan vara fel persons profil och att bara för att en person är medlem i en grupp behöver den 

inte dela gruppens åsikter (ibid.). Av de 60 arbetsgivare som använder sociala medier var det 

15 % som ansåg att sociala medier var ett enklare verktyg och 27 % ansåg att användandet 

sparade tid. Arbetsgivarna menade att sociala medier sparade dem tid i jämförelse med de 

traditionella metoderna och det medförde att de fick en snabbare överblick av kandidaten. Att 

det tar mindre tid leder även till mindre kostnad, vilket 25 % av arbetsgivarna uppgav som 

anledning.  

 

Vi kan tänka oss att om arbetsgivare använder sociala medier som ett komplement till de 

traditionella metoderna och även senare i rekryteringsprocessen, kan informationen på sociala 

medier bidra med de egenskaper som arbetsgivarna anser sig kunna utläsa. Vi anser att 

arbetsgivare som ska använda sociala medier bör använda dem senare i processen så att de 

redan har en grundläggande bild av kandidaten. Det kan bidra till att arbetsgivaren kan tolka 

informationen på ett annat sätt och förstå sammanhangen bättre. Av de vi intervjuade, uppgav 

47 stycken att de använde sociala medier efter intervjun. Arbetsgivarna vi intervjuade, uppgav 

även att de granskade kandidaternas profiler efter intervjuerna, för att fastställa ifall de fick 

rätt uppfattning av kandidatens personlighet och beteende. De uppgav även att informationen 

de fick i intervjun stämmer bättre överens med den bild de fått från sociala medier, än den 

bild de fått av de traditionella dokumenten. Den aspekten tar även många av teorierna upp 

(Brown & Vaughn, 2011; Madera, 2012; Briljesh & Rajasshrie Suressh, 2012; Caers & 
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Castelyns, 2011; Slovensky & Ross, 2011; Doherty, 2010). Vi anser att om sociala medier 

används i det syftet, så är det en mer rättvis och snäll handling av arbetsgivaren. Trots allt vet 

vi själva hur spänt och nervöst det kan vara under en intervju och att få en extra chans att visa 

vem man är, kan inte vara mer än uppskattat. 

 

Slovensky & Ross (2011) menar att om arbetsgivare använder sociala medier tidigt i 

rekryteringsprocessen, kan det leda till en förutfattad och felaktig inställning gentemot 

kandidaten. Vi anser att det är en förutsättning att arbetsgivaren har rätt kunskap och 

färdigheter gällande hur de ska tolka information som de finner på sociala medier. Vår 

uppfattning är att arbetsgivare som har kunskapen troligtvis använder sociala medier som ett 

komplement medan de som inte har kunskapen anser att sociala medier inte bidrar med sann 

information. Även de som använder sociala medier men som inte har kunskapen kommer 

förmodligen göra felrekrytering på grund av att de gör felbedömningar. Vi menar då att 

sociala medier som verktyg, bidrar med högre kostnader i längden istället för att minska 

företagets kostnader. Vi anser även att de 3 % av arbetsgivarna som uppgav att de inte visste 

anledningen till varför de inte använder sociala medier samt de 8 % som använder sociala 

medier som inte visste anledningen, har inte heller sett fördelarna. Även av de som inte 

använder sociala medier uppgav 73 % att det var bra som det är men att de traditionella 

metoderna är dyra, har inte sett fördelen med att sociala medier är ett sätt att minska 

kostnaderna, om det görs på rätt sätt. De arbetsgivare som inte utför extern rekrytring (12 %) 

eller inte har rekrytering (11 %), uppgav att även om de skulle utföra rekrytering så skulle de 

inte använda sociala medier. Det vi finner intressanta är att sociala medier verkar ha en 

negativ klang i samhället och att många har en inställning att sociala medier inte bör användas 

i rekryteringsprocessen. Vi har fått uppfattningen att det är många som är medvetna om de 

negativa aspekterna men väldigt få arbetsgivare vet de faktiska fördelarna som sociala medier 

kan bidra med. 

 

5.4 Riktlinjernas komplikationer 
I detta avsnitt kommer de etiska, lagliga och moraliska aspekterna med att använda sociala 

medier för att granska kandidater, att tas upp. Avsnittet innehåller (utifrån 2.5.1 Vår 

teoretiska modell) de fördelar och nackdelar som framkom av teorin som vi sedan ställts i 

relation till empirin och våra egna tankar. 
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Det finns inga klara lagar eller bestämmelser som säger att arbetsgivare inte får använda 

sociala medier i rekryteringsprocessen (Abril et al., 2012; Clark & Roberts, 2010; Field & 

Chelliah, 2012; Brown & Vaughn, 2011; Oleniczak et al., 2010). Kommunikation på Internet 

är trots allt ännu inte lika skyddad som post och telefonsamtal är (ibid.). Även av de 

arbetsgivare som inte använder sociala medier, svarade 5 % att det är otydliga riktlinjer kring 

användandet av sociala medier. Den äldre generationen av de vi intervjuade, svarade att de 

hade svårt att förstå sig på sociala medier, därmed kände de att sociala medier var ett osäkert 

(3 %) och avancerat (3 %) verktyg att använda. De ansåg att de inte visste vilken information 

de fick ta i beaktande både lagligt, etiskt och moraliskt och valde därmed att avstå. Vi har valt 

att förklara dem som den äldre generationen då det framgick av deras svar samt deras tankar 

kring internet överlag. 

 

Vi håller med både teorin och arbetsgivarna i det ovanstående avseendet. När vi började 

undersöka begreppet sociala medier, hade vi massor av frågor bland annat om arbetsgivare 

överhuvudtaget får använda sig av sociala medier för granskning av profiler. Från en 

arbetsgivares synvinkel var det en självklarhet för oss att de borde använda sociala medier, 

eftersom att de bör ta del av all information de kan, för att utföra en så bra rekrytering som 

möjligt. Men å andra sidan, då vi bytte perspektiv och tänkte oss att vi själva skulle bli 

granskade, så hade vi andra åsikter. Vi vill inte bli granskade utifrån information som vi lagt 

ut i syfte att det ska vara privat, vilket även teorin av Smith & Kidder (2010) påpekar att 

människor inte vill. Då känns det inte längre lika rättfärdigat att arbetsgivare granskar 

profiler, i och med att vi inte får en chans att visa dem den bild av oss som vi vill att de ska få. 

Internet är inte lika greppbart vilket medför svårigheter för att införa lagar kring att skydda 

informationen på liknande sätt som telefonsamtal och brev är. Det är svårare att tillgå andras 

post och privata telefonsamtal än vad det är att gå ut på sociala medier för att granska. Trots 

allt är sociala medier i första hand en kommunikationskanal som vi använder och som endast 

bör användas för privat bruk.  

 

Det finns riktlinjer som arbetsgivare bör följa som är utvecklade av EU för att skydda 

privatpersoner mot kränkningar (EU-upplysningen, 2013). Det är även en skyldighet för 

arbetsgivare att följa personuppgiftslagen. Det krävs ett godkännande av individen för att 

använda informationen om dem, dock inte i de fall informationen klassas som ostrukturerad 

(ibid.). Thompson (2012) tar upp att problemet med att arbetsgivare använder sociala medier 

är att det inte finns lagar för användandet. Problematiken ligger i att utvecklingen av lagar inte 
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hänger med den teknologiska utvecklingen (ibid.). Vi uppfattar det som att inom dessa 

riktlinjer finns dock egentligen inget som skyddar informationen som finns på sociala medier, 

eftersom det klassas som ostrukturerad information. Som vi tagit upp innan, ansåg 3 % av 

arbetsgivarna som inte använder sociala medier, att det var osäkert att använda sociala medier 

och 5 % ansåg att det inte fanns tydliga riktlinjer. 

 

Vi blev väldigt förbryllade över definitionen av personuppgiftslagen. Då vi först läste lagen, 

fick vi uppfattning av att arbetsgivare inte får använda sociala medier för granskning av 

profiler. Men vid noggrannare granskning stod det att lagen inte gäller ostrukturerad text på 

Internet och vi tycker själva att det som människor skriver på sociala medier, är väldigt 

ostrukturerat. Därmed drog vi slutsatsen att det egentligen inte finns någon lag som säger att 

arbetsgivare inte får använda sociala medier för att granska profiler i rekryteringsprocessen. 

Det var trots allt 3 % av arbetsgivarna vi intervjuade som inte visste varför de inte använde 

sociala medier i rekryteringsprocessen och 5 % som ansåg att det var otydliga riktlinjer. Vi 

kan tänka oss att arbetsgivarna känner en viss osäkerhet om de rättsliga aspekterna och 

därmed inte vågar använda det. Eftersom det har blivit mer och mer populärt att använda 

sociala medier i rekryteringsprocesser, så förmodar vi att det inte kommer ta lång tid innan det 

kommer bildas lagar och tydliga riktlinjer om vad som gäller på sociala medier. Om det 

kommer fler lagar och riktlinjer som klart och tydligt säger hur arbetsgivare får använda 

sociala medier, så tror vi även att användandet av sociala medier kommer att öka. Vi kan även 

tänka oss att de 3 % av arbetsgivarna som inte använder sociala medier då de känner att det är 

osäkert, kanske kommer börja använda sociala medier om det finns tydliga riktlinjer. 

 

Teorierna tar upp att det är lättare att arbetsgivare blir anklagade för diskriminering på grund 

av att de enklare får tillgång till diskrimineringsgrundad information (Doherty, 2010; Field & 

Chelliah, 2012; Slovensky & Ross, 2011; Smith & Kidder, 2010; Kluemper & Rosen, 2009; 

Brown & Vaughn, 2011). Vid intervjuer får arbetsgivare till exempel inte ställa vissa frågor 

kring sexuell läggning, civilstatus, barn, folkgrupp eller religion. Sociala medier bistår med 

denna information utan att arbetsgivaren behöver fråga (ibid.). Dock är det viktigt att 

arbetsgivare beaktar hur de använder och tolkar informationen på sociala medier (Madera, 

2012; Kluemper & Rosen, 2009).  

 

Vi anser precis som teorin tar upp, att arbetsgivare utsätter sig för fler 

diskrimineringsgrundande aspekter genom att använda sociala medier. Vi anser däremot att 
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det kan finnas fördelar för arbetsgivare att få tillgång till viss information som vanligtvis kan 

klassas som diskrimineringsgrundande. Det behöver inte betyda att de använder 

informationen som en nackdel för kandidaten utan snarare för att få en person som uppfyller 

företagets syfte. Det vi menar är att om till exempel en gayklubb behöver anställa nytt folk, 

kan det vara så att arbetsgivaren föredrar att bartendern är homosexuell eller om svenska 

kyrkan ska anställa en vaktmästare, så kan de vilja att personen delar deras värderingar. 

Idédrivna verksamheter måste utgå från verksamhetens syfte. Eftersom att arbetsgivare kan 

granska kandidater utan deras vetskap så tror vi att urval utifrån de diskrimineringsgrundande 

aspekterna förkommer mer fast i det tysta. För att undvika diskriminering kan arbetsgivare 

dock ha goda argument för varje kandidat som de väljer bort i rekryteringsprocessen 

(Slovensky & Ross, 2011; Smith & Kidder, 2010; Kluemper & Rosen, 2009). 

 

I Kalifornien är det vanligt att arbetsgivare kräver kandidaternas lösenord för att kunna 

granska profilen på sociala medier grundligt (Thompson, 2012). Arbetsgivare måste beakta 

vart gränsen går så de inte gör intrång på kandidaters och deras vänners privatliv (ibid.). Det 

är enligt Abril et al. (2012), otillåtet att granska information som är lösenordsskyddad samt att 

granskning kan bryta mot vissa sidors användarvillkor då information inte får användas utan 

användarens samtycke i kommersiellt bruk. Av arbetsgivarna uppgav 5 % att de inte använde 

sociala medier då det var det intrång på kandidaters privatliv och de ansåg att det var viktigt 

att skilja på privatliv och arbetsliv. Det var även 5 % som ansåg att det var för otydliga 

riktlinjer, 3 % som tyckte det var för osäkert och 3 % som ansåg att det var för avancerat för 

att använda. Som teorierna säger så kan det klassas som kommersiellt bruk när arbetsgivare 

granskar sociala medier, men kommersiellt bruk innebär att handlingen ska skapa en intäkt. 

Vi anser att det därmed blir en tolkningsfråga om granskning av profiler är att bryta mot 

riktlinjerna. Arbetsgivare får trots allt en intäkt då de sparar tid och pengar samt att när de får 

in rätt medarbetare i företaget generar det mer vinst. Dock innebär det inte att de får kontant 

betalning.  

 

Vi anser också att det är av stor vikt att skilja mellan arbetsliv och privatliv. Det finns vissa 

gränser som arbetsgivare inte bör bryta fast att de kanske kan göra det. Teorin av Thompson 

var häpnadsväckande för oss. Vi tycker att sociala medier bidrar med olika sorter och mängd 

av information och därmed får inte alla kandidater samma chans till en rättvis bedömning. I 

Sverige kan vi tänka oss att ifall arbetsgivare hade begärt lösenord till sociala medier, hade 
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företaget fått en mängd konsekvenser. Förutom legala aspekter, hade troligtvis företaget fått 

en hel del både moraliska och etiska problem. 

 

Eftersom att arbetsgivarna som vi intervjuade påpekade att de tyckte att sociala medier är 

osäkert och avancerat, så tror vi även att mycket grundar sig i att det inte finns några tydliga 

riktlinjer utvecklade kring vad de inte får göra och dess konsekvenser. Vi kan tänka oss att 

många arbetsgivare anser att det är bättre och mindre mödosamt att använda de traditionella 

metoderna (trots att de är dyrare) i och med att sociala medier framstår som "att gå över 

öppen eld". Det vi menar är att människor kan gå över öppen eld men det finns en stor risk för 

att bli bränd. Att använda sociala medier kan även ses som “en dans på rosor” dock kan det 

även bidra med en förödelse för företaget om de inte används på rätt sätt. Vi har fått 

uppfattningen att många arbetsgivare inte vet vad de får och inte får göra på sociala medier 

och därmed så väljer de att inte undersöka dem djupare, utan håller fast vid det de traditionella 

metoderna. Vi kan även förstå att arbetsgivarna tycker att det är mycket lättare att handskas 

med de metoder de har erfarenhet av och därmed vill de inte testa något nytt som kan kosta 

dem mer ifall de gör fel. 

 

Clark & Roberts (2010) menar att eftersom arbetsgivare granskar profiler så kommer 

kandidater att anpassa sitt sätt att integrerar med varandra utifrån vad arbetsgivare anser är 

lämpligt och därmed förändrar det samhället i stort. Förutom att arbetsgivare kan göra sig 

skyldiga till både moraliska och etiska påföljder, kan även användandet skada hela företaget i 

sig (Scroggins et al., 2008; Madera, 2012; Caers & Castelyns, 2011; Slovensky & Ross, 2011; 

Segal, 2012). Teorierna visar att arbetsgivare som använder sociala medier, anses 

oprofessionella, orättvisa, väljs bort och att de som accepterar en anställning har inte för 

avseende att stanna länge i företaget. Det finns även en risk att arbetsgivare missar 

kvalificerade kandidater då de granskar profiler tidigt i rekryteringsprocessen (ibid.). Som vi 

tidigare har tagit upp, kan vi tänka oss att det teorierna pekar på bidrar till att arbetsgivare 

känner rädsla för att medge att de använder sociala medier för att granska sina kandidater. Det 

kan vara anledningen till att hela 72 % av de 215 arbetsgivarna uppger att de inte använder 

sociala medier.   

 

19 % av arbetsgivarna som inte använder sociala medier, ansåg att det inte känns 

professionellt att använda sociala medier, då det har en låg status samt att det påverkar 

företagets rykte och varumärke negativt. Totalt var det 13 stycken arbetsgivare som svarade 
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att de använder sociala medier innan intervjuerna medan 47 stycken svarade att de gör det 

efter att de har fått en chans att träffa kandidaten. Trots att många är osäkra inför allt negativt 

som kan ske ifall de använder sociala medier, så anser vi att ifall arbetsgivare vill få ut det 

bästa av användandet av sociala medier i rekryteringsprocessen, bör de inkorporera det i hela 

företaget, vilket även Doherty (2010) och Field & Chelliah (2012), påpekar. Förutom att ha 

välutvecklade och professionella strategier för användandet av sociala medier, bör det även 

finnas med i företagets övergripande strategi (ibid.). Vi anser att det är även av stor vikt att 

företaget satsar på att utbilda arbetsgivarna så att de kan använda sociala medier på bästa sätt. 

Det handlar om att arbetsgivare ska ha kunskap och färdigheter inom att kunna tolka och 

analysera information de finner på kandidaters profiler, på ett professionellt och rättvist sätt. 

Om arbetsgivare lyckas använda sociala medier på ett rättvist och accepterande sätt, så kan 

det bidra till att företaget får högre status och kan stärka sitt varumärke.  
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6. Slutsatser 
Vid uppsatsarbetets början hade vi helt andra tankar om sociala mediers betydelse för 

arbetsgivare. Vi ansåg att det var en självklarhet att arbetsgivare använder sociala medier i 

rekryteringsprocessen då det bidrar med mer information, färre felrekryteringar, bättre 

personalstyrka och minskade kostnader. Dock visade det sig att det inte var lika enkelt som 

det framstod. Det som teorierna har tagit upp som fördelar och nackdelar med att använda 

sociala medier i rekryteringsprocessen, visade sig stämma överens med vad arbetsgivarna vi 

intervjuade, tyckte. De teoretiska aspekterna skildras i vår modell nedan och resultatet av vår 

undersökning visade att 72 %, 155 företag, inte använder sociala medier då de anser att det är 

oprofessionellt, otydligt, ger felaktig information samt att de metoder som de använder sig av 

idag, är tillräckliga. Det var 28 %, 60 företag, som ansåg att sociala medier var ett bra verktyg 

att använda. Arbetsgivarna uppgav att de använde sociala medier för att det gav mer 

information, visade personligheten samt bidrog till sparade resurser, i form av tid och pengar. 

Arbetsgivarna granskar allt som finns på sociala medier och granskningen genomförs 

vanligtvis efter intervjun. Trots att sociala medier bistår med mer information så bör 

arbetsgivare inte enbart basera sina beslut utifrån vad de finner på kandidaters profiler. 

Sociala medier används först och främst i andra syften än för att bli granskade av 

arbetsgivare. Profilen kan vara oerhört överdriven och spegla kandidatens maximalnivå samt 

att arbetsgivaren inte får samma grad av information om alla sökande. Det finns för många 

parametrar som spelar in i frågan avseende vad som är sant eller falskt på sociala medier och 

det finns därmed en större risk för arbetsgivare att fatta felaktiga beslut.   

 

 

 

Uppsatsen har gett oss en översiktlig insyn i hur sociala medier används av arbetsgivare. Vårt 

resultat kring användandet av sociala medier fick oss att bli kluvna, då alla aspekter säger 

emot varandra både inom teorin och empirin. Vi känner att fördelarna är mer konkreta och 
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preciserade än nackdelarna, då de mer känns som motargument till fördelarna och är inte lika 

tydliga. En anledning till att nackdelarna inte känns lika konkreta som fördelarna kan vara att 

nackdelarnas konsekvenser varierar från fall till fall. Vi menar att det inte är lika tydligt vilka 

konsekvenser som faktiskt kommer uppstå av de nackdelar som finns. Till exempel behöver 

användandet av sociala medier för att granska kandidater inte leda till dåligt rykte och skador 

på varumärket, dock finns en stor risk för det enligt teorin. Det finns ännu inte utvecklade 

lagar och riktlinjer kring användandet, vilket kan medföra att konsekvenserna därmed inte är 

specifika utan varierar. Ämnet är därmed intressant och bör utforskas i högre grad med 

kvalitativa metoder.  

 

Vårt resultat angående anledningarna till användandet av sociala medier i 

rekryteringsprocessen för att granska kandidater anser vi är representativt för hela Sverige. 

Anledningen till det är att vi hade en hög svarsfrekvens och att de svaren arbetsgivarna 

uppgav som anledningar stämmer väl överens med teorierna. Svaren från arbetsgivarna vi 

intervjuade och teorierna är heller inte specifika för Kalmar stad. Däremot så kan 

utbredningen av användandet av sociala medier variera beroende på geografiskt läge, 

företagsstorlek och struktur och därmed blir den aspekten inte lika representativt för hela 

Sverige. Det finns även aspekter som kan vara avgörande gällande om arbetsgivare har svarat 

sanningsenligt kring om de använder sociala medier eller inte. Det kan vara ett större antal 

som använder sociala medier för att granska kandidater än vad resultatet visar.    

 

Det är trots allt fler arbetsgivare som använder de traditionella metoderna, dock är kostnaden 

hög och det tar oftast lång tid. Vår uppfattning är att de traditionella metoderna vanligtvis har 

den mest grundläggande basen för att kunna utföra korrekta rekryteringar. Om arbetsgivare 

ändå finner att informationen är för tunn, kan de komplettera informationen genom att 

granska kandidatens profil på sociala medier. Om arbetsgivare bestämmer sig för att granska 

kandidaters profiler bör de först och främst vara ärliga och berätta för kandidaten, så att den 

får en chans att förklara eventuella oklarheter. Förutom att informera, är det av stor vikt att 

arbetsgivaren granskar profiler i slutet av rekryteringsprocessen. Det är viktigt att 

arbetsgivaren har en grundläggande uppfattning av personen innan granskningen, så att 

arbetsgivaren kan tolka profilen på ett bättre och mer korrekt sätt. För att användandet av 

sociala medier ska få bästa möjliga utgång bör det inkorporeras i hela företagets strategi samt 

att de som ska utföra granskningen blir utbildade, så de kan fånga upp all nödvändig 

information.  
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Att använda sociala medier vid granskning av profiler, verkar ha en mycket negativ klang i 

samhället och det finns många argument som avråder arbetsgivare att använda dem. Att 

arbetsgivare inte använder sociala medier är förmodligen på grund av de fallgropar som finns 

och därmed känns de traditionella metoderna mer säkra. Vi anser dock att det finns en 

möjlighet att använda sociala medier på ett mycket framgångsrikt sätt om arbetsgivare beaktar 

alla de risker som finns. Det största problemet med att arbetsgivare använder sociala medier, 

är att det inkräktar på privatlivet samt att linjen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut. Det 

är inte bara ett problem mellan arbetsgivare och kandidat utan det blir ett problem för 

samhället som helhet. Frågan blir därmed om det är etiskt och moraliskt rätt av arbetsgivaren 

att granska profiler på sociala medier i rekryteringsprocessen.  

 

Lagar och riktlinjer om arbetsgivares användning av sociala medier kommer troligtvis att 

utvecklas, vilket kan medföra att arbetsgivare med gott samvete kan ta del av alla fördelar och 

därmed lyckas med sina rekryteringar. Vi förmodar att granskning av profiler på sociala 

medier kommer bli mer vanligt och mer acceptabelt framöver. Problemet är att ju mer 

accepterat det blir, desto mer kommer kandidater att anpassa sina medieprofiler och därmed 

försvinner det "lilla extra" som arbetsgivare kunde använda för att fatta beslut på. Eftersom att 

arbetsmarknaden går mot en generationsförändring och många äldre går i pension, bör 

arbetsgivare använda sociala medier till att nå den yngre generationen. De bör använda 

sociala medier i större utsträckning för att annonsera tjänster och därmed attrahera och finna 

nya kandidater istället för att göra en bakgrundskontroll som ändå inte kan ge en 

hundraprocentig garanti. Risken med att arbetsgivare använder sociala medier är att alla 

profiler kommer bli mer som en meritförteckning och enbart innefatta arbetsrelaterad 

information. Det innebär att ett populärt kommunikationsverktyg i samhället kommer 

förändras. Dock anser vi inte att det behöver vara något negativt, det kan trots allt innebära att 

människor väljer att kommunicera ansikte mot ansikte istället för att gömma sig bakom en 

skärm. Samhället kan då återgå till som det var förr, att personer möts för att kommunicera.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 Intervju 

Frågor till de som använder sociala medier: 

- Använder ni sociala medier i rekryteringsprocessen för att ganska kandidaters 

profiler? 

- Varför använder ni det? 

- Vilken information har ni nytta av i rekryteringsprocessen som ni finner på 

kandidatens profil på sociala medier? 

- När i rekryteringsprocessen granskar ni kandidatens profil på sociala medier? 

Tack för att ni tog er tid att besvara våra frågor och ha en trevlig dag! 

 

Frågor till de som inte använder sociala medier: 

- Använder ni sociala meder i rekryteringsprocessen? 

- Varför använder ni inte sociala medier vid rekrytering? 

Tack för att ni tog er tid att besvara våra frågor och ha en trevlig dag! 
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