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Förord 
Denna uppsats har givit oss en ökad förståelse och ökad kunskap inom rekrytering via sociala 

medier samt kring nätverkets roll. Vi vill tacka våra respondenter som möjliggjort att vi har 

kunnat undersöka vårt ämne. Vi vill tacka att de med engagemang och intresse varit 

behjälpliga genom hela processen. Under dessa minst sagt tio intensiva veckor har vi fått stöd 

och hjälp från våra nära och kära. Vi vill rikta ett varmt tack även till dem. Vår handledare 

Olle Duhlin vill vi sist men inte minst tacka för den vägledande hjälp vi fått samt det 

engagemang och det intresse han visat för vårt ämne. 
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Abstract 
This paper examines how organizations work with their recruitment. The organizations in this 

paper are mined in the trade of recruiting and staffing. The paper will further influence how 

organizations work or will work with recruiting through social medias. It describes the 

recruiting process in the traditional way and what costs it brings. The next part is a description 

of network and the importance of networking in a general way. 

 

Our results demonstrate that social medias probably will stay as a complement to other more 

traditional methods and will not be an own recruiting method. Though, the results feature that 

the social medias make the recruiting more effectiveness and make the advertisement costs 

lower. One thing that is central for all type of recruitment is the importance of networking 

with other people. Networking is more effective when doing so through social medias. But 

one should not forget that networking is just as important when using the traditional way.   
 

Keywords: Recruitment, social medias, networking, recruiting process, costs 
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Sammanfattning 
Titel: Adda mig på Facebook så hör jag av mig! 

- en kvalitativ studie som behandlar rekrytering via sociala medier  

 

Författare: Amanda Igelström och Frida Nilsson 

Handledare: Olle Duhlin 

Program: Human resource management, vårterminen 2013, Linnéuniversitetet 

Nyckelord: Rekrytering, sociala medier, nätverk, rekryteringsprocess, kostnader 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för vad sociala medier inneburit för 

rekryteringsbranschen.  

 

Metod: Uppsatsen har en abduktiv ansats med en kvalitativ strategi. Den är hermeneutiskt 

lagd då fokus ligger att öka förståelse av rekrytering och dess process i samband med sociala 

medier. Vi har genomfört en tvärsnittsstudie då vi har samlat in data från fler än ett enda fall. 

Antalet kvalitativa intervjuer som har genomförts är sju på fem olika bemannings- och 

rekryteringsorganisationer.   

 

Teori: Uppsatsens utgångspunkt är den referensram som vi har byggt upp. Teorier kring 

rekrytering och dess process och de kostnader den medför är relevanta för studien. 

Rekrytering via sociala medier med beskrivningar av dess effekter och kostnader samt en 

sammankoppling till vikten av nätverk är även de relevant teori. 
 

Empiri: Uppsatsen empiri består av primär data. Empirin består av sju kvalitativa intervjuer 

hos fem olika bemannings- och rekryteringsföretag. 

 

Slutsats: De slutsatser vi har kommit fram till är att det vanligaste sättet att rekrytera på är att 

kombinera olika rekryteringsmetoder. Sociala medier ses snarare mer som ett komplement till 

den traditionella rekryteringsmetoden. Det är även individuellt hur sociala medier hanteras 

och används inom olika organisationer. Den mest centrala rollen vid rekryteringar är 

nätverket. Nätverket är avgörande för hur pass väl organisationer lyckas med sina 

rekryteringar. 
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1.	  Inledning 
Inledningskapitlet avser att sätta in läsaren i begreppet rekrytering. Fortsättningsvis 

redovisas en förklaring av sociala medier och nätverk. Vidare presenteras 

problemdiskussionen där läsaren sätts in i problematiken kring sociala medier och 

rekryteringsprocessen. Samt vad nätverket kan ha för innebörd. Problemdiskussionen 

utmynnar sedan i uppsatsens problemformulering och syfte. 

 

1.1	  Bakgrund 
För att kunna överleva på marknaden är det är av stor vikt för organisationer att förstå hur de 

bör gå tillväga för att hitta potentiella kandidater vid rekryteringar. Felrekryteringar kan 

innebära stora kostnader och kan även visa sig hämmande för organisationsutvecklingen. För 

att klargöra vad rekrytering innebär behöver en redogörelse av begreppet rekrytering göras. 

Armstrong (2012) beskriver begreppet rekrytering som att hitta kandidater som organisationer 

behöver. Bratton & Gold (2012) definierar rekrytering med tre centrala begrepp. De menar att 

det först handlar om att attrahera individers intresse av att ansöka till en tjänst. Det andra 

handlar om att kandidaterna måste vara kapabla att uppfylla rollen i anställningen. Det tredje 

är att undersöka hur kompetensen bedöms utifrån organisationens agerande till ledarskapet.  

 

Enligt Eriksson - Zetterqvist, Kalling & Styhre (2012) består rekrytering av två moment; en 

planerad del och en dramatiserande del. Det planerade momentet tillskrivs exempelvis 

rekryteringskonsulter som ansvarar för rekrytering i organisationer. Det dramatiserande 

momentet riktas mot de potentiella kandidater som söker en viss tjänst. Dramatiseringen 

uppstår när en kandidat stöter på andra kandidater, möter rekryteringskonsulter och eventuellt 

erbjuds tjänsten. Vidare berättar Armstrong (2012) att rekrytering kan vara kostsam och att 

den delas upp i olika segment som tillsammans skapar en process. Att genomföra 

rekryteringar handlar också om att kunna skapa ett engagemang hos de individer som i 

slutändan rekryteras och resulterar i att organisationer utvecklas framåt (Armstrong, 2012). 

Enligt Armstrong (2012) finns det ett flertal olika metoder att använda vid rekryteringar. 

Enligt Torrington, Hall & Taylor (2005) är en av de vanligaste metoderna att publicera 

tidningsannonser eller annonsera via organisationers egna hemsidor. En metod som slog 

igenom under 1990-talet var introduktionen av internet i rekryteringssammanhang. Det ansågs 
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revolutionerande inom rekryteringsbranschen. I samband med internets utbredning växer nya 

tillvägagångssätt fram för att nå kandidater. Sociala medier är en sådan metod. 
 

 

I dagens samhälle blir vi allt mer involverade i sociala medier. Detta är något som även 

uppmärksammats i rekryteringsprocesser. Sociala medier skapar möjligheter att dela 

information med användare över hela världen (Carlsson, 2010). Enligt Carlsson (2010) skulle 

användandet av sociala medier kunna bidra till effektivare rekryteringsprocesser. Effektiv i 

den meningen att det leder till en snabbare och enklare rekryteringsprocess. Sociala medier 

innebär en integrering mellan individer vilket sker via internet. Att vara “social på internet” 

innebär allt från att skriva i chattforum till vänner och bekanta, sprida hemsidor via länkar 

eller organisera grupper (Carlsson, 2010). Nätverken som bildas via sociala medier kan vara 

av såväl personlig som professionell natur. Individer som delar intressen kan länkas samman 

och därmed komma i kontakt med andra individer som delar det specifika intresset (Carlsson, 

2010). Genom att rekrytera via sociala medier skulle organisationer på kort tid kunna nå ut till 

ett stort antal individer samtidigt. Enligt Clapperton (2009) är exempelvis Facebook det 

sociala medium där flest potentiella arbetssökande redan är medlemmar. Ett annat socialt 

medium som Clapperton (2009) pratar om är LinkedIn. LinkedIn är ett socialt medium som är 

specialanpassat för arbetsgivare och arbetssökande. 

 

Generation Y beskrivs som den generation som vuxit upp med internet och ny teknik samt 

viljan att utvecklas (Parment, 2008). Om möjligheterna tillvaratas väl kan generation Y 

utveckla nya varumärken, kommunikationskanaler, arbetstillfällen, utbildningar och 

yrkeskategorier (Parment, 2008). Enligt Parment (2008) karaktäriseras generation Y av att 

generationen är van vid att göra val, de har en förändrad syn på trygghet, strävar efter 

meningsfullhet, vill ha snabb feedback samt att de har en förändrad syn på konsumtion och 

identitet. Denna karaktärisering kan länkas samman med en av nyckelkomponenterna i 

uppsatsen nämligen sociala medier. Sociala medier har redan bekräftats av Carlsson (2010) att 

metoden med fördel kan användas vid rekryteringsprocesser. Generation Y kan här komma att 

påverka framtida rekryteringsprocesser. Enligt Parment (2008) är arbetsmarknaden och 

generation Y starkt sammankopplade. Han menar att organisationer måste attrahera 

generation Y om de vill vara en konkurrenskraftig aktör i framtiden. Parment (2008) menar 
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även att generation Y har stora sociala nätverk. Relationerna är många, en del är långsiktiga 

andra kortsiktiga, men de har ett tydligt behov av att nätverka. 
 

Den grundläggande beskrivningen av vad är ett nätverk innebär är att det är en ordnad grupp 

individer där hörnstenarna är individerna i sig och relationen mellan dem. Nätverk utvecklas 

enligt Christakis & Fowler (2010) organiskt utifrån individers benägenhet att söka efter och 

skaffa ett stort antal vänner, att få vänner eller arbeta på antingen små eller stora arbetsplatser. 

Nätverk, i samband med sociala medier, innebär exempelvis att de vänner som en individ har 

på Facebook utgör dennes nätverk på mediet i fråga. 

 

Detta nätverk kan användas i samband med rekrytering då rekryteringskonsulter publicerar 

information om en tjänst på sitt Facebook-konto vilket sedan kan ses av samtliga kontakter i 

nätverket. Nätverket kan liknas vid en kedja som länkas samman. Breda nätverk och att 

nätverka flitigt kan resultera i snabbare rekryteringar och skulle dessutom kunna generera ett 

större urval av kandidater för organisationer. Detta skulle kunna gynna organisationer på så 

sätt att rekryterare, via sina nätverk på förhand har en tämligen god uppfattning om de 

potentiella kandidater som kan anses lämpliga. Enligt Carlsson (2011) handlar det om att 

nätverka med sin omgivning och bevaka omvärlden för att kunna dra nytta av nätverkande på 

sociala medier. 

	  

1.2	  Problemdiskussion 
Sociala medier är ett verktyg som utvecklat rekrytering och underlättat nätverkande. De 

geografiska avstånd som tidigare kanske distanserat oss från varandra är inte längre ett lika 

stort problem. I och med utvecklingen av sociala medier har avstånden mellan oss krympt och 

det är inte längre lika svårt att upprätthålla kontakter med andra individer där tidigare 

geografiska avstånd utgjort hinder i kommunikationen. Den första frågan som uppstår är hur 

sociala medier hanteras av organisationer och hur sociala medier kommit att påverka 

rekryteringar? Hur sker exempelvis annonseringar, uppsökande av lämpliga kandidater och 

hur ser processen ut? Carlsson (2010) har bekräftat att sociala medier effektiviserar 

rekryteringsprocessen. Vi har funnit det intressant att undersöka attityder och erfarenheter 

samt hur beteendet ser ut gällande rekrytering via sociala medier. Vårt ämnesval kan 

behandlas ur en rad olika infallsvinklar. Kostnadsfrågan är en intressant vinkling. Exempelvis 
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finner vi det intressant att undersöka vilka kostnader en rekryteringsprocess medför via 

sociala medier. Studien kommer därför inkludera konstadsfrågan. 

 

I dagens samhälle är ett välskött nätverk ett verktyg som kan anses lämpligt att använda av 

organisationer i samband med rekryteringar. Vår hypotes kring nätverk utgår ifrån att det är 

just nätverket ifråga som skulle kunna utgöra den komponenten som kan generera framgång 

vid rekryteringar via sociala medier. Genom att upprätthålla välskötta nätverk, ackumulerade 

via sociala medier, tror vi att individer bibehåller kontakten med andra individer som senare 

kan visa sig nyttiga när organisationer står i begrepp att göra rekryteringar. Genom att först 

sondera det egna nätverket vid rekryteringar skulle tid och resurser eventuellt kunna sparas 

för organisationen. Genom att använda sina personliga kontakter kan rekryteringskonsulter 

söka upp och kontakta lämpliga kandidater till en vakant tjänst. Rekryteringskonsulter skulle 

också kunna be individer som är involverade i dennes egna nätverk att undersöka om det in 

sin tur finns lämpliga kandidater i någon annans nätverk. Nätverk skapar på så sätt kedjor 

vilka sammanlänkade bildar en bred sammansättning av individer. Vi är nyfikna på hur ett 

sådant nätverk kan utnyttjas på bästa sätt och vad det ger för möjligheter för organisationer 

som står i begrepp att en rekrytera. Vi finner det intressant att undersöka organisationers 

erfarenheter kring nätverk och i vilken mån det alls förekommer i rekryteringsprocesser.  

 

Vidare kan nätverk fungera som en portal till andra individers nätverk genom vilken 

rekryterare kan utöka sökningen till individer som ingår i dessa nätverk. Vidare kan dessa i 

sin tur bidra med hjälp till rekryteringskonsulternas sökarbete. Sociala medier innebär således 

en ökad möjlighet för organisationer att utnyttja utomståendes nätverk. Via sociala medier 

skulle rekryteringskonsulter kunna använda privata kontakter som tillfälligt transformeras 

till professionella kontakter. Den potentiella uppsjö av lämpliga kandidater som finns 

tillgängliga bland sociala medier skulle kunna leda till problem för organisationer. Bland detta 

omfattande urval ska organisationer nämligen besitta en förmåga att sålla, att välja ut och rata. 

Enligt Roberts (2005) är selektion och urval krävande processer som tar mycket tid i anspråk 

för organisationer att genomföra. Det är en intressant aspekt av att tillgängligheten i sociala 

medier kanske rent av kan bli en belastning. Vi finner det således intressant att undersöka 

attityder och beteenden som skulle kunna urskönjas hos  

organisationer. 
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Carlsson (2010) hävdar att det är effektivare att använda sociala medier vid rekryteringar och 

vi frågar oss då hur rekrytering via sociala medier utmärker sig i förhållande till traditionell 

rekrytering. Vi finner det intressant att undersöka verkligheten av effektivitetsfrågan genom 

att studera organisationers erfarenheter och föreställningar. 
 

Vi anser att sociala medier kan bidra till att individer som annars troligtvis inte skulle ha 

mötts kan knyta kontakter med varandra. Vid intresse för en kandidat kan 

rekryteringskonsulter, via sociala medier, skicka snabba förfrågningar till den potentiella 

kandidaten. Vi är även av den uppfattningen att nätverkande via sociala medier kan ske 

snabbare än genom traditionella vägar. Men är snabba och enkla vägar alltid det bästa? Vilka 

problem kan tänkas uppstå vid användning av sociala medier? Verkligheten kan se olika ut 

men genom att undersöka erfarenheter, attityder och beteenden kring hur rekrytering 

genomförs samt hur och om sociala medier och nätverk sammanfogas i processen finner vi 

mycket intressant att undersöka 

 

1.3	  Problemformulering 
- Hur väljer organisationer att hantera sociala medier vid rekrytering samt hur har det påverkat 

rekryteringsprocesser?   

- Hur påverkas kostnader för rekrytering om rekrytering sker via sociala medier? 

- Vad har nätverket för innebörd vid rekrytering? 

 

1.4	  Syfte 
Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för vad sociala medier inneburit för 

rekryteringsbranschen.    
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2.	  Metod	  
Metodkapitlet ämnar presentera hur uppsatsen genomförts. Inledningsvis beskrivs uppsatsens 

problematiska karaktär. Fortsättningsvis beskrivs uppsatsens valda ansats, som är abduktiv. 

Sedan följer en beskrivning till den valda strategin som är en kvalitativ metod. Vidare följer 

förklaringar över uppsatsens datainsamling, urvalsprocesser samt avslutningsvis aspekter ur 

uppsatsens kvalitet. Under samtliga avsnitt diskuterar, motiverar och presenterar vi våra 

metodval.   

	  

2.1	  Problemets	  karaktär 
I det inledande kapitlet redogjorde vi för vad uppsatsens studieobjekt var. För att sätta in dig 

som läsare i ämnet än en gång utgår denna uppsats ifrån tre betydande nyckelkomponenter: 

rekrytering, sociala medier och nätverk. Dessa komponenter är grundpelare men uppsatsen 

innehåller även begrepp och diskussioner kring kostnader som en rekryteringsprocess medför, 

beskrivningar av traditionell rekrytering, exempelvis annonseringar via tidningar samt en 

förklaring av rekryteringsprocessen. 

 

Vi har valt att studera rekrytering via sociala medier genom en kvalitativ metod. Den 

kvalitativa metoden ger oss en möjlighet att utforska studieobjektet i ord och berättelser från 

den valda branschen - bemanning och rekrytering. Berättelser och erfarenheter har varit 

viktigt för att vi ska få en ökad förståelse kring rekrytering via sociala medier och samtidigt 

kunna uppfylla uppsatsens syfte som är att få en ökad förståelse över den komplexitet som 

sociala medier inneburit för rekryteringsprocessen samt vilken roll nätverket spelar. Genom 

att använda en kvalitativ forskningsmetod har vi kunnat gå på djupet vad det gäller attityder 

och föreställningar kring rekrytering, sociala medier och nätverk. Vi har även kunnat se 

mönster för beteenden i hur bemannings- och rekryteringsorganisationer går tillväga vid 

rekrytering, hur sociala medier används och i vilken utsträckning samt vilken roll nätverket 

spelar vid en rekryteringsprocess. 

 

Enligt Jacobsen (2003) är en problemformulering ett krav för att kunna skapa förståelse. 

Därav har vi en problemdiskussion i uppsatsens inledande kapitel som diskuterar rekrytering 

via sociala medier samt vilken roll nätverk spelar i rekryteringssammanhang. Därefter har vi 

kommit fram till uppsatsens problemformulering. Genom problemformuleringen har ett 
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samband arbetats fram till uppsatsens syfte. Vår ambition har varit att arbeta fram en slutsats 

utifrån den teori och empiri som uppsatsen har inbringat. 
 

2.2	  Forskningsansats 
Deduktiv forskningsansats innebär att hypoteser och idéer härleds från teorin (Bryman & 

Bell, 2003). Den induktiva ansatsen kännetecknas av att studien härleds från empirin för att 

sedan sammankopplas med relevanta teorier (Grønmo, 2004). Utifrån dessa två 

ansatsbeskrivningar har vi känt att ingen av dem passar in på vårt sätt att undersöka det valda 

forskningsämnet. Vi har istället antagit den abduktiva ansatsen. Enligt Björklund & Paulsson 

(2003) växlar den abduktiva ansatsen mellan deduktion och induktion. Olsson & Sörensen 

(2011) beskriver vidare att den abduktiva ansatsen grundar sig i dialogen mellan teori och 

empiri. Enligt Olsson & Sörensen (2011) används induktion för att beskriva erfarenheter och 

beteenden av primärdata medan deduktion ökar kunskapen inom ämnet med teoretiska 

ståndpunkter. Vi har till en början valt att utgå från teorier som redan existerar för att 

undersöka hur sociala medier och rekrytering kopplas samman. Den största andelen teorier 

som vi behandlar är knuten till begreppet rekrytering. Detta för att kunna inbringa baskunskap 

om rekryteringsämnet. Ytterligare teorier vi studerat är teorier som behandlar rekrytering via 

sociala medier. Slutligen har teorier rörande nätverk och dess betydelse studerats för att kunna 

bygga upp vår bakgrund till det ämne som valts att studera. Empirin har givit oss en förståelse 

av erfarenheter och attityder kring ämnet. Vi har genom att först utgå från teorin kunnat växla 

fram och tillbaka mellan empiri och teori. När empirin var insamlad kunde vi därav växla 

tillbaka till teorin för att fylla de luckor som vi ansåg behövde förstärkas för att besvara 

studiens problemformulering och syfte. Den abduktiva ansatsen har således givit oss 

möjligheten till att växla mellan teori och empiri. Vi har varken velat utgå från den deduktiva 

ansatsen, där teorier utgör grunden till hur verkligheten ser ut, eller den induktiva ansatsen, 

där linjen utgår från vad vi som forskare upptäcker i verkligheten. Vi har således ansett att 

den abduktiva ansatsen har varit lämplig för vår studie. 
 

2.3	  Forskningsstrategier 
Kvantitativ och kvalitativ metod används båda inom forskning (Bryman & Bell, 2003). 

Baserat på den problemformulering som tidigare presenterats i inledningskapitlet har en 

kvalitativ metod används för insamlingen av data, vi anser att den kvalitativa metoden är det 

verktyg som är bäst lämpat för att besvara problemformuleringarna samt för att skildra 
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verkligheten. En kvalitativ metod har utgångspunkt i studieobjektet enligt Alvesson & 

Sköldberg (1994). I vårt fall har studieobjektet varit bemannings- och rekryteringsbranschen. 
 

Den kvalitativa metoden utgår vanligtvis från intervjuer, då syftet är att tolka utvalda 

respondenters erfarenheter (Andersen, 1998). En modell vi valt att utgå ifrån är Bryman & 

Bells (2003) kvalitativa forskningsmodell som består av sex steg. Bryman & Bells (2003) 

modell beskriver hur vi gått till väga under den kvalitativa processen. Under uppsatsens 

inledande kapitel presenterades forskningsfrågan - vilket blev första steget i modellen. I det 

andra steget presenteras huvudområdet för uppsatsen, vilket i vårt fall har varit att studera 

rekrytering via sociala medier i bemannings- och rekryteringsbranschen. Det tredje steget 

beskriver hur vi samlat in relevant data som presenteras under avsnittet 2.5 Datainsamling. 

Det fjärde steget behandlar hur vi tolkat insamlad data. Tolkningen beskrivs närmare under 

avsnitt 2.6 Tolkning av data och presentationen av empirin redovisas under kapitel fyra. Vår 

teoretiska referensram presenteras i kapitel tre. Steg fem har således handlat om att 

komplettera data till uppsatsens teoretiska referensram eftersom vi har tillämpat en abduktiv 

ansats. Avslutningsvis har vi kommit fram till steg sex i Bryman & Bells (2003) modell där vi 

har presenterat själva resultatet av uppsatsen. Teorin och empirin analyseras i analyskapitlet 

vilket slutligen har mynnat ut till ett diskussions- och slutsatskapitel. 

 

När det handlar om kvalitativa studier menar Jacobsen (2003) att författarna inte bör ha några 

förutfattade meningar eller förväntningar när empirin samlas in. Vi hade redan viss 

förkunskap i första hand om sociala medier men även om rekrytering som vi hade studerat i 

tidigare kurser. Dock hade vi inga kunskaper på hur bemannings- och rekryteringsföretag 

sätter samman dessa komponenter. 

 

När det kommer till vetenskapliga perspektiv har vi riktat uppsatsen mot det hermeneutiska 

perspektivet. Bryman & Bell (2003) beskriver detta perspektiv som tolkande och grundar sig 

på att studera mänskliga beteenden och handlingar för att skapa förståelse eller förklaring. 

Beskrivningen av det hermeneutiska perspektivet har vi sammanlänkat till den valda 

forskningsstrategin eftersom vi har strävat efter att skapa förståelse genom mänskliga 

handlingar och förfaranden inom bemannings- och rekryteringsbranschen. 
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2.4	  Forskningsdesign 
När det kommer till uppsatsens forskningsdesign menar Bryman & Bell (2003) att en 

tvärsnittsdesign innebär att insamling av data sker från fler än ett enda fall. I vårt fall har det 

inneburit att vi samlat in data från olika organisationer med inriktning mot bemanning och 

rekrytering. Vi har således inte bara inriktat oss mot en enda organisation. Dock har 

branschen varit densamma, men syftet har varit att samla in data för att vi ska kunna skapa oss 

ett mönster av olika samband. Andra definitioner som Bryman & Bell (2003) diskuterar är att 

en tvärsnittsdesign intresserar sig för variationer samt att forskningen sker vid en tidpunkt. I 

uppsatsen har vi funnit ett intresse i att undersöka fem olika bemannings- och 

rekryteringsorganisationer vilket vi har sammanlänkat till de variationer vi intresserat oss för i 

branschen. Genom att vi undersökte olika organisationer med inriktningar på bemanning och 

rekrytering har vi fått fram mönster som visar på skillnader och likheter. Tidpunkten för 

intervjutillfällena har varit under samma period och givit oss underlag att arbeta vidare med 

under uppsatsarbetet. 
 

2.5	  Datainsamling 
Bryman & Bell (2003) beskriver att datainsamling delas in i två huvudkategorier - primärdata 

och sekundärdata. Den empiri vi samlat in utgjorde uppsatsens primärdata. Primärdata är data 

som vi själva samlat in genom de intervjuer vi genomfört. Den empiri som vi samlat in genom 

våra kvalitativa intervjuer är ny och aktuell information som inte tidigare varit publicerad. 

Enligt Halvorsen (1992) är ett av kriterierna för primärdata att den inte ska ha varit publicerad 

tidigare. Skillnaden mellan primärdata och sekundärdata är att den sistnämnda utgörs av redan 

insamlad data i form av exempelvis litteratur eller vetenskapliga artiklar (Johansson Lindfors, 

1993). I uppsatsen började vi med att införskaffa lämplig litteratur för att bygga upp vår 

referensram och förståelse. 

2.5.1	  Urvalsprocessen 
Bryman & Bell (2003) menar att bekvämlighetsurvalet, som är en metod inom icke-

sannolikhetsurvalet, är lika användbart inom forskning av ekonomi som ett sannolikhetsurval. 

Därav har vi ansett det vara lika trovärdigt att använda ett icke-sannolikhetsurval. Vi har dock 

varit medvetna om att vi måste vara restriktiva när det kommer till att generalisera det 

material som vi har fått fram genom den empiriska undersökningen. Bryman & Bell (2003) 

menar att det är nästintill omöjligt att generalisera resultatet av ett icke-sannolikhetsurval 

eftersom vi som forskare inte kan veta vilken population som är representativ. Vi har således 
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varit försiktiga med att generalisera materialet. Vi har även diskuterat generaliseringen 

ytterligare då uppsatsen inbringat sju intervjuer med fem olika organisationer vilket i sig inte 

går att generalisera och återberätta verkligheten. Vi kan således bara återberätta en viss del av 

verkligheten - det vill säga den del som undersökts genom våra intervjuer. 

Till denna uppsats har vi således valt att använda oss av ett icke-sannolikhetsurval med 

bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2003). De respondenter som vi har intervjuat har funnits 

tillgängliga för oss under den period i uppsatsprocessen som vi var mogna, att genomföra 

intervjuer inom, för att uppnå bästa kvalitet. Med bästa kvalitet menas att resultaten ska kunna 

härledas till uppsatsens problemformulering. Dessutom har vi ansett att de respondenter vi 

valt ut speglar den empiriska undersökningen på ett sätt som vi inte trodde var möjligt, då det 

har framkommit både skillnader, likheter samt motsättningar och bekräftelser till den 

teoretiska referensramen som uppsatsen innefattar. 

2.5.2	  Val	  av	  organisationer	  och	  respondenter 
Som vi tidigare har nämnt har vi i denna studie valt att inrikta oss på bemannings- och 

rekryteringsföretag. Det finns en mängd olika företag i just denna bransch. Vi hade till en 

början tänkt undersöka sex företag inom denna bransch. Dessvärre uteblev en av våra 

tilltänkta organisationer i Stockholm till undersökningen. Detta för att de inte ansåg sig ha tid 

med en intervju under den perioden som intervjuerna genomfördes i Stockholm. Därav 

beslutade vi att utelämna organisationen i vår undersökning och istället fokusera på det 

empiriska material vi samlat in från resterande fem organisationerna. Vi har inte lagt någon 

större vikt vid storlek, antal anställda, omsättning på organisationen eller hur länge de varit 

verksamma inom branschen. När det kommer till val av respondenterna på de utvalda 

organisationerna har kravet varit att respondenterna ska arbeta operativt med bemannings- 

och rekryteringsprocesser. Det som varit viktigt för oss är att skapa förståelse för hur de valda 

respondenterna och organisationerna arbetar med rekrytering via sociala medier. Vi har 

därmed valt att inte intervjua chefer och de som sitter i ledningsgruppen av den anledningen 

att de inte arbetar operativt med de frågor vi ville ha svar på. Samtliga av våra respondenter 

arbetar operativt med bemanning och/eller rekrytering. Deras huvudsakliga syssla är att arbeta 

med rekrytering och att genomföra rekryteringsprocesser. Vi har intervjuat sju respondenter 

på fem olika företag. På respondenternas begäran kommer de vara anonyma. 

Samtliga respondenter godkände ljudupptagning under respektive intervju, varpå vi använde 

en Iphone för att spela in intervjuerna. Vidare påpekade vi för respondenterna att vi önskade 

att de skulle svara så öppet som möjligt samt att vi ville undersöka deras erfarenheter, 
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attityder och föreställningar kring rekrytering och hur det hanteras i kombination med sociala 

medier. Vi har genomfört samtliga intervjuer på respektive respondents arbetsplats och 

intervjuerna varierade mellan 40-60 minuter. 

2.5.3	  Intervjuer 
Enligt Yin (2009) är intervjuer en av de viktigaste informationskällorna för att samla in 

empirisk data. En diskussion om hur vi skulle gå tillväga för att på bästa sätt kunna samla in 

empiri mynnade ut i att vi använde oss av kvalitativa intervjuer då vi ansåg det vara den 

informationskälla som var det bäst lämpade verktyget för vår uppsats. I likhet med Widerberg 

(2002) har vi varit av den uppfattningen att kvalitativa intervjuer ger unika svar och 

tolkningar. Därför ansåg vi den kvalitativa intervjumetoden vara lämplig för att skildra våra 

respondenters berättelser. Enligt Eriksson-Zetterquist, & Arhne (2011) ligger styrkorna i 

intervjuer i att berättelserna som kommer fram förklarar hur respondenterna arbetar i 

praktiken och vilka upplevelser och erfarenheter respondenterna har inom ett visst område. 

Utifrån uppsatsens forskningsfrågor togs beslutet att intervjuer var ett godtaget sätt att 

genomföra insamlingen av empiriska data på. I likhet med Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

(2011) har vi ansett att genom att använda intervjuer som metod för anskaffningen av data har 

varit lämpat sig bäst för att få våra respondenter att beskriva processen med hur de arbetar 

med rekrytering och sociala medier. Respondenterna har på så sätt kunnat ge utförliga 

beskrivningar och exempel kring sina erfarenheter angående rekrytering med sociala medier.   

 

Själva uppsatsen handlar om att vi har velat undersöka hur rekrytering och sociala medier 

används i bemannings - och rekryteringsbranschen och vi har då ansett att intervjuer med 

anställda som arbetar operativt med detta ämne har varit bäst lämpat. Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne (2011) beskriver olika former av intervjuer; ostrukturerade, semistrukturerade 

intervjuer (löst strukturerade intervjuer). Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) menar att några 

gränser för hur en intervju läggs upp varken är önskvärt eller nödvändigt. Enligt Eriksson-

Zetterquist & Ahrne. 2011)är det inte ett måste att skapa en intervjumall men de menar att det 

kan vara bra att ha med en mall med de huvudfrågor som ska tas upp under intervjutillfällena 

för att inte glömma viktiga frågor. Vi har, i likhet med Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) 

försökt att inte binda upp oss allt för mycket på den intervjuguide som vi har skapat för 

uppsatsens intervjutillfällen och har således använt oss av semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer innebär enligt Dalen (2004) att intervjun är inriktad på 

förutbestämda ämnen som vi utformat i förväg. För uppsatser som använder sig av intervjuer 
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för att samla in empirisk data är ofta nödvändigt att utforma en intervjuguide (Dalen, 2004). 

Intervjuguiden bör innehålla centrala teman samt de frågor som anses behövas för att kunna 

täcka upp de områden som uppsatsen ämnar beröra. Det är framförallt viktigt att utveckla en 

intervjuguide när intervjuerna är semistrukturerade. Det är även viktigt att inte utarbeta frågor 

som kan anses ledande så det är respondenternas åsikter som ska lyftas fram utan att ha 

färgats av intervjuarens egna åsikter (Dalen, 2004). Vi har försökt hålla oss till breda frågor 

men har sedan låtit öppna frågor florera fritt under varje intervjutillfälle som har hållits. 

Genom att använda en semistrukturerad intervjumetod har vi fått en bred bild av 

respondenternas berättelser. 

 

Enligt Grønmo (2004) är det att föredra om intervjuerna genomförs i form av samtal på ett 

anpassningsbart och flexibelt sätt. Grønmo (2004) förklarar att intervjuerna kommer att 

utvecklas i en viss riktning, beroende på vilken information respondenterna bidrar med samt 

hur kommunikationen mellan respondent och författare utvecklar sig. Under intervjutillfällena 

insåg vi att vi var tvungna att vara beredda på att upptäcka oförutsedda förhållanden samt 

förbättringen av upplägget av intervjun. Vi har även insett att det inte har gått att planlägga 

någon av intervjuerna då de har utvecklat sig olika beroende på hur respondenterna har svarat. 

Utvecklingen av svaren som varje intervju har medfört har vi ansett var intressant att 

analysera och diskutera i uppsatsens senare del. Intervjuerna har på så sätt blivit nyanserade 

med erfarenheter och beteenden från den verklighet som vi har undersökt. Vi har dock haft en 

och samma intervjuguide med strukturerade frågor som vi har använt vid samtliga 

intervjutillfällen med våra respondenter. Enligt Grønmo (2004) bör vi vara öppna för initiativ 

från respondenterna men samtidigt hålla en rak linje i enighet med huvudämnet. Vi har 

kämpat med att inte sväva iväg för långt utanför ämnet men samtidigt har vi försökt att vara 

öppna för initiativ från respondenterna. 
 

Ytterligare har vi varit noga med öppenheten när det gäller våra respondenter. Enligt Grønmo 

(2004) bör största möjliga öppenhet existera. Därav har vi valt att på förhand informera våra 

respondenter om syftet med denna uppsats samt ge dem en överblick på vilka huvudämnen vi 

ämnade diskutera, som i denna uppsats berörde; rekrytering, sociala medier och nätverkande. 

Dock har vi varit måna om att inte skicka ut vår intervjuguide i förväg till respondenterna. 

Detta för att de då hade getts möjligheten att kunna formulera och förbereda svar som kunde 
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varit osanna. Vi har velat gå på djupet om hur våra utvalda respondenter arbetar med 

rekrytering via sociala medier. 
 

 

2.6	  Tolkning	  av	  data 
De primärdata vi har samlat in resulterade i en uppsjö av information. Frågan vi ställde oss då 

var om all information var nödvändig att behandla för att besvara uppsatsens 

problemformuleringar och syfte. Vi har med hjälp av Svensson (2011) tolkat våra insamlade 

data genom tre steg. Dessa steg är att sortera, reducera och argumentera (Svensson, 2011). 

 

Eftersom de data vi har samlat in under intervjutillfällena tillfört uppsatsen en mängd 

information som vi har transkriberat har vi till en början varit tvungna att sortera upp bland 

informationen. Vi har aktivt sorterat upp det transkriberade materialet utifrån 

nyckelkomponenterna rekrytering, sociala medier och nätverk för att kunna få en överblick. 

I det andra steget och har vi reducerat det material som inte har varit av betydelse för att 

fortsätta arbetet med uppsatsen och kunna besvara problemformuleringarna. Precis som 

Svensson (2011) beskriver har även vi känt att det har varit omöjligt att presentera allt 

material som vi har samlat in. Vi har dock varit tvivelaktiga till att reducera material från den 

insamlade data. Vi har känt att det har varit svårt att välja bort stycken ur materialet då vi 

ibland har varit osäkra på om rätt material har valts bort. Vi har försökt kringgå detta dilemma 

genom att läsa det insamlade materialet ett flertal gånger för att sedan kunna säkerställa att 

vital information finns kvar i materialet. Vi har kontinuerligt återgått till uppsatsens 

problemformulering och syfte för att säkerställa att vi håller samma tråd genom det empiriska 

materialet som uppsatsens problemformulering och syfte.   

 

Avslutningsvis presenterar Svensson (2011) sitt sista grundläggande arbetssätt när det handlar 

om att tolka data - nämligen argumentation. De tidigare stegen i arbetssätten handlade om att 

skapa ordning och koncentrera de väsentliga delarna ur materialet utefter uppsatsens 

problemformulering. Genom argumentationen har vi försökt skapa kopplingar till de teorier 

som uppsatsen innehåller. Vi har försökt referera och analysera det material som har kommit 

in i förhållande till de teorier vi tagit fram och självständigt kunna presentera likheter och 

skillnader. Vi har försökt att begreppsförklara nya sätt att använda befintliga begrepp samt 

utvecklat en del nya tankesätt och teorier kring rekrytering via sociala medier. En presentation 
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av argumenten kan läsaren ta del av under kapitel fem. Det är under kapitel fem som de 

tertiära tolkningarna (Svensson, 2011) presenteras. Under kapitel fem har det empiriska 

materialet analyserat i förhållande till teorin. Syftet med de tertiära tolkningarna är att besvara 

forskningsfrågorna som vi har behandlat under det inledande kapitlet. 
 

2.7	  Forskningskvalitet 
Validitet är ett begrepp som behandlar giltigheten på den insamlade empirin (Grønmo, 2004). 

Det är svårt att avgöra om en studie är valid, men ju högre validitet desto bättre är det 

(Grønmo, 2004). Vi har försökt öka vår validitet på den data som vi har samlat in genom att vi 

endast har använt primärkällor i empirin. Vi har känt att det var ett bra sätt att behandla 

validitetsaspekten på i denna uppsats. En annan viktig aspekt när det handlar om validitet är 

att vi har givit våra respondenter möjlighet att ta del av den transkribering som vi har gjort 

efter varje genomförd intervju. Möjligheten att ändra och revidera något av det som 

transkriberats av respondenterna själva har vi ansett ökat vår studies validitet. 

Enligt Jacobsen (2003) är validitet en sammanföring av den trovärdighet tillsammans med hur 

vi lyckas föra en kritisk granskning över de data som har samlats in. Det har därmed varit av 

stor vikt att vi väglett dig som läsare genom hela uppsatsen för att öka trovärdigheten. Vi har 

under teorikapitlet fört en diskussion kring hur vi resonerat med de olika teorierna. Vi har 

vidare försökt vara lojala och ärliga under empirikapitlet och vi har försökt framställa våra 

respondenters svar så verklighetstroget som möjligt. Samtidigt har vi ställt kritiska frågor över 

de svar som intervjuerna bidrog med. I analysen har vi på bästa sätt försökt sammanlänka det 

material som diskuterats i teori- och empirikapitlet. 
 

Det är lika viktigt att ha en hög validitet som att ha en hög reliabilitet. När det handlar om 

reliabilitet menar Olsson & Sörensen (2011) att det innebär graden av överensstämmelse 

mellan mätningar som genomförs på samma sätt men vid olika tidpunkter. Vi har diskuterat 

reliabilitetbegreppet i förhållande till uppsatsens ämne. Vi har ansett att det empiriska 

materialet som har samlats in antagligen skulle vara likvärdig med den undersökning som vi 

har gjort om den skulle genomförts vid ett annat tillfälle. Attityder och beteenden kring 

rekrytering och nätverk skulle troligtvis se likadana ut idag som om undersökningen skulle 

genomföras senare igen. Detta innebär att vår undersökning kan anses ha en hög reliabilitet. 

Det vi har diskuterat är om sociala medier och dess användningsområde skulle skilja sig åt. Vi 

har varit osäkra på om sociala medier kommer att utvecklas i en snabbare takt skulle kunna 
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bidra till att attityder och beteenden kring användandet skulle skilja sig åt från den 

undersökning som vi har genomfört och om det skulle genomföras senare igen. Att tekniken 

utvecklas i takt med att erfarenheter och attityder ändras kan vara det moment som medför en 

lägre reliabilitet till vår undersökning.   
 

2.8	  Forskningsetik	  
När det gäller forskningsetik har vi till att börja med varit öppna med vad vi vill undersöka. 

Ahrne & Svensson (2011) menar att de regler och principer som har tagits fram när det 

handlar om forskning innebär att vi bör informera om vad studien innebär. Samtliga 

respondenter har således tagit del av uppsatsens forskningssyfte samt vilket ämne det är som 

vi har velat undersöka. I en öppen dialog har vi förklarat vad vi vill undersöka för våra 

respondenter och således inte undanhållit någon information. 

 

Vid frågan om att anonymisera våra respondenter i uppsatsen har vi följt deras önskan om de 

har velat vara anonyma i studien. Vi har dock inte frågat våra respondenter om de vill vara 

anonyma utan anonymiserat om de aktivt har frågat om det. Enligt Dalen (2004) är det viktig 

att vi som forskare informerar respondenterna om att de har rätt att delta anonymt i 

undersökningens. Detta kan innebära ett dilemma då undersökningen dels måste framstå som 

trovärdig och dels måste visa hänsyn till respondenternas rätt till att svara anonymt. 

 

2.9	  Metoddiskussion 
Den abduktiva ansatsen har varit en bra ansats för oss att utgå ifrån. Det har givit oss 

möjligheten att föra en dialog mellan de teoretiska utgångspunkter och det resultat som 

empirin har medfört. Dialogen har på så sätt medfört att vi har fått en ökad förståelse kring 

rekrytering, sociala medier och nätverk. Uppsatsen hade troligtvis även kunnat genomföras 

med en induktiv ansats då det hade medfört att den insamlade empirin hade utgjort grunden 

för hur teorin skulle utvecklats. Vi har dock svårt att se att den deduktiva ansatsen hade varit 

lämplig att använda för att besvara vår problemformulering och uppnå syftet. Den hade 

troligtvis varit mer lämplig om uppsatsen haft en annan inriktning än att undersöka hur 

rekrytering via sociala medier hanteras i organisationer och hur dess nätverk spelar roll. 

Vår egen förförståelse kring rekrytering och dess process kan ha haft en viss påverkan i denna 

undersökning. Den teori som presenteras under teorikapitlet kan ha valts omedvetet eftersom 

vi redan hade en förkunskap kring det valda ämnet. Även det faktum att vi själva använder 
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sociala medier privat, och är insatta i dess funktioner och användningsområden, kan ha haft en 

viss omedveten inverkan. 
 

I intervjuernas tidigare skede så genomfördes endast fyra intervjuer. Vi ansåg först att detta 

skulle räcka som empirisk data då den information vi då fått in var ytterst givande och skulle 

räcka som underlag för uppsatsens analys, diskussion och slutsats. Men ganska snart insåg vi 

att fyra intervjuer var alldeles för tunt för att räcka som empiriskt underlag. Vi kände att den 

information som hade inbringats med de första fyra intervjuerna behövde utökas för att vi 

skulle kunna urskilja mönster och skillnader på ett bättre sätt. Därför tog vi beslutet om att 

genomföra ytterligare tre intervjuer för att få ett bättre djup i vårt empiriska material. Vi anser 

att om vi hade hållit fast vid att endast ha gjort fyra intervjuer så hade uppsatsen förmodligen 

inte uppnått en särskilt hög trovärdighet. Under de sju intervjutillfällen som genomförts för 

denna studie deltog vi båda två. En av oss genomförde intervjun och ledde frågorna medan 

den andre antecknade. Att vi båda två deltog vid intervjuerna kan ha påverkat de svar som 

respondenterna lämnade om de kände sig nervösa. Vi tror dock inte att det har haft så stor 

inverkan då vi upplevde att varje intervjutillfälle kändes avslappnat. Situationerna kändes 

avslappnade därför att intervjuerna genomfördes i en miljö som respondenterna kände sig 

trygga i. I dessa fall genomfördes alla intervjuer på respektive respondents arbetsplats. 

 

Vi är medvetna om att vi i denna uppsats inte har kunnat täcka hela verkligheten av hur 

bemannings- och rekryteringsbranschen arbetar med rekrytering via sociala medier samt deras 

arbete med nätverk. Vi kan på så sätt inte ge den en rättvisande bild. Respondenterna med 

respektive organisation representerar således en viss del av verkligheten. Detta har vi försökt 

presentera genom att inte generalisera materialet och dra allmänna slutsatser. Vi har istället 

försökt fokusera på att återberätta viss del av verkligheten. 
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3.	  Teori 
Under teorikapitlet redovisas de teorier som vi ansett vara betydelsefulla för studien. För att 

sätta in dig som läsare under detta kapitel är det uppdelat i uppsatsens tre 

nyckelkomponenter; rekrytering, sociala medier och nätverk. 

 

3.1	  Rekrytering	  och	  dess	  process 
Armstrong (2012) har i inledningskapitlet redogjort för begreppet rekrytering – att hitta 

kandidater som organisationer behöver. Granberg (2011) definierar rekrytering, på liknande 

sätt som Armstrong (2012), som en åtgärd för att tillgodose organisationers behov av 

personal. Således kan det konstateras att rekrytering handlar om personalresurser efter 

organisationers olika behov. Granberg (2011) presenterar en rekryteringsmodell för hur 

rekryteringar går till. Det första steget handlar om att organisationer tar ett beslut om att en 

tjänst ska tillsättas. Därefter reds tjänstekraven ut och den lediga tjänsten publiceras sedan för 

allmänheten. Granbergs (2011) nästa steg i modellen handlar om att göra en sammanställning 

över de kandidater som har sökt tjänsten och vidare sker även ett första urval. Urvalet utökas 

och ännu ett urval sker bland de mest intressanta kandidaterna. Av de mest intressanta 

kandidaterna leder en av dem fram till ett avtal och en anställning inleds. Granberg (2011) 

menar att efter att en tjänst är tillsatt utreds även rekryteringspolitiken och 

rekryteringsrutinerna med en uppföljning. Granbergs (2011) modell kan liknas vid 

Armstrongs (2012) rekryteringsprocess som är kravprofil, attrahera kandidater, läsa 

ansökningar, intervjuer, testning av kandidater, utvärdering, insamling av referenser och 

kvalifikationer samt erbjuda kandidaten en anställning. Armstrong (2012) avslutar även med 

en uppföljning av den tillsatta tjänsten. Därefter anses rekryteringsprocessen avslutad.  

 

Rekryteringsprocessen beskrivs av Eriksson - Zetterqvist, Müllern & Styhre (2011) som både 

kostsam och tidskrävande. De anser att processen är kritisk för dels organisationen och dels 

individen. Ur ett långtidsperspektiv är det avgörande för organisationens överlevnad att hitta 

rätt kandidater och sedan på bästa sätt utnyttja deras egenskaper och erfarenheter. 

Enligt Lindmark & Önnevik (2011) är rekrytering besläktat med begreppet personalplanering. 

De menar att personalplaneringen ger underlag för rekryteringsprocesser. Aspekter som 

professionella och kostnadseffektiva tillsammans med det resultat en rekryteringsprocess 

medför är underlagsmaterial som personalplaneringen medför. Lindmark & Önnevik (2011) 
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betonar även vikten av att organisationer implementerar sina rekryteringsstrategier i den 

övergripande organisationsstrategin. 

3.1.1	  Traditionell	  rekrytering 
Vi har valt att beskriva vad traditionell rekrytering innebär för att få en ökad förståelse för 

den utveckling som har skett inom rekryteringsbranschen. Traditionell rekrytering innebär att 

organisationer hittar kandidater exempelvis via den egna hemsidan, via lokala eller nationella 

tidningsannonser (Armstrong, 2012). Enligt Zackrisson (2006) publiceras många 

arbetsannonser i tidningar av ren slentrian. Annonsering via organisationers egna hemsidor är 

det som används i störst utsträckning vid traditionell rekrytering. Även att använda sig av 

specialinriktade företag som bara sysslar med rekrytering är en annan betydande metod som 

används flitigt. Andra typer av traditionella rekryteringsmetoder är online-rekrytering via 

jobbportaler, rekryteringar via konsulter och annonseringar i olika tidningar och magasin. 

Vanligtvis sker en kombination av flera av dessa metoder för att attrahera en större målgrupp 

beroende på vilken typ av tjänst som ska tillsättas. (Armstrong, 2012). 

Armstrong (2012) påvisar att det är väldigt liten andel organisationer som väljer sociala 

medier som metod när det kommer till rekrytering. Dock hamnar ändå sociala medier under 

kategorin traditionella rekryteringsmetoder. 

3.1.2	  Kvalificerade	  rekryteringar 
För att komma vidare i denna studie behöver vi definiera begreppet kvalificerad rekrytering 

som i förlängningen mynnar ut i begreppet headhunting. Vi anser att kvalificerad rekrytering 

och headhunting är nära besläktade med den typ av rekrytering vi ämnat undersöka i denna 

uppsats - rekrytering via sociala medier. 

 

Littorin (1994) hävdar att det är en utmaning för organisationer att hitta rätt individ till rätt 

plats. Trots att Littorin skrev boken “Talangjakten - Handbok i strategisk planering” redan år 

1994 känns detta påstående fortfarande aktuellt och trovärdigt. Littorin (1994) menar att en 

misslyckad rekrytering alltid är kostsam för organisationen i fråga. Hur lyckas en organisation 

då med sin rekrytering? Zackrisson (2006) menar att lyckade och kvalificerade rekryteringar 

mycket väl kan genomföras via headhunting. Headhunting innebär att individer handplockas 

av organisationer. Han förklarar dock att kombinationen av att annonsera en ledig tjänst och 

samtidigt ringa runt och handplocka individer är det bästa sättet för att hitta rätt person till rätt 

plats. Zackrisson (2006) anser att arbetsmarknaden idag är tuffare än någonsin och det krävs 

engagemang från såväl organisationens sida som från individen själv. 
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Zackrisson (2006) beskriver även rekryteringsbranschen som en bransch som egentligen alltid 

har existerat. Den ser dock lite annorlunda ut idag mot hur den såg ut förr. Han menar att ett 

bra rekryteringsarbete idag börjar långt innan en annons publiceras i tidningen eller en 

headhuntingprocess drar igång. Rekryteringsarbetet är på så sätt mer planlagt än tidigare. Han 

hävdar även att organisationer måste arbeta med mer långsiktig rekrytering för att konkurrera 

om rätt personer. Även Frykman (2005) skriver i sin bok “Myten om den effektiva 

rekryteringen - jobbsökning och rekrytering på 2000-talet” att matchning mellan individ och 

organisation är den effektivaste rekryteringsmetoden. Han beskriver rekryteringsmetoden i tre 

steg. Det första steget handlar om att skaffa så mycket bakgrundsinformation som möjligt om 

organisationen och tjänsten i fråga. Andra steget är att söka information om kandidater. Det 

tredje och avgörande steget är att matcha dessa två med varandra. Frykman (2005) menar 

således att den effektivaste rekryteringsmetoden är att tillämpa headhunting, som också är ett 

snabbt växande affärsområde i Sverige. 

3.1.3	  Rekryteringskostnader 
Både Armstrong (2012) och Eriksson - Zetterqvist et al (2011) har tidigare nämnt att 

rekryteringar är kostsamma och tidskrävande. Vi vill således utforska vad som utgör 

kostnader i en rekryteringsprocess. Johansson & Johrén (2011) beskriver i sin bok 

“Personalekonomi idag” de kostnader som uppkommer vid en rekrytering. De menar på att 

rekryteringskostnader är svåra att definiera för organisationer. Vanligtvis räknas bara 

annonskostnaden in i kalkyler. Johansson & Johrén (2011) menar att kalkylen då inte visar 

den faktiska kostnaden av en rekrytering. De menar att annonskostnaden visserligen utgör en 

betydande del och då avses främst de tryckta tidningsannonserna som Armstrong (2012) 

beskriver under avsnittet 3.1.1 Traditionell rekrytering. 

 

Johansson & Johrén (2011) menar även att kostnaden för själva anställningsmomentet är en 

avsevärd kostnad i rekryteringsprocessen. Ett anställningsmoment kan enligt Johansson & 

Johrén (2011) innehålla element som läsning av ansökningar, intervjuer, referenstagningar 

och urval. Det är en ansenlig beståndsdel i rekryteringsprocessen. Ytterligare kostnader som 

uppkommer under rekryteringsprocesser är introduktionskostnader, inskolningskostnader 

samt fadderkostnader. De tre sistnämnda är kostnader som inte vidare kommer att behandlas 

under uppsatsarbetet men vi vill ändå uppmärksamma dess existens. Samtliga nämnda 

kostnader tillförs således en rekrytering under dess process. 
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3.1.4	  Felrekryteringar 
Förutom de kostnader en rekryteringsprocess medför kan det ibland bli fel vid ett 

rekryteringsarbete. Enligt Lindelöw Danielsson (2008) är felrekryteringar en kostnad som kan 

bli oerhört stor för organisationer. Hon menar att de största kostnaderna uppkommer delvis 

genom underprestation från den felrekryterade kandidaten. Det kan innebära att 

organisationen behöver hyra in extra personal för att täcka den felrekryterade kandidatens 

underprestation. Lindelöw Danielsson (2008) menar att ytterligare kostnader tillkommer för 

att ersätta den felrekryterade kandidaten. Hela den process som Granberg (2011) och 

Armstrong (2012) diskuterade under avsnittet 3.1 Rekrytering och dess process sätts igång 

igen och medför nya rekryteringskostnader. 

 

Dineen, Ling, Ash & Delveccio (2007) genomförde en studie, där resultatet visade att 

platsannonser som innehöll kombinationer av både välformulerad, välförmedlad information 

och bra estetik gjorde sökande kandidater medvetna om tjänsten passade eller inte passade 

dem. På så sätt kan organisationer del undvika att allt för många “opassande” kandidater 

söker en tjänst. Enligt Treschow (2010) så har 19 % av alla rekryteringskonsulter någon gång 

sållat bort potentiella kandidater pågrund utav information som kommit fram, om kandidaten i 

fråga, vid sökningar hos sociala medier. Information om individer som hittas hos sociala 

medier kan också användas vid anställningsintervjuer som underlagsinformation. 

 Informationen används också av rekryterarna som underlag för anställningsintervjuer 

(Treschow, 2012).  Information om arbetssökande kan vara ett verktyg för organisationer för 

att kunna undvika kandidater med åsikter som kanske skiljer sig avsevärt från organisationens 

egna, exempelvis rasistiska åsikter (Treschow 2010). Både Dineen et at. (2007) och Treschow 

(2010) betonar vikten av att rätt kandidater blir uttagna till intervjuer och senare eventuellt 

blir anställda på organisationen för att slippa extra kostnader som uppstår vid felrekryteringar. 
 

3.2	  Rekrytering	  och	  sociala	  medier 
Hur kopplar vi då samman rekrytering och sociala medier? För att fortsätta på Armstrongs 

(2012) påstående där han bekräftar att endast en liten del av rekryteringen sker via sociala 

medier så påvisar Jansdotter (2011) att Facebook mycket väl kan bli framtidens nya sätt att 

rekrytera kandidater på. Även Clapperton (2009) beskriver det sociala mediet LinkedIn som 

ett specialanpassat virtuellt verktyg för arbetstagare och arbetsgivare - mediet finns till för att 

dessa parter ska mötas. Även LinkedIn kan på så sätt öka möjligheterna för att hitta 



- Adda mig på Facebook så hör jag av mig! 
Amanda Igelström & Frida Nilsson  

	  

	   28	  

rekryteringsmaterial för organisationers olika behov. Jansdotter (2011) menar fortsättningsvis 

att söka kandidater på ett icke-traditionellt sätt kan vara nyckeln för att hitta goda och 

långsiktiga relationer. Hon fortsätter med att beskriva de traditionella rekryteringsvägarna 

som en liknelse av ålderdomligt och inte lika kommunicerbart. Det är snabbare att 

kommunicera med omvärlden via sociala medier än vad det är via mail-kontakter, 

telefonkontakter eller varför inte genom en vanlig traditionell annons i den lokala tidningen. 

Även en parallell till Parments (2008) definition av generation Y går här att urskilja. Parment 

(2008) menar att generation Y har vuxit upp med internet samt att generationen har viljan till 

att utvecklas. Vi anser att utveckling är ett begrepp som är starkt förknippat med framgången 

av att rekrytera via sociala medier. Parment (2008) menar fortsättningsvis att generation Y är 

sammankopplade till arbetsmarknaden. De kan karaktäriseras kring ett ändrat beteende 

jämförelsevis med den föregående generationen. 

 

Carlsson (2010) säger även hon att sociala medier med fördel kan användas vid rekrytering. 

Hon menar på att organisationer lättare och på ett snabbare sätt kan hitta och söka information 

om kandidater och kan på så sätt täcka organisationens behov av att rekrytera en ny 

medarbetare. Det har blivit allt mer viktigt att profilera annonsutformningar i rätt socialt 

forum för att genomföra en lyckad rekrytering Arthur (2006). Enligt Carlsson (2010) är det 

just sociala medier som är det mest aktuella forum, som dessutom utvecklas kontinuerligt. 

Sociala medier ger oss en möjlighet till ett internetbaserat umgänge och öppnar många 

möjligheter såväl lokalt som regionalt och globalt. 

 

Komplikationer och fallgropar som Nilsson (2011) diskuterar i sin bok “Sociala medier - en 

antologi om en ny tid” är generationsfrågan. Nilsson (2011) menar att olika generationer har 

olika kunskap och förståelse kring hur sociala medier kan användas. Det innebär i sin tur att 

kompetenta personer kan falla utanför ramarna. Att de i okunskap inte kan handskas med 

sociala medier och den nya tekniken vilket gör att företag och organisationer går miste om 

kompetent arbetskraft. 

3.2.1	  Kostnader	  och	  effekter	  av	  sociala	  medier 
Vi har i avsnittet 3.1.3 Rekryteringskostnader beskrivit vilka kostnader som uppstår vid en 

rekrytering. Vi vill fortsätta med att beskriva vilka kostnader och effekter som sociala medier 

medför vid ett rekryteringsarbete. Vi anser att dessa komponenter behöver lyftas fram för att 
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vi ska kunna analysera uppsatsens material. Vi kommer dock inte gå på djupet gällande dessa 

komponenter men vi har ansett att den mest vitala informationen behöver presenteras. 

Till skillnad från de traditionella rekryteringsannonser som tar ut en fast kostnad för 

exempelvis en tidningsannons, så kostar det i allmänhet inte något alls att söka och attrahera 

kandidater via sociala medier. Liksom Johansson & Johrén (2011) beskrev, under avsnittet 

3.1.3 Rekryteringskostnader, hävdar Carlsson (2010) att kostnader som uppstår i samband 

med rekryteringsprocessen är personalkostnader som samt kostnad i den tid som måste läggas 

ner på att hålla sig uppdaterad på sociala medier. Armstrong (2012) menar att 

rekryteringsprocesser är krävande och kostsamma för organisationer. På samma sätt menar 

även Carlsson (2010) att rekrytering via sociala medier är en krävande process och att även 

den kan vara kostsam då mycket tid går åt för att lyckas med sociala medier. Enligt Nilsson 

(2011) är tid pengar. Han menar att organisationer måste ha förståelse för att det kostar i tid 

att implementera och använda sociala medier inom organisationen. 

 

En viktig fråga att beakta är att organisationers insatser och dess resultat därefter ska kunna 

mätas. När det handlar om traditionella vägar att rekrytera uppvisas responsen genom antalet 

ansökningar varje annons medför. Carlsson (2010) menar att effekten av värdet med sociala 

medier mäts genom kvantitativ data. De kvantitativa data som går att mäta med hjälp av 

sociala medier är exempelvis antalet kommentarer som ett inlägg genererar, antalet unika 

besökare och antal besök. Mätning genom kvantitativ data ger organisationer ett kvitto på hur 

många individer ett inlägg har nått fram till. 

	  

3.3	  Nätverk 
I denna uppsats anses vikten av att nätverka med sin omgivning ha stor betydelse. Enligt Ståhl 

(1993) innebär begreppet nätverk en mötesplats för människor som vill arbeta mot ett och 

samma mål, bredda sina kunskaper och utveckla sina kontaktytor. Ståhl (1993) beskriver i sin 

bok “Nätverk - mötesplatser för förändring” att nätverk startas genom att en eller flera vill 

bredda sitt egna personliga nätverk eller utöka sina informella kontakter. Ett annat syfte med 

att starta nätverk samt att börja nätverka är att lära känna varandra genom olika forum samt 

hålla kontakt mellan varandra och med andra arbetsplatser. Zackrissons (2006) definition av 

begreppet ger samma definition som Sthåls (1993). Enligt Zackrisson (2006) innebär nätverk 

att det grundläggande behovet är att personer med samma intressen sluter sig samman. 

Nätverk är vanligtvis löst sammansatta och innefattar inga hierarkitrappor. Det som kan 
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tilläggas är att både Ståhl (1993) och Zackrisson (2006) är eniga om att nätverk och 

nätverkande är en modell för framtiden. Zackrisson (2006) påvisar även internets betydelse 

för nätverkens utveckling. Enligt Christakis & Fowler (2010) är själva strukturen på ett 

nätverk en av dess grundläggande egenskaper. Strukturen kan beskrivas utifrån ett stort antal 

olika sätt men mönstret av relationer som bestämmer formen, kvarstår oavsett hur nätverket 

än skildras 

3.3.1	  Rekrytering	  genom	  nätverk 
Enligt Jansdotter (2011) är det viktigare att skapa nätverk idag än vad det tidigare har varit. 

Nätverket i sig kan användas till att hitta nya arbetstillfällen, nya kandidater i en 

rekryteringsprocess eller för att hålla sig uppdaterad med omvärlden. Enligt Zackrisson 

(2006) får de flesta individer arbete genom sina kontaktnät. Han menar att många 

organisationer rekryterar genom sitt kontaktnät men att tillvägagångssättet fortfarande är 

underskattat trots att den både är kostnadseffektiv och kraftfull som metod. Han menar att 

rekryteringsföretag har sina respektive kontaktnät noga strukturerade i databaser och att dessa 

är en guldgruva att påbörja sitt rekryteringsarbete i. Det är således både en stor nytta och 

fördel att strukturera databaser för att upprätthålla ett nätverk. Jansdotter (2011) beskriver 

även att nätverk ska byggas upp när det behövs som minst för att det i förebyggande syfte ska 

finnas kontakter att nätverka med när behovet uppstår. Enligt Zackrisson (2006) är databaser 

dock mest frekvent i rekryteringsföretag och förekommer ännu inte i så stor utsträckning i 

andra organisationer. 

 

Enligt Granberg (2011)  är det vanligt att många platsannonser inte publiceras offentligt utan 

tillsätts genom nätverk eller headhunting. Han menar att det finns flera orsaker till att nätverk 

eller headhunting är mer vanliga. En anledning är att organisationer vill minska 

administration och den tid det kräver. En annan anledning kan vara att organisationen inte tror 

sig få in rätt kandidater genom exempelvis en annons eller att organisationen inte vill skylta 

med en platsannons vid den tidpunkten. Granberg (2011) menar att nätverken varierar och kan 

se mycket olika ut. Ibland är det cheferna på organisationerna som samlar information om 

kandidater. Ibland är det de anställda i en organisation som ombeds tänka över sin 

bekantskapskrets efter lämpliga kandidater. Granberg (2011) beskriver nätverk som en bra 

rekryteringsmetod eftersom organisationer kan få detaljerade och informationsrika referenser 

av den som de är intresserade av. Men han menar att det även finns risker med att rekrytera 

via nätverk. Riskerna uppstår ifall organisationerna anställer individer som är för lika 
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varandra och får då ingen variation bland de anställda. Avslutningsvis menar Granberg (2011) 

att rekryteringar via nätverk kan vara känsligt. Det känsliga momentet innebär att det kan vara 

yrkesetiskt fel att kontakta och anställa en individ från en konkurrent. 

3.3.2	  Nätverk	  och	  kommunikation 
Likt begreppet nätverk är det idag av större vikt att kommunicera och att synas för att sticka 

ut från konkurrenterna. Evans (2008) drar paralleller med det personliga nätverket och det 

nätverk som organisationer använder sig av. Han menar att nätverk där organisationer står i 

centrum som exempelvis LinkedIn och Facebook är fördelaktiga att använda. För att 

överhuvudtaget synas och utmärkas måste organisationer kommunicera med omvärlden. 

Jansdotter (2011) menar även hon att nätverkande handlar om att vara innovativ med att 

kommunicera och aktivt synas på sociala medier. O´hair & Wiemann (2009) betonar vikten 

av att organisationer kommunicerar och menar att nätverket utgör nyckeln till att synas i den 

hårda konkurrensen som råder. De menar att kommunikation kan ske på olika sätt. Antingen 

via marknadsföring, upplysningar, ståndpunkter eller nyheter. Enligt Lindelöw (2008) är 

rekryteringar ett fönster ut mot omvärlden för organisationer. Organisationerna möter intresse 

för dess respektive bransch i samband med annonsering och i kommunikation med potentiella 

kandidater. Hon menar att rekryteringar på så sätt medför både risker och möjligheter. 

Riskerna uppstår ifall de som är inblandade i rekryteringsprocessen inte förstår sin roll och att 

rekryteringar även är en marknadsföringskanal för organisationen. 

 

Zackrisson (2006) redovisar i sin bok “Headhunting - guide till kvalificerad rekrytering” ett 

räkneexempel som påvisar möjligheterna med att upprätthålla nätverk som exempelvis sociala 

medier kan tillgodose. Räkneexemplet är enligt följande: En individ känner 150 personer som 

i sin tur känner 150 personer. Genom att multiplicera dessa två består en enda persons nätverk 

av 22 500 personer. Vi finner denna redovisning av Zackrisson (2006) mycket intressant och 

någonstans inser vi att sociala medier och dess nätverk är i det närmaste oändliga. Zackrissons 

(2006) redovisning bekräftas av Ström (2010) som även han hävdar att sociala medier kan 

åstadkomma ett budskaps virala spridning. Ström (2010) menar att budskapet i den interaktiva 

världen sprids som ringar på vattnet likt en kedjereaktion.  
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4.	  Empiri 
I empirikapitlet kommer vi att presentera våra respondenter samt vad vi fått fram vid våra 

genomförda intervjuer. Inledningsvis kommer läsaren få ta del av en kort presentation av 

respondenterna samt organisationerna i fråga. Sammanlagt genomfördes sju intervjuer, 

varav sex i Stockholm och en i Kalmar. Intervjuerna genomfördes hos fem organisationer. 

Under empirikapitlet kommer även en full redogörelse av de data som samlades in att 

redovisas. Respondenterna har begärt att få vara anonyma, således är namn och platser 

endast fingerade. 
 

4.1	  Presentation	  av	  respondenterna 
Respondent A är fastanställd sedan fyra månader hos organisation Nr 1. Respondent A blev 

nyligen befordrad från researcher till rekryteringskonsult. Organisationen i fråga är verksam 

inom rekrytering och headhunting inom IT-området. Headhunting och rekrytering mestadels 

online på olika sociala medier är organisationens huvudsyssla. 
 

Respondent B är fastanställd sedan 3,5 år tillbaka och arbetar hos organisation Nr 1. 

Respondent B arbetar som rekryteringskonsult och är ansvarig för affärssektorn inom IT-

branschen. 

 

Respondent C är fastanställd sedan åtta månader hos organisation Nr 2. Organisationen 

arbetar med rekrytering och headhunting för chefer och specialister. Respondent C arbetar 

som researcher vilket innebär att respondenten tar fram, söker upp kandidater, har kontakt 

med olika kunder samt tar reda på vad kunderna vill. 
 

Respondent D är fastanställd sedan år 2006 på konsultkoncernen Nr 3. Koncernen bedriver i 

största utsträckning bemanning och rekrytering men även omställningstjänster i form av 

jobbcoaching, lotsning och liknande arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Organisationen arbetar 

i huvudsak med juniora tjänster, och riktar sig främst till unga akademiker och seniora tjänster 

är mer ett undantag. Respondent D arbetar i huvudsak som processutvecklare samt är ansvarig 

för kandidatprocessen. 
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Respondent E är provanställd hos ett av dotterbolagen till konsultkoncernen Nr 3. 

Dotterbolaget riktar sin verksamhet mot studenter och unga akademiker inom alla branscher. 

Respondent E arbetar som researcher. 

 

Respondent F är fastanställd sedan år 2012 på organisation Nr 4. Tidigare inriktades 

verksamheten enbart mot juniora tjänster men har nu breddats och arbetar och levererar nu 

inom hela tjänstemannasektorn. Den nuvarande position som respondent F har är dels 

rekryterare och dels arbetar respondenten halvtid med internrekrytering till den egna 

organisationen. 

 

Respondent G och H är delägare i organisation Nr 5 som skapades år 2004. Respondenterna 

sköter även det operativa arbetet med att hitta potentiella kandidater. Organisationen är ett 

traditionellt rekryteringsföretag som riktar sina tjänster mot chefer och chefsposter, 

tjänstemän samt akademiker. Idag bedriver organisationen jobbcoachning, karriärs rådgivning 

och outplacement som innebär olika deltjänster både internationellt och regionalt. 

	  

4.2	  Rekrytering	  och	  sociala	  medier	  
	  
“Som rekryterare så sköter man processen egentligen från ax till limpa. Allt från 

kravprofilsmöte till att outsourcea kandidater till att det blir en anställning… Jag skulle säga 

att i och med den sociala rekryteringen är det ju mer riktade insatser. För där kan vi ju 

punkta de personer som vi är intresserade av att komma i kontakt med. Vi kan rikta oss då på 

det viset att vi kommer mot personer med en viss typ av utbildning eller med en viss typ av 

erfarenhet” Respondent F (2013) 
 

Samtliga respondenter ansåg att sociala medier var användbart vid rekrytering. Dock ansågs 

sociala medier till största del utgöra ett komplement till traditionella rekryteringsmetoder. 

Respondenterna A, B och F var de som använde sociala medier i själva rekryteringsprocessen, 

då oftast i kombination med traditionella rekryteringsmetoder. Enligt respondent F så kan 

organisationer genom sociala medier göra mer kvalitativa sökningar och kan även göra mer 

riktade insatser till specifika individer. Tillskillnad från traditionella rekryteringskanaler där 

respondent F menade på att inflödet är kvantitativt så är inflödet kvalitativt när sociala medier 

används som ett verktyg i rekryteringsprocessen. Inflödets utformning är något som 



- Adda mig på Facebook så hör jag av mig! 
Amanda Igelström & Frida Nilsson  

	  

	   34	  

respondent A menade vara tvärtom och antydde istället att inflödet blir mer kvantitativt via 

sociala medier och mer kvalitativa via traditionella rekryteringskanaler. 

 

“Jag tror att man kanske inte kan utesluta någon av dem. Alltså att de behövs som 

komplement till varandra” Respondent F (2013) 
 

Fortsättningsvis var samtliga respondent mestadels positivt inställda till att använda sociala 

medier vid rekrytering. I samband med sociala medier ansåg respondent F att 

rekryteringsprocessen sker på deras egna premisser. Respondenterna använde ofta funktionen 

“hashtags” eller taggar på sociala medier. Det ansågs vara ett effektivt sätt att hitta potentiella 

kandidater på. Att skriva så kallade taggar eller hashtags innebär att när den sökande 

registrerar sig på olika sociala medier kan han/hon märka sin profil med olika typer av taggar. 

Exempel på taggar kan vara vilka utbildningar personen har, meriter, tidigare och nuvarande 

positioner etc. Detta innebär att när rekryterare eller researchers söker på en viss tagg så 

kommer de kandidater som valt den specifika taggen att dyka upp på sökresultaten. Detta 

menade respondenterna effektiviserade sökningsarbetet avsevärt.  

 

“Jag fick ett uppdrag här om dagen där de var väldigt bråttom med att hitta en 

systemadministratör till i morgon. Och då finns det inte mycket mer att göra än att gå ut på 

LinkedIn och bara köra, snacka och försöka leta upp den kompetensen dem efterfrågar... så 

där hittar man ju väldigt snabbt folk. Skulle jag lägga ut en annons så tar det ju kanske tre 

dagar innan det kommer in den mängden människor som jag behöver för att kunna göra ett 

bra urval. Så det är ju ett väldigt snabbt informationshämtande om man säger så. Respondent 

A (2013) 

 

“Den absolut största användningen det är ju att leta reda på folk därifrån. Säg att vi behöver 

en person från en viss bransch så är ju LinkedIn jättebra, man kan söka på ”detaljhandeln” 

eller man kan söka specifikt på saker … man kan ju kryssa vissa saker: personen ska ha 

jobbat si och så länge, personen ska ha den eller den i titeln” Respondent C (2013). 
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“Om jag behöver en kandidat som ska jobba i Flen inom kundservice så kan jag söka på: 

Hitta alla våra personer som vill jobba inom det regionen och inom det arbetsområdet. Och 

så kan jag hitta dem. Därifrån tar vi det vidare och man anger massa olika parametrar” 

Respondent D (2013) 
 

Enligt respondent A erbjuder traditionella rekryteringsmetoder, exempelvis Monster.se eller 

Arbetsförmedlingen.se, en envägskommunikation medan sociala medier istället erbjuder 

rekryteringskonsulter och kandidater möjligheten att ha en dialog med varandra innan 

eventuell anställningsintervju och anställning. 
 

Fyra av respondenterna sades sig använda sociala medier i rekryteringsprocessen, men 

kombinerar inte rekrytering med sociala medier och traditionell rekrytering med varandra på 

något sätt. Respondent C menade på att det sociala medie som användes utgjordes av 

LinkedIn och det användes enkom eftersom LinkedIn i grunden är en professionell plattform. 

Respondent D använde sig av Facebook tillviss del för att lägga ut annonseringar för mer 

specifika tjänster, samt för att organisationen skall kunna nå ut till de som innehar 

kvalifikationerna för dessa tjänster men även för att kunna nå en större målgrupp. Respondent 

D menade att det är mer lönsamt för organisationen att lägga ut specifika tjänster på Facebook 

istället för att betala för annonser på traditionella plattformar. Respondent G och H har 

förvisso ett Facebook-konto men det är för närvarande inaktivt. Respondenterna menade på 

att Facebook skulle kunna utgöra ett bra verktyg använda vid en rekryteringsprocess, för att 

ha möjligheten att göra en bakgrundsökning på potentiella kandidater. 
 

“Tidigare fick man nog mer luska och fråga vad personen tidigare har gjort. Nu kan man 

bara gå in på en webbadress och ta reda på det. Det är ju CV på internet egentligen” 

Respondent C (2013) 
 

Respondenterna G och H på organisation Nr 5 använder sig som sagt inte sociala medier mer 

än att sprida viss information så att individer kan reagera och agera om det finns intresse. 

Organisationen använder sig måttigt av Facebook och Twitter. Men om kunder ligger långt 

fram inom användningen av sociala medier och har en policy som kräver av medarbetare att 

vända sig till sociala medier så kanske det används lite mer i det specifika fallet. Sociala 

medier används mer som undantag än regel enligt respondenterna G och H. 
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“I min uppfattning så är LinkedIn där jag har professionella kontakter. Där träffar jag och 

pratar med yrkesmässiga kontakter. Traditionellt sätt så är det ju så om jag tipsar om någon 

till någon annan så pantsätter ju jag mitt namn om jag ska använda det som en källa. På 

samma sätt om jag skulle rekommendera någon rent fysiskt” Respondent H (2013) 
 

Respondent G och H menade på att för dem så kommer sociala medier inte bli mer än ett 

värdefullt komplement till de traditionella tillvägagångssätten inom rekrytering. 

Respondenterna ansåg att sociala medier över tiden skulle kunna ersätta traditionella 

rekryteringsmetoder men att det kommer att existera andra aktörer som är bärare av den 

kulturen och det kommer inte att utvecklas av deras generation. Enligt respondenterna G och 

H erbjuder sociala medier en bra sökväg för rekryteringskonsulter, det ger även organisationer 

möjligheten att exponeras brett. 

 

“Rekrytering – militär term från början som betyder att hålla manskapet intakt. Det är alltså 

metoden för att generera personer in. Där kommer sociala medier in, fortfarande som ett 

komplement till annat. I framtiden så kommer det alla gånger att slå ut tryckta medier. Men 

det är bara en del av en rekryteringsprocess” Respondent G och H (2013) 

 

Respondent E ansåg, för dotterbolaget, att det är svårt att hitta bara ett sätt att nå ut på till 

potentiella kandidater. Organisationen tvingas att gå ut överallt på alla tänkbara plattformar 

för att nå kandidater. Samtidigt ansåg respondent D att det andra dotterbolaget till 

organisation Nr 3, som är verksam inom tjänstemannasektorn, kan förlita sig mer på 

exempelvis LinkedIn som är ett mer professionellt socialt medium. Fortsättningsvis ansåg 

respondent D att genom sociala medier kan organisationen mäta trafiken till de annonser som 

läggs upp. Organisationen kan bland annat se antalet individer som klickar på annonsen och 

kan på så sätt avgöra om det är lönsamt eller inte att lägga upp annonser på olika sociala 

medier eller hos traditionella forum. Genom dessa mätningar menar respondenterna att 

organisation Nr 3 lättare kan se vart annonsen genererar mest trafik och vart ifrån potentiella 

kandidater kommer ifrån. Vidare ansåg respondenterna D och E att om organisationen skulle 

skicka ut en tidningsannons eller sätta en annons på traditionella rekryteringsforum kan de 

inte mäta statistiken lika effektivt som de kan med sociala medier. 
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De kan även använda sina kollegors nätverk och feeds för att hitta potentiella kandidater vid 

tillsättning av uppdrag. Sökningen, via privata nätverk, sker oftast muntligt mellan berörda 

parter, i vissa fall används även sociala medium som exempelvis Facebook eller LinkedIn, för 

att rekryterare snabbt ska kunna bilda sig en uppfattning om potentiella kandidater. Om den 

tilltänkta kandidaten visar sig ha en komplett ifylld resumé med referenser på sin Linkedin-

profil var detta enligt Respondent E en positiv aspekt då detta kan komma att påverka beslutet 

om organisationen ska kontakta den potentiella kandidaten eller inte. Sociala medier används 

även då rekryterare tror sig veta någon i det egna nätverket som kan vara en lämplig kandidat 

för en aktuell tjänst. Om sociala medier används är det, enligt respondent E, nästan 

uteslutande Facebook och LinkedIn. Där Facebook i mångt och mycket förtäljer mer om 

kandidatens mjuka värden, personlighet etc och LinkedIn kan bidra med referenser. 

 

“Om Facebook är tillgängligt för den aktuella kandidaten kan det ge en indikation för hur 

personen verkar vara. Viktigt att ta i beaktande här är det kan finnas felaktig information som 

är till kandidatens för eller nackdel. Ett professionellt förfarande vore att ta en dialog om 

funnen information om den känns relevant. LinkedIn är i många fall bra för att bilda sig en 

uppfattning om kandidatens yrkesbakgrund” Respondent E (2013)   
 

Vidare säger respondent E: 
 

“Sociala medier ger oss en möjlighet att nå ut till en stor del av befolkning som vi inte hade 

nått ut till via tidningar. Därför är det helt ovärderligt för oss som företag att ha sociala 

medier som ett verktyg” Respondent E (2013) 
 

Enligt respondent G och H så var det ett aktivt val att inte inkludera sociala medier i någon 

större utsträckning. Respondenterna medgav att detta beror på att en viss passivitet kan ha 

bidragit till detta. Respondenterna ansåg att de är sprungna ur den traditionella 

rekryteringsmetoden och har lyckats väl med att generera potentiella kandidater, utan sociala 

medier. Respondent G och H ansåg även att de möjligen är konservativa och att alla tänkbara 

nyanser av sociala medier inte har undersökts eller diskuterats. Det är först under de senaste 

åren som respondenterna har börjat uppmärksamma att det troligtvis går att tillämpa sociala 

medier på ett professionellt sätt i organisationen.   
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“Jag tror nog att det är en kombination av en personlig konservativ läggning, om man ska 

hårddra det. Och en skolning i hantverket, det är det vi skiljer på, vi ser mer sociala medier 

som en informationskälla men inte som ett brukligt alternativ att ersätta traditionella 

rekryteringsmetoder... tittar man på Blocketjobb.se etc så är det ju bara ett annat sätt att 

förmedla informationen” Respondent H (2013) 
 

Respondent G och H ansåg inte att bortvalet, av i stort sett allt med sociala medier, har 

påverkat organisationen i någon vidare utsträckning. Sociala medier har inte ersatt de 

traditionella rekryteringsmetoderna som organisationen använder sig av och varken 

respondenter G eller H ansåg sig ha saknat sociala medier i det dagliga arbetet. Dock menade 

respondenterna att om sociala medier hade inkluderats tidigare i rekryteringsprocessen så 

hade det kunnat användas till organisationens fördel på så sätt att organisationen besuttit en 

högre kunskap kring fenomenet och därmed kunnat hantera det på ett effektivare sätt.   
 

Respondent F påpekade att organisationen inte ber sina anställa att skriva ut annonser på sina 

privata Facebook-konton, eller “feeds” som respondent F benämner det som. Feeds ger 

individer möjligheten att skriva meddelanden som är fullt syndliga för alla som har tillgång 

till individens Facebook-konto. Respondent F ansåg det vara till stor fördel för organisationen 

att arbeta med sociala medier. Detta grundade respondet F på att det underlättar arbetet, då 

rekryteringskonsulter och researchers nu kan rikta sig direkt mot potentiella kandidater som 

önskas nås. I motsats till respondent F så menade respondent E på att det alltid sker en 

informell process där rekryterare söker via sina privata nätverk och lägger upp information i 

sina feeds.  

 

Respondent F menade att det negativa med sociala medier hittas framförallt ur kandidatens 

perspektiv. Respondent F menar på att dessa potentiella kandidater kan få tre, fyra e-mail eller 

telefonsamtal, från rekryterare, om dagen. Detta ansåg respondent F resulterar i att 

kandidaterna inte ser någon vinning för dem att vara i kontakt med rekryterare. Det blir 

tröttsamt för individerna när rekryterare söker dem dagligen. Respondent G och H menade på 

att sociala medier och tekniker kan komma att missbrukas på ett sådant sätt att Cv:n kommer 

att skickas från mobiltelefoner vilken ur rekryteringskonsultens perspektiv kan ses som lathet 

från den potentiella kandidaten i fråga. Respondent G och H menade på att sociala medier på 

så sätt kan bidra, i en negativ mening. Att ansökningar och liknande skickas iväg allt för 
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snabbt kan rekryteringskonsultens perspektivtolkas som inte speciellt genomtänkt. 

Respondenterna G och H betonade att varje organisation och även potentiella kandidater 

måste hitta ett sätt att hantera och använda sociala medier på ett sätt som anses lämpligt. 

4.2.1	  Bransch  
Respondenterna var alla verksamma inom rekrytering, men inom olika branscher. Här kunde 

det tydlig urskiljas att valet av bransch påverkade användandet av sociala medier i 

rekryteringsprocessen. Respondent A arbetade exempelvis endast med rekrytering inriktad 

mot IT sektorn. Resterande respondenter ansåg att sociala medier var ett bra komplement till 

traditionella rekryteringsmetoder men endast respondent A menade på att sociala medier var 

det absolut bästa alternativet för att snabbt kunna tillsätta tjänst. Detta beror troligtvis också 

på branschinriktningen. Valet av bransch är det som påverkar hur sociala medier ska hanteras 

i organisationerna. Respondet C, som arbetar i en annan bransch, menade på att sociala 

medier inte var speciellt användbart för dem. Detta på grund utav att organisationen inriktade 

sig på chefsrekryteringar, respondent C ansåg att det kan uppfattas som oprofessionellt att 

kontakta chefer via exempelvis Facebook. Det kunde leda till att organisationen förlorade 

potentiella kandidater.  

 
4.2.2	  Annonskostnad	   
Annonsering av tjänster ansågs kunna underlätta uppsökningar och hittandet av potentiella 

kandidater om annonsering genomfördes via sociala medier. Det var det annonseringsverktyg 

som generade en bred, viral spridning på annonserna. Det ansågs av samtliga respondenter 

vara en fördel att använda sig av sociala medier som annonseringsväg då organisationerna 

kunde mäta hur mycket trafik som genererades till organisationen. Respondent G och H 

menade på att om sociala medier skulle komma att inta en större roll i deras 

rekryteringsprocess, så var det i första hand för att reducera omkostnaderna för dyra annonser 

och för att kunna genomföra trafikmätningar. Respondenterna menade på att generation Y 

kommer att besitta vanan att avläsa information via sina mobiler, datorer och surfplattor och 

därmed kommer dyra annonser inte göra någon nytta. Respondent D menade på att annonser 

via sociala medier riskerar att avfärdas som skräp och att potentiella kandidater kan se 

annonserna som ett irritationsmoment om dessa hela tiden dyker upp och stör dem i det 

dagliga arbetet. Organisationerna riskerade då att potentiella kandidater slutar ta dessa 

annonser seriöst. 
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4.1.3	  Kostnad	  	  
Samtliga av respondenterna ansåg att kostnader kring rekrytering reducerades om sociala 

medier användes. Först och främst var det annonskostnader som minskade så det på många 

sociala medier inte kostade något för att lägga upp annonser. Bland annat i Facebook-feeds. 

Respondenterna var dock inte helst säkra på hur kostnader i sin helhet påverkas av att sociala 

medier används som verktyg, utan det viktiga var att hitta potentiella kandidater.    
 

4.3	  	  Nätverket	  
	  
“Om du går igenom nätverket så vet du ju liksom från början att de här personerna känner 

jag ju till och jag vet att han är relevant för uttaget, jag vet vad han har gjort och att han är 

kompetent och det sparar ju också en del merarbete. Du behöver inte gå hela den här vägen 

att gräva i gamla referenser, göra arbetsprov som egentligen är onödiga vilket du måste göra 

om du letar upp någon via headhunting då kan du ju liksom ingenting om den här personen 

och cv:n. kan ju lika gärna vara en lögn” Respondent A (2013)   

 

Samtliga respondenter ansåg att nätverket hade en betydande roll till i samband med 

rekrytering via sociala medier. Fyra av respondenterna var stora förespråkare av nätverkets 

innebörd. Respondent A ansåg att nätverk i samband med rekrytering via sociala medier är 

ytterst effektivt. Genom att använda nätverket kan en kedjereaktion sättas igång och då 

respondent A kontaktar någon i sitt egna nätverk som i sin tur kontaktar någon i sitt nätverk 

som känner någon som skulle kunna vara aktuell för den potentiella tjänsten. Personerna i 

kedjan sammankopplar således respondent A med slutpersonen i kedjan och kommer då i 

kontakt med varandra. Enligt respondent A spelade nätverket i alla lägen störst roll då många 

av de som gått vidare till exempelvis intervjuer i olika rekryteringsprocesser är individer som 

Respondent A antingen redan känner eller genom kedjan. 

 

“Man bygger upp ett nätverk när man jobbar för man träffar ju folk varje dag och då får man 

ju en personlig kontakt. Man blir lite på vänbasis även om det inte blir en anställning eller får 

ett utbyte direkt så känner man till varandra och man kan plocka upp telefonen och ringa 

varandra och man har det nära tillhands” Respondent A (2013) 
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Genom sociala medier ansåg respondent A att det blir enklare att upprätthålla kontakter med 

olika individer som respondenten lärt känna. Respondent A menade att det är både tids- och 

energibesparande att skicka massutskick till berörda individer än att sitta och ringa 

telefonsamtal för att upprätthålla dessa kontakter. Respondent A själv hade inte ett speciellt 

gediget nätverk när denne själv började arbeta på organisation Nr 1 utan respondenten trodde 

att styrkan i dennes nätverk låg i att respondenten hade väldigt passande nätverk för sin 

bransch. Respondent A känner många individer, sedan barndomen, som är arbetsamma inom 

IT-branschen idag vilket varit en stor fördel. Det har även skett en del sammanträffanden för 

respondent A där denne stött på individer i exempelvis café köer som råkat vara IT-kunniga 

och som respondenten senare kontaktat på sociala medier och lyckats rekrytera. Respondent 

A förklarade även att efter att respondenten började arbeta inom rekryteringsbranschen så 

blev denne även mer kärvänlig mot individer eftersom respondent A var medveten om 

nätverkets betydelse för rekryterare. Respondenten menade på att denne på senare tid att 

börjat intressera sig mer för flyktiga vänner på Facebook eftersom några skulle kunna 

utvecklas till potentiella kandidater i framtiden. Respondent A ansåg sig vårda sitt nätverk på 

ett helt annat sätt idag, så att det blir mer kvalitet och utvidgas i så bra som möjligt så att 

större fördelar skapas. 
 

Enligt respondent B och E utgör nätverket ett mycket viktigt verktyg och är nyckeln till 

framgångsrik rekrytering. Genom nätverket kan respondenten nå ut till en viss målgrupp som 

denne önskar att komma i kontakt med för en potentiell tjänst. Respondent B menar dock på 

att olika sociala medier har olika fördelar beträffande nätverket. Exempelvis LinkedIn ansåg 

respondent B var användbart när det kom till att söka upp potentiella kandidater beroende på 

olika erfarenheter. Taggar och avancerade sökningar var även det ett värdefullt verktyg inom 

LinkedIn. Närverk som respondent B använde sig av på Facebook var genom feeds.  

Respondent B menade även på att genom att använda sitt nätverk vid rekrytering så kan det ge 

en snabbare respons förutsatt att respondenten arbetar aktivt med att upprätthålla nätverket. 

En annan fördel som framkom var tillgången till andras nätverk: vänner och vänners vänner. 

Respondent F ansåg sig använda det egna nätverket i stor utsträckning i sitt dagliga arbete. 

Det gör att respondent F kommer i kontakt med potentiella kandidater eller individer som han 

inte är i direkt kontakt med. Att kunna rikta sig tydligt till en viss målgrupp eller person som 

är intressant för en eventuell tjänst är det som ses som en stor fördel med att använda sitt eget 

nätverk, då ofta genom sociala medier. Det som respondent F fann negativt ligger, som 
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tidigare nämnt under avsnittet 4.2 Sociala medier och rekrytering, mer i kandidatens 

perspektiv. Men för respondent F själv ökar nätverket bara chansen att hitta lämpliga 

kandidater. 

 

“Går jag in, låt säga att jag har en väldigt specifik tjänst, och jag känner någon som arbetar 

med den typen av tjänst då ber jag ju att få namn tillexempel som jag kan gå via... Så jag 

använder mitt nätverk väldigt mycket, framförallt när det handlar om lite mer specifika 

tjänster” Respondent F (2013) 

 

Tillskillnad från åsikterna från respondenternas ovan menade respondent D på organisation 

Nr 3 att det är beroende på individen om nätverket är viktigt. Hon menade att olika individer 

är olika bra på att använda sig av sitt nätverk samt att bygga upp det. På organisation Nr 3 är 

det inget krav att rekryterare ska använda sitt privata nätverk i arbetet för att tillsätta olika 

tjänster, men det förekommer ofta om rekryteraren har rätt ålder och tillgång till ett bra 

nätverk. 

 

“Sitter jag med ekonomitjänster så kanske jag har pluggat ekonomi och då har ju jag ett 

fantastiskt stort nätverk gratis och det är väl klart att de personerna använder det för att 

kunna sätta sina tjänster” Respondent D (2013) 

 

Men i störta utsträckning för respondent D handlade det om att kunna bygga upp ett nätverk 

utifrån de intervjuer som görs med de kandidater som anses lämpliga. Genom att istället 

bygga upp sitt nätverk utifrån intervjuer ansåg respondent D att rekryterare får en bra koll på 

vilka kandidater som ansågs ha potential och andra som kanske inte passade just för den 

tjänsten som det först var tänkt men som då skulle kunna användas till kommande tjänster i 

framtiden. Respondent D menade att det motverkar risken för att göra ett dubbelarbete. 

Organisation Nr 3 använder sig också mycket av den egna databasen, som utgör kärnan i 

organisationens nätverk. Det är där som alla tänkbara kandidater samlas och på sätt håller 

organisationen uppsikt över kandidaterna. 
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4.4	  Framtiden	  
	  
“Sociala medier och digitala forum kommer nog ersätta i princip allting annat sen samt att 

det säkert kommer att komma nischer inom sociala medier för att kategorisera det ytterligare. 

Det kommer en ny grej, en ny LinkedIn eller en ny Facebook kanske som är fokuserat på 

branscher eller vad som helst” Respondent A (2013). 

 

Samtliga respondenter förutspådde att inom rekrytering så kommer sociala mediers inverkan 

att bli än mer övergripande i framtiden. Dock menade respondent C på att sociala medier i 

framtiden antagligen inte kommer påverka den egna organisationen, men i ett allmänt 

spektrum så var respondent C övertygad om att sociala medier skulle komma att påverka 

framtida rekryteringar. Respondenten ansåg att utvecklingen kommer grundas på att det 

kommer att finnas fler forum och plattformar att välja mellan. Respondent C trodde sig även 

veta att individer kommer att hålla sina professionella profiler mer uppdaterade och vara mer 

aktiva. Dagens användning av sociala medier sträcker sig till att individer uppdaterar sin 

senaste tjänst enligt respondenten, om de behagar, men att det i framtiden kommer att 

förutsättas att det görs kontinuerligt. Respondent C menade på att rekryterare och 

rekryteringsbolag redan har börjat inse vikten av att använda sociala medier i en högre grad 

men även att kandidater kommer att inse vikten av att exempelvis ha en välskräddad 

Linkedin-profil. Respondenten ansåg att användningen av sociala medier vid rekrytering 

kommer att breddas och även bli större i andra branscher som inte är så aktuella för det idag. 

Annonseringsmöjligheterna kommer även dem att öka genom sociala medier påpekade 

respondenten.  

 

Beträffande nätverk så ansåg respondent C att sociala medier kommer att spela en allt större 

roll när det kommer till att bygga ut och skapa nätverk i framtiden. Respondenten trodde att 

det kommer bli enklare att upprätthålla relationer med individer som rekryterare varit i 

kontakt med tidigare i arbetslivet. Troligtvis kommer fler organisationer i framtiden att bli 

tvungna att anlita bemanning och rekryteringsbolag. Eftersom respondenten menade att det 

krävs en sådan organisation för att kunna leverera bra kandidater till andra organisationer. 

Respondenten menade således på att det är både lönsammare och tidsbesparande för 

organisationer att använda sig av bemannings- och rekryteringsbolag istället för att ha 

individer anställda inom själva organisationen som sköter rekryteringen. 
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“Relationer är nog lätt att skapa via sociala medier och där skulle man kunna arbeta mycket 

mer socialt typ skicka ut uppdateringar” Respondent C (2013) 
 

Respondet A ansåg att i framtiden kommer rekrytering med sociala medier att ersätta andra 

typer av rekryteringsvägar. Respondenten menade på att det också kommer skapas fler forum, 

liknande LinkedIn, men som riktar in sig på olika nischer som kommer dela in sociala medier 

i ytterligare kategorier. Enligt respondent A kommer det troligtvis att skapas en ny sorts 

LinkedIn eller Facebook som fokuserar på olika branscher. Respondenten ansåg att det 

kommer vara portaler och digitala mötesplatser som kommer utgöra spelplanen för 

rekrytering. Respondenten menade också att detta kommer gälla för de flesta organisationer i 

framtiden. Respondent A menade att idag har redan de flesta tjänstemän en profil på sociala 

medier men denne tror även att organisationer som är verksamma inom exempelvis industri 

eller operativt arbete kommer att skaffa profiler i större utsträckning och integreras med i 

digitala medier och sociala medier kommer bidra till ett övergripande rekryteringssystem. 

Vidare ansåg respondent A att tidningsannonser och liknande gammelmedia kommer dö ut 

inom kort. 

 

När respondent D började arbeta så existerade knappt Facebook överhuvudtaget, i alla fall 

inte i Sverige. Det kommer även, enligt respondent D, att sprida sig mer och denne tror att det 

kommer förändras mer samt i en snabbare takt. Dock hoppas respondenten på att organisation 

Nr 3 kommer att fortsätta med den rekryteringsprocessen som används för tillfället då 

respondenten tyckte den vara effektiv. Respondent D kände även att det var svårt att sätta 

fingret på vad inom sociala medier som kommer förändras och vad som kommer att kvarstå. 

Respondenten ansåg att det beror mycket på vad som kommer sättas emot sociala medier. 

Respondenten menade på att denne själv tillhör en annan generation och för att göra 

rekryteringsprocesser så enkla som möjligt ansågs en samlingsplats för alla annonser där alla 

jobb kan hittas, som det ultimata. Respondent D förutspådde även att rådande konjunkturer i 

framtiden kommer avgöra hur rekryterare kommer behöva gå tillväga i rekryteringsprocesser, 

för att kunna hitta och värva så många potentiella kandidater som möjligt. Är arbetslösheten 

hög, som den är idag, så behöver inte rekryterare arbeta speciellt hårt för att hitta potentiella 

kandidater. Medan i perioder där arbetslösheten är lägre så måste en större ansträngning 

behöva göras för att hitta och rekrytera kandidater. Sammanfattningsvis förutspådde Engman 
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att det framtida inflödet av kandidater kommer påverkas avsevärt av rådande konjunktur. 
 

“Kommer vi in i en högkonjunktur så påverkar det ju också hur kandidaternas beteende är. 

Och då behöver man kanske jaga kandidaterna för att hitta rätt kompetens och då tror jag 

absolut att de sociala media får en extremt stor påverkan eftersom det är där personerna 

finns” Respondent D (2013) 

 

I likhet med respondent A så menade respondent D på att framtidens rekryteringsprocesser så 

kommer gammelmedier, inom traditionella medier, ha spelat ut sin roll helt. Respondent D 

trodde inte att en printannons i en dagstidning kommer att ha någon effekt överhuvudtaget i 

framtidens rekryteringsprocesser. Medan det för tio-femton år sedan var en nödvändighet 

enligt respondenten. 

I intervju med respondent F diskuteras inte framtiden i speciellt stor utsträckning. Följande 

var vad som sades: 
 

“Det har ju blivit en helt klart ökad effekt av sociala medier och det ser man ju också bara i 

Stockholm – 500 rekryteringsbolag som är registrerade och om man säger att 300 av dem 

kanske inte skulle kunna existera om inte sociala medier hade funnits tror jag” Respondent F 

(2013) 
 

Respondent E uttalade sig inte heller i så stor utsträckning. Följande var vad som sades: 
 

"Jag tror att alla företag kan använda sig av sociala medier för att hitta framtidens 

medarbetare. Jag är dock inte helt övertygad om att alla företag bör använda sig av sociala 

medier. Jag tror att det finns branscher, utan att kunna specificera mig, som gynnas av ett 

mer traditionellt tillvägagångssätt vid sina rekryteringar" Respondent E (2013)   

 

Enligt respondenterna G och H kommer sociala medier att vara helt avgörande i 

rekryteringsprocesser så som utvecklingen ser ut idag. De menar på att generation Y kommer 

ta med sig de kunskaper dem besitter ut i arbetslivet och det är dessa kunskaper som 

generation Y således kommer att praktisera i arbetslivet. Respondenterna G och H menade 

dock på att trender inom rekrytering går i vågor. Detta innebär att om sociala medier är en 

attraktiv rekryteringsform idag kan det vara något annat, äldre sätt, som kommer vara aktuellt 
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i framtiden. Respondenterna G och H menade på att deras egna barn idag har börjat tröttna på 

framförallt Facebook och börjat söka sig vidare till andra sociala medier och forum. De menar 

på att även om sociala medier idag är ytterst viktigt för rekryteringsbranschen så tror de att det 

i grunden handlar om att nå ut på ett så unikt sätt som möjligt till potentiella kandidater och 

kunder. 

 

”Ska du sticka ut idag när du tar kontakt med kund – skriv ett handskrivet brev med ett 

frimärke på. Bara som ett exempel på att det kanske är inne och ett sätt att sticka ut idag... 

Mer personligt och inte massutskick via sociala medier” Respondenterna G och H 
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5.	  Analys 
I det här kapitlet kommer vi presentera uppsatsens analytiska del. Vi kommer att presentera 

de kopplingar vi kunnat göra mellan teori och empiri. Uppsatsens huvuddelar: rekrytering, 

sociala medier och nätverk kommer i huvudsak analyseras för att kunna ge dig som läsare 

tydlig bild över analysen. 

	  

5.1	  Rekrytering	  och	  sociala	  medier 

Det första som konstaterades, i det empiriska materialet, är att hanteringen av sociala medier 

vid rekryteringsprocesser skiljs åt beroende på vilken organisation som tillfrågas. Den 

gemensamma nämnaren för samtliga sociala medier är att de erbjuder respondenterna och 

potentiella kandidater att kunna föra en dialog med varandra. Granberg (2011) definierade 

rekrytering som en åtgärd där organisationer fyller sitt personalbehov. För att fylla detta 

behov användes sociala medier av respondenterna tillviss del för att få ytterligare en 

rekryteringskanal. Genom de intervjuer som har genomförts har det framgått att samtliga 

tillfrågade respondenter har varit positivt inställda till rekrytering via sociala medier. Även 

respondenterna G och H som i dagsläget inte använder sig av sociala medier i sin 

rekryteringsprocess, påpekar dess positiva inverkan på rekrytering. Integreringen av sociala 

medier tenderade även här att gå åt olika håll bland respondenterna, ofta beroende på nisch 

och branschinriktning som organisationerna valt att inrikta sig på. 

 

Rekrytering via sociala medier ansågs komplettera traditionella rekryteringsmetoder och 

kombinerades mer sällan med varandra. Detta var något som Armstrong (2012) istället 

menade skulle utgöra den generella metoden för användningen av sociala medier i 

rekryteringsprocessen. Genom sociala medier ansåg Carlsson (2010) att organisationer kunde 

mäta värdet av trafiken som annonser genererade till organisationen. Sökningarna tenderade 

att bli kvantitativa via sociala medier (Carlsson 2010). Här kan en koppling dras mellan 

Carlsson (2010) och respondent A som också ansåg att sökningarna är mer kvantitativa än 

kvalitativa. I motsats till Carlsson (2010) och respondent A ansåg respondent F snarare att 

sökningarna var mer kvalitativa än kvantitativa när sociala medier används som ett verktyg i 

rekryteringsprocessen. 
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5.1.1	  Fördelar	  och	  nackdelar	  med	  sociala	  medier 

Den största fördelen med att använda sociala medier vid rekryteringar som konstaterades var 

att det oftast leder till effektiva och snabba rekryteringar. Carlsson (2010) ser att sociala 

medier kan generera fördelar till organisationer som väljer att rekrytera via sociala medier. 

Hon pekar även på andra fördelar där organisationerna inte blir låsta på ett lokalt plan utan 

kan utvidga rekryteringsprocessen regionalt och globalt. I likhet med Carlsson (2010) ansåg 

respondent D att genom sociala medier kan organisationen göra sökningar och hitta 

potentiella kandidater i en viss region där organisationen önskar tillsätta en tjänst. Övriga 

respondenter beskrev liknande fördelar som Carlsson (2010). Bland annat betonades vikten av 

snabbare respons och att kunna mäta trafiken till organisationen. Fördelarna med att kunna 

mäta trafik är att organisationerna kan se vart det genereras flest potentiella kandidater. 

Lindmark & Önnervik (2011) betonade vikten av att implementera rekryteringsstrategier i en 

organisation och detta kan kopplas till rekrytering via sociala medier. Att använda sociala 

medier som rekryteringsstrategi skulle kunna innebära att organisationer inte missar 

potentiella kandidater utan når ut till en bredare målgrupp.  

  

Nilsson (2011) menar att nackdelen med rekrytering via sociala medier är klyftan som uppstår 

mellan olika generationer. Generationer besitter olika kunskaper kring sociala medier. För 

Parments (2008) definition av generation Y blir inte rekrytering via sociala medier en påtaglig 

nackdel men för tidigare generationer faller sig inte detta sätt, att rekrytera på, lika naturligt. 

Nilsson (2011) menar att okunskap om nya tekniker tenderar att framkalla ramar, där vissa 

individer kommer att falla utanför. Det vill säga de som inte håller sig uppdaterade inom nya 

rekryteringsmetoder riskerar att försvinna från rekryteringsmarknaden. Respondent G och H 

menar på att deras egna konservativa läggning är anledningen till att de har hållit sig utanför 

sociala medier. Respondent D och E menade att negativa aspekter kring rekrytering via 

sociala medier innebär att potentiella kandidater skulle kunna se annonser via sociala medier 

som både skräp och irritationsmoment. En annan respondent ansåg att de negativa aspekter 

som denne upplevt till största del tillskrivs kandidaterna och inte organisationerna. 

Avslutningsvis presenterade Trewshow (2012) att en negativ aspekt med rekrytering via 

sociala medier är att rekryterare tenderar att sålla ut vissa kandidater på grund av icke 

önskvärd information som finns på sociala medier om potentiella kandidater.  
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5.1.2	  Bransch	  	  
I empirin nämns det att valet av bransch hade en avgörande roll om sociala medier utgjorde en 

effektiv metod vid rekryteringar. Det förekom vissa meningsskillnader mellan två av 

respondenterna. Det kan antas att sociala medier kan vara antingen ett lämpligt eller ett 

olämpligt tillväga gångsätt beroende på vilken organisation som tillfrågas. Armstrong (2012) 

beskriver olika traditionella rekryteringsmetoder, vilka kan antas vara bättre för vissa 

organisationer att tillämpa vid rekryteringar än sociala medier. Den branschinriktning en 

organisation har är således avgörande för om sociala medier bör användas eller inte vid 

rekryteringar.  

	  

5.1.3	  Annonskostnader	  	  
Enligt Armstrong (2012) är det först och främst de tryckta tidningsannonserna som utgör den 

största annonseringskostnaden. Johansson & Johrén (2011) menar att rekryteringskostnader är 

svåra att definiera och vanligtvis räknas bara den totala annonskostnaden in. Generella 

kostnader som uppstår presenterades även av Johansson & Johrén (2011) där fokus har lagts 

på annonskostnaden. Enligt respondent G och H kunde deras annonskostnader minskas om 

sociala medier involverades i organisationens rekryteringsprocess. De menade på att den fasta 

annonskostnaden skulle kunna reduceras. Vidare betonar Nilsson (2011) att för att kunna 

minska fasta kostnader för annonsering måste en viss förståelse och kunskap finnas i 

organisationen. Respondent G och H valde aktivt att inte introducera sociala medier i sin 

rekryteringsprocess. 

 

Resterande respondenter ansåg det svårt att definiera vilka kostnader som tillfaller en 

rekrytering och i likhet med Johansson & Johrén (2011) så benämndes bara annonskostnaden 

som en kostnad för rekrytering, under intervjutillfällena. Johansson & Johrén (2011) menade 

på att det är tidningar och print som är det viktigaste annonseringsvägarna. Men samtliga 

respondenter menade på att tidningar och printannonser i dagsläget är på väg att försvinna 

som annonseringsverktyg, eftersom potentiella kandidater inte längre söker efter tjänster i den 

typen av kanaler. Snarare kommer det att i och med generation Y; s intåg på 

arbetsmarknaden, vara sociala medier och digitala kanaler som är de annonseringsvägar som 

kommer att användas i största utsträckning. 	  

 



- Adda mig på Facebook så hör jag av mig! 
Amanda Igelström & Frida Nilsson  

	  

	   50	  

 

 

5.1.4	  Kostnader	   

Littorin (1994) betonar att misslyckade rekryteringar alltid är kostsamma för organisationer. I 

samklang med Littorin (1994) bekräftar även Lindelöw Danielsson (2008) att felrekryteringar 

innebär stora kostnader för organisationer. Detta bekräftas även av och Eriksson - Zetterquist 

et al. (2011) men som också adderar tid som en viktig komponent till kostnadsfrågan.  

 

Enligt Carlsson (2010) så uppstår det inte några generella fasta kostnader när organisationer 

eller individer blir medlemmar på olika sociala medier. Carlsson (2010) menar, i likhet med 

Johansson & Johrén (2011), att de personalkostnader och övriga kostnader som en rekrytering 

medför inte försvinner bara för att en organisation väljer att använda sociala medier, framför 

det traditionella, som rekryteringsmetod. Således kvarstår alltså samma kostnader som 

Johansson & Johrén (2011) tidigare presenterade i teorikapitlet 3.1.3 Rekryteringskostnader. I 

likhet med Carlsson (2010) och Johansson & Johrén (2011) menade samtliga respondenter att 

annonskostnaden var den kostnad som i huvudsak förändrades - de administrativa 

kostnaderna fanns dock fortfarande kvar. Vissa av respondenterna menade även på att det 

kanske skulle medföra merkostnader genom att introducera sociala medier i 

rekryteringsprocesser då förståelse och kunskap saknades. Förståelse och kunskap tar således 

tid att lära in och detta kopplas samman med Nilssons (2011) påstående att tid är pengar. 

 

5.1.5	  Tillämpningar	  av	  sökprocesser 
Utav de tre centrala begrepp som Bratton & Gold (2012) presenterade i Inledningskapitlet kan 

attraktion sammankopplas med sökprocesser och rekryteringar. Hantering och integrering av 

sociala medier skiljer sig även i organisationernas sökprocesser. Respondenterna skiljer på de 

olika sociala medierna, så som Facebook och LinkedIn - där Facebook ansågs vara det sociala 

medie där kontakt med vänner och bekanta upprätthålls medan LinkedIn ansågs riktas mer åt 

det professionella hållet. LinkedIns beskrivning av respondenterna bekräftas även den av 

Clapperton (2009). Respondenterna skiljer även på användandet av sociala medium vid 

annonsering beroende på vilka tjänster det är som ska annonseras ut. I vissa fall användes 

Facebook mer än LinkedIn och vice versa, detta grundades ofta på vilket socialt medium som 

respondenternas själva föredrog att använda sig av. 
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En skillnad som har kunnats urskiljas är teorins olika syn på vilka rekryteringsvägar som ska 

användas. Enligt Jansdotter (2011) skulle Facebook kunna komma att utvecklas till framtidens 

sätt att rekrytera kandidater på. Till skillnad från Jansdotter (2011) anser Armstrong (2012) att 

det är organisationens egen hemsida som är det viktigaste rekryteringsverktyget. Arthur 

(2006) menade på för att kunna genomföra en lyckad rekrytering det viktigast att kunna 

profilera sina annonsutformningar på rätt socialt forum. Frykman (2005) anser att matchning 

men hjälp av headhunting är det effektivaste rekryteringssättet. Genom matchningen kan 

rekryterare söka information. 

 

Några av respondenterna arbetade med headhunting. Att kunna söka upp information innebar 

att headhuntare skapar sig en bättre uppfattning, innan de söker kandidater. Zackrisson (2006) 

beskrev teori kring headhunting och kvalificerade rekryteringar där fokus på uppsökande 

rekrytering var huvudsaken. Detta kan sammankopplas med Armstrong (2012) som menade 

på att genom att kunna söka på olika artefakter, så som utbildning eller erfarenhet, så kan 

kvalificerade kandidater väljas ut. Armstrongs (2012) beskrivning av sökningar kan liknas vid 

respondenternas användning av “hashtags”. Hashtags förenklar och effektiviserar således 

sökandet efter potentiella kandidater då mycket tid sparas in i och med att möjligheten att 

göra direkta sökningar på de kvalifikationer som tjänsten kräver. Genom hashtags kan 

rekryteringskonsulter handplocka lämpliga kandidater som dem på förhand vet besitter de 

kvalifikationer som krävs. Respondenterna använder framför allt den egna databasen där 

hashtags är ett behjälpligt verktyg. 

	  
	  

5.2	  Nätverket 
I empirin framgår det att nätverket spelar en tydlig roll och är en av de grundläggande 

komponenterna till att kunna utföra bra rekryteringar via sociala medier. Enligt Jansdotter 

(2011) blir det allt viktigare idag att konstruera nätverk. Lindelöw (2008) menar på att en 

rekrytering inte bara behöver vara ansedd för att tillsätta en tjänst utan det handlar om att visa 

upp organisationen i marknadsföringssyfte. Således återkommer vikten av att synas och 

kommunicera med marknaden.  
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Enligt respondent A är sociala medier bra att använda i samband med nätverk då rekryterare 

kan söka på kandidater baserat på erfarenhet eller utbildning med hjälp av hastags. I stället för 

att för att först få in potentiella kandidaters cv:n via traditionella vägar, sen behöva gallra 

dessa och slutligen göra ett urval. Således kan nätverket bidra till att effektivisera 

rekryteringsprocessen. 

 

Ytterligare en sak som gjorde nätverk användbart i samband med rekrytering var möjligheten 

att kunna sända ut massutskick till sina kontakter på sociala medier. Det medför att det går 

snabbt för rekryterare att förmedla sitt budskap om att en tjänst ska tillsättas och 

förhoppningsvis komma i kontakt med potentiella kandidater. Även genom feeds kan 

rekryterare utnyttja sitt nätverk eftersom de flesta, som har möjlighet att se rekryterarens 

feeds, kommer att bidra till en viral spridning. 
 

Både Ståhl (1993) och Zackrisson (2006) visar på en enad bild av vad nätverk innebär då 

nätverket, enligt deras mening, handlar om att bredda sitt egna nätverk och utöka sina 

informella kontakter samt att de siar om att nätverkande är en modell för framtiden. Denna 

nätverksmodell är även något som Jansdotter (2011) håller med om. Ståhl (1993) beskriver 

nätverk tretton år innan Zackrisson (2006) vilket påvisar att definitionen av nätverk på sätt 

och vis är fastslagen då källornas åsikt om nätverk inte skiljer sig åt. Ett nätverk kan liknas 

vid en sammanlänkning mellan två eller flera individer. Det som dock skiljer Ståhl (1996) och 

Zackrisson (2006) åt är integreringen av internet och skapandet av virtuella nätverk som 

Zackrisson (2006) beskriver.  En av respondenterna menade på att en stor fördel med nätverk 

är att redan ha en viss kännedom om de personer som finns i ens nätverk. Detta anses positivt 

då rekryteraren redan besitter en kännedom om vad den potentiella kandidaten gjort innan och 

vad kandidaten har för kompetenser. Det ansågs tryggare att rekrytera via nätverket då cv:n i 

databaser eller på exempelvis LinkedIn, skulle kunna vara baserat på lögner. En annan 

respondent påpekade om ifall denne rekommenderade en kandidat vidare, genom sitt nätverk, 

så pantsattes dennes namn till viss del. 
 

Vidare beskrivs nätverket som en kedjereaktion och genom nätverket får rekryterare tillgång 

till andras nätverk: vänners vänner exempelvis. Respondent F menade på att nätverket bara 

ökar chansen att hitta lämpliga kandidater medan respondent D påpekade att nätverket har 

olika innebörd beroende på individen. Nätverkets storlek sågs inte som relevant utan snarare 
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var kärnan vilka individer som var inkluderade i nätverket. Enligt Zackrisson (2006) 

underskattas fortfarande nätverket och dess tillvägagångssätt som en kraftfull metod vid 

rekryteringar. Respondenterna betonade dock att nätverk är extremt viktiga om det ska ske 

framgång med rekryteringar. Databaser är dock det som fortfarande används mest frekvent för 

att bygga upp nätverk och inte sociala medier. 

 

Zackrisson (2006) beskriver att grundprincipen för att nätverk skapas är att individer har vissa 

gemensamma nämnare. Dessa nämnare kan liknas vid exempelvis organisationernas olika 

branschinriktningar dit olika individer söker sig. Sociala medier utvecklas då till 

samlingsportaler där responsen blir snabbare och effektivare än via traditionella 

rekryteringsvägar. Respondenterna B och F menar på att om organisationer arbetar aktivt med 

att upprätthålla nätverk så effektiviseras rekryteringsprocesserna. Fortsättningsvis menar 

Evans (2008) att nätverken kontinuerligt måste underhållas samt vikten av att kommunicera 

med omvärlden. Detta bekräftar även O’hair & Weimann (2009) som menar att 

kommunikation och nätverk utgör nyckeln till att synas. 

 

Ström (2010) menar att med sociala medier kan virala spridningar åstadkommas på ett enklare 

sätt och budskap sprids som ringar på vattnet. Med andra ord skapas en kedjereaktion som 

kan liknas vid räkneexemplet som beskrivs av Zackrissons (2006). Det empiriska materialet 

kan kopplas till Zackrissons (2006) exempel genom att rekryterare får tillgång till andra 

individers nätverk som sedan kan användas för att hitta och komma i kontakt med potentiella 

kandidater.    
 

5.3	  Framtiden	  	   
Framtidsaspekten spekulerades bland våra respondenter som ansåg att användandet av 

rekrytering via sociala medier kommer att öka. Även om respondenterna påpekade vikten av 

sociala medier i rekryteringsprocesser så var de inte eniga om att det borde integreras i en 

högre grad än vad som redan görs idag. Respondent A, G och H menar att i ett framtida 

scenario kan sociala medier komma att ersätta alla andra typer av rekryteringsvägar. Om 

utvecklingen fortsätter som det ser ut idag kommer dessutom sociala medier i framtiden att bli 

helt avgörande för rekryteringsprocesser.   
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Enligt Jansdotter (2011) skulle Facebook kunna komma att utvecklas till framtidens sätt att 

rekrytera kandidater på. Respondent G och H ansåg å andra sidan att Facebook i den yngre 

generationens ögon höll på att avvecklas som det stora sociala mediet. Dock skulle verktyget 

sociala medier som sådant kunna komma att utvecklas och ta över en större del av 

rekryteringsprocessen, men det kommer troligtvis inte vara de sociala medier som används 

idag som kommer vara aktuella att använda i framtidens rekryteringar. 

 

Respondent E tror att överlag skulle alla tänkbara organisationer i framtiden kunna använda 

sig av rekrytering via sociala medier men att det för vissa är gynnsammare att använda 

traditionella rekryteringsvägar. Respondenten specificerar dock inte vilka organisationer det 

skulle kunna röra sig om. Att hitta unika vägar att exponera sig på var det som respondent G 

och H ansåg framför allt var avgörande, oberoende av vilken väg organisationerna än valde. 

De menade på att trender kommer och går, även inom bemanning och rekryteringsbranschen, 

och att sökvägar som anses förlegade idag kan återkomma och åter igen utgöra en del av 

rekryteringsprocesserna.   
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6.	  Slutsats 
I detta kapitel kommer vi presentera vår slutsats som uppsatsen har lett fram till. Upplägget 

följer enligt tidigare struktur från kapitel 5. Analys med efterföljande slutsatser som vidare 

leder fram till en sammanfattande slutsats med efterföljande metoddiskussion och förslag till 

fortsatt forskning. 
 

6.1	  Rekrytering	  och	  sociala	  medier 
Samtliga organisationer i undersökningen menar att de använder sig av sociala medier i någon 

form under en rekryteringsprocess. Användandet skiljer sig dock åt mellan de olika 

organisationerna. Det medför en nyfikenhet samt ett nytt sätt att nå individer som 

organisationer annars kanske inte hade nått fram till. Fastän att sociala medier har funnits en 

längre period är det fortfarande en nytänkande metod att använda i rekryteringsprocesser. Det 

är ett sätt att attrahera ny arbetskraft och ny erfarenhet på samma sätt som Bratton & Gold 

(2012) menar med att attrahera individers intressen. Fördelar som att nå ut till många 

individer samtidigt och därmed nå ut till en bredare publik på ett snabbare och effektivare sätt 

förespråkas när sociala medier inkluderas i organisationsstrategin.  

 

De traditionella rekryteringsmetoderna som Armstrong (2012) beskriver i teorikapitlet får 

dock inte glömmas bort, de utgör redan ett välfungerande verktyg i rekryteringsprocessen. 

Om de traditionella rekryteringsmetoderna inte hade fungerat hade de antagligen redan 

förkastats som icke fungerande metoder. Sociala medier har således inte revolutionerat 

rekryteringsbranschen, utan kan snarare ses som ett komplement till välfungerande 

traditionella rekryteringsvägar. Sociala medier framstår mer som organisationernas strävan 

efter att kunna “täcka upp” alla områden för att inte gå miste om potentiella kandidater. 

Frågan som uppstår här är om det verkligen lönar sig för organisationer att söka efter 

potentiella kandidater på sociala medier i grund och botten? Dock för att inte riskera att 

hamna i kölvattnet bland sina konkurrenter så måste organisationer utveckla strategier kring 

sociala medier.  

 

Beroende på vilken målgrupp som organisationer riktar sig till måste val av rekryteringsmetod 

väljas med omsorg. Rekrytering via sociala medier kan vara effektivt och lönsamt för att nå ut 

till vissa målgrupper medan organisationer med andra målgrupper i andra fall kanske borde 

låta fokus ligga på de traditionella rekryteringsmetoderna. Således måste organisationer först 
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och främst fråga sig - finns deras målgrupp på sociala medier eller inte? Generellt sett skulle 

generation Y ses som den målgrupp som i första hand tordes vara verksamma på sociala 

medier. Då är det förstås lämpligt för organisationer som först och främst riktar sig till 

kandidater inom generation Y att etablera sociala medier i sin rekryteringsprocess. 
 

Låg- och högkonjunktur är andra aspekter som kan vara avgörande för var och hur 

rekryteringar genomförs. Vid lågkonjunktur, där det finns fler arbetssökande än det finns 

arbeten, behöver inte rekryterare anstränga sig lika hårt för att hitta rätt kandidater till en 

potentiell tjänst. De behöver då inte agera på flera olika portaler, sociala medier eller via 

andra rekryteringsvägar som finns utan det är istället kandidaterna som söker sig till 

organisationerna. Omvänt innebär en högkonjunktur att det finns för många arbeten som ska 

tillsättas men för få passande kandidater. Här kan rekryteringsmetoderna istället vara 

avgörande för att kunna tillsätta en ledig tjänst med en kandidat som håller måttet. Detta är 

något som uppmärksammas inom IT-sektorn enligt en av uppsatsens organisationer. IT-

sektorn påverkas inte av konjunktursfrågan då arbetskraften inom IT är en bristvara. 

Efterfrågad kompetens påverkas således inte av olika svängningar i konjunkturen. Det som 

bör uppmärksammas är att organisationer över lag behöver bli mer aktiva och strategiska när 

det handlar om att välja metod för rekrytering och för att hitta kandidater i en rådande 

högkonjunktur. Här är dock konkurrens, organisationerna sinsemellan, utesluten. Det är 

fortfarande viktigt för organisationerna att aktivt arbeta för att inte bli omsprungna av 

konkurrerande organisationer oavsett rådande konjunktur. 
 

6.1.1	  Fördelar	  och	  nackdelar	  med	  sociala	  medier 
En intressant aspekt som en av respondenterna pratade om var att bara i Stockholm hade cirka 

500 nya bemannings- och rekryteringsorganisationer startas. Men utan sociala medier, som 

billigt och effektivt verktyg, skulle dessa 500 nya organisationer inte kunnat etablera sig på 

marknaden. För nyuppstartade, icke ekonomiskt starka, organisationer som besitter de 

kunskaper och den förståelse det krävs för att använda sociala medier på bästa sätt kan sociala 

medier således bli ett lönsamt verktyg att använda sig av. 

 

Då utvecklingen går framåt är det inte otänkbart att sociala medier en dag sällas till de 

traditionella rekryteringsmetoderna och blir en del av normen för rekrytering. Enligt 

Armstrong (2012) sällas redan sociala medier till gruppen för traditionella 
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rekryteringsmetoder. Vilket på sätt bekräftar sociala medier som en acceptabel metod att 

använda vid rekrytering. Dock kan utvecklingen ses som både en fördel och nackdel beroende 

på vilka glasögon som används. Exempelvis kan det antas att sociala medier blir mer 

accepterat inom flertalet branscher som en rekryteringsmetod eller att det fasas ut helt. Men 

om det blir för många organisationer som arbetar på samma sätt skulle det i längden innebära 

att det inte ger samma effekt att rekrytera via sociala medier. 
 

En fördel med rekrytering via sociala medier är den viktiga tidsaspekten. Det skulle kunna 

uppstå en viss produktionstid, om en annons ska publiceras i en tidning, och tar då ytterligare 

tid innan annonsen kommer i tryck. I samband med långa publiceringstider tenderar även 

tidningsannonser att inte uppmärksammas av lika många potentiella kandidater som det en 

gång gjorde. Det är inte längre lika självklart att leta platsannonser i tidningar när individer 

söker efter nya potentiella tjänster. Sociala medier, och även traditionella rekryteringsmetoder 

via digitala forum, erbjuder organisationerna möjligheten att mäta antalet individer som 

uppmärksammat den annons som lagts ut. Via sociala medier eller traditionella 

rekryteringsmetoder medför detta även ett snabbare förfarande i rekryteringsprocessen.   

6.1.2	  Bransch	  
Den branschinriktning som organisationer väljer är avgörande för hur och om sociala medier 

bör användas vid rekryteringsprocesser. Organisationer måste fråga sig om det är lönsamt för 

dem att vara verksamma på sociala medier. Om en organisation riktar in sig på en viss typ av 

bransch så måste en granskning, av vilka potentiella kandidater och var dessa kan tänkas 

finnas, att göras. Det som kunnat urskönjas är att den respondent som var verksam inom 

bemanning och rekrytering inom IT-sektorn verkade vara mest angelägen att förespråka 

sociala medier, och mer riktad rekrytering, som det nya sättet att rekrytera. Koppling kan då 

dras till respondentens bransch där nya utvecklingar inom teknologi tenderar att framstå som 

mer intresseväckande än för andra.      

6.1.3	  Annonskostnader	  	  
Rekrytering och rekryteringsprocesser är stora kostnader för organisationer och naturligtvis 

vill de hitta lönsammare metoder för att kunna minska på kostnaden. Bland annat har 

annonser varit den kostnad som betonats mest, både genom teori och genom empiri. Enligt 

Johansson & Johrén (2011) är kostnaden för annonsen en fast kostnad i en organisation och är 

i regel enkel att specificera. Men att härleda de omkostnader, så som personalkostnader, som 
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uppkommer vid rekryteringsprocesser brukar vara svårare att tillskriva en specifik 

kostnadsbärare.  

6.1.4	  Kostnader	   
Kostnadsfrågan är alltid en viktig aspekt när det kommer till vinstdrivande organisationer. 

Ekonomisk vinning och lönsamhet är grundläggande aspekter för att en organisation ska 

överleva. Omkostnaderna för en rekrytering skiljer sig inte så mycket vare sig det är sociala 

medier eller den traditionella metoden som används. Samma kostnader kvarstår således 

fortfarande oavsett metod. Frågan är då om det är mer effektivt och lönsamt att använda 

sociala medier i rekryteringsprocessen? Tjänar organisationer på att använda sociala medier? 

Det går att vrida på frågorna fram och tillbaka men faktum kvarstår att om sociala medier ska 

slå igenom som den mest tilltalande rekryteringsmetoden behöver lönsamhetsfrågan kunna 

besvaras bättre än vad det gör idag. 

 

Om organisationer inte har kunskap och förståelse för hur sociala medier fungerar och hur det 

kan användas blir det enbart en kostnad. Kanske behöver organisationen då köpa in 

konsulttjänster för att förstå effekten av vad sociala medier kan tillföra organisationen. 

Konsulttjänsterna kostar, tiden för inlärandet kostar och tiden innan effekten visar sig kostar. 

Tid är pengar. Dessutom återkommer frågan om vilken målgrupp de kandidater 

organisationen vill komma i kontakt med, befinner sig i. Om inte de potentiella kandidaterna 

för en viss tjänst rör sig på sociala medier, varför ska då organisationen befinna sig där? Det 

handlar återigen om att se och förstå vart målgruppen befinner sig för att kunna rikta sin 

rekryteringsprocess åt det hållet. 
 

6.1.5	  Tillämpningar	  av	  sökprocesser	   
En del av respondenterna använder sociala medier för att enbart skicka feeds och på så sätt 

uppmärksamma eventuella kandidater att en ny tjänst är ledig att söka. Andra använder 

sociala medier mer aktivt i sin rekryteringsprocess med att söka bakgrundsinformation om de 

kandidater som kan vara lämpliga för en tjänst. Ytterligare en del av respondenterna ser inte 

sociala medier som en del i rekryteringsprocessen men att det med fördel kan användas som 

ett komplement för att attrahera potentiella kandidater. Även sökprocessen via sociala medier 

utgör i många fall endast ett komplement till den traditionella sökprocessen. I samband med 

sökprocesser måste organisationer analysera vilka sökvägar som det ska läggas fokus på. 

Enbart söka via traditionella vägar eller ska det kombineras med sociala medier? Facebook 
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eller LinkedIn? Svaret på vilka sökvägar som skall användas sammanfattas till en gemensam 

nämnare - där organisationen kan generera flest potentiella kandidater. Sökvägar som inte 

resulterar i bra potentiella kandidater bör rimligtvis uteslutas som sökväg. Förslagsvis bör 

organisationer utvärdera de sökvägar som används eller önskar involvera i sökprocessen 

grundligt för att inte använda sig av ineffektiva vägar, som skulle kunna bytas ut till sökvägar 

som lämpar sig bättre för organisationens sökprocess. 

 

En annan aspekt som uppdagats är att sociala medier möjliggör för rekryterare och potentiell 

kandidat att föra en dialog med varandra - jämfört med traditionella metoder. De traditionella 

rekryteringsmetoderna innebär vanligtvis en envägskommunikation, med undantag för 

telefon- och mail-korrespondenser. Vid envägskommunikationer betonas annonseringen av en 

ledig tjänst på exempelvis monster.se eller blockerjobb.se. Men om en platsannons publiceras 

som feeds på sociala forum öppnas således en möjlighet upp för dialog. Enligt Arthur (2006) 

har det blivit allt viktigare att profilera sig rätt med en rekryterings annonsutformningar. 

Denna dialogform av rekryteringsmetod kan således vara en effektivare och mer profilerbar 

för organisationer än den tidigare envägskommunikationen. 
 

Hashtags har gjort sökprocesserna mer effektiva och överskådliga. Med hjälp av hashtags kan 

sökprocessen underlättas då rekryterare resolut kan söka på specifika kvalifikationer som 

önskas hos en potentiell kandidat. Således underlättas även sållningen av kandidater då 

organisationer minimerar risken att få in ansökningar från individer som saknar de 

kvalifikationer som krävs för en viss tjänst. 
 

6.1.6	  Slutsats 
Det centrala i varför organisationer bör tillämpa sociala medier i rekryteringsprocesser är för 

att det kan generera effektivare och snabbare rekryteringar. Dock bör organisationer undvika 

sociala medier om det inte anses lönsamt. Det krävs även en viss kunskap och förståelse för 

att på bästa sätt kunna tillämpa sociala medier vid rekryteringar. En uppdagande möjlighet 

med rekrytering via sociala medier är att kunna nå ut till olika målgrupper, kunna “täcka upp” 

alla delar av rekryteringsarenan och inte gå miste om potentiella kandidater. 
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6.2	  Nätverket 
Det övergripande som har framkommit är att nätverk och att kunna nätverka har en betydande 

roll inom rekrytering. Utan nätverk så skulle inte individer komma i kontakt med varandra 

och kan därför anses vara en grundläggande komponent för att kunna utföra bra rekryteringar. 

Nätverk effektiviserar rekryteringsprocessen då goda förkunskaper om potentiella kandidater 

minskar tiden för rekryteringsprocessen: ingen gallring av cv:n eller långdragen urvalsprocess 

behöver göras. Det har betonats att nätverket ökar chansen till att hitta potentiella kandidater 

och utgör en nyckel till att kunna genomföra effektiva rekryteringsprocesser. Enligt Granberg 

(2011) är det nätverksrekryteringar som är det mest effektiva. Nätverkets roll inom 

rekrytering är betydande men har dock olika betydelse beroende på individen. Vissa 

rekryteringskonsulter använder sitt nätverk i större utsträckning än andra och skulle kunna 

bero på hur skicklig rekryteraren varit på att nätverka tidigare. 

 

Att nätverk skapas beror vanligtvis på att individer samlas kring gemensamma intressen. 

Inom branschen för bemanning och rekrytering är nätverk grunden för att komma i kontakt 

med så många som möjligt för att på så sätt kunna genomföra bra rekryteringar. I vissa fall 

kan det börja som ett inlägg eller feeds på något socialt medium. Medan det i andra fall 

används mer för att söka upp potentiella kandidater inom den interna databasen. Flera av 

respondenterna menade på att databasen är det första som genomsöks när en tjänst ska 

tillsättas. Vanligtvis finns redan ett stort nätverk inom denna bransch eftersom de kommer i 

kontakt med så många individer då arbetet i huvudsak går ut på att rekrytera. 
 

Den kedjereaktion som skapas utgör grunden för nätverket. Detta innebär att kedjereaktionen 

som startas på ett håll sprider sig till flertalet andra likt ringar på vattnet. Om en rekryterare 

lägger upp information i sin feeds kan det spridas till andras nätverk och på så sätt skapas en 

viral spridning. Kedjereaktionerna kan på så sätt anses bli oändliga inom den virtuella 

världen. Det som inte får glömmas bort är att nätverket spelar en stor roll även om kedjan inte 

skapas inom sociala medier eller inom den virtuella världen. Det är precis lika viktigt att 

bygga nätverk utanför internetsfären. Nätverket i sig behöver således inte kopplas till sociala 

medier utan kan bekräftas som en allmängiltig viktig aspekt vid rekryteringar, det är snarare 

de sociala medierna som kopplas till nätverket. Sociala medier är således ett behjälpligt 

verktyg för att upprätthålla nätverkskontakter. Sociala medier, som kontaktverktyg, bidrar till 

att rekryterare snabbt kan nå ut till potentiella kandidater. Istället för att nätverka via 
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exempelvis telefon så kan feeds och inlägg via sociala medier öka effektiviteten och samtidigt 

bidra till att nå ut till fler individer genom. 
 

Att dessutom vara skicklig på att upprätthålla nätverk är en annan viktig del för att nätverk 

ens ska kunna användas effektivt i rekryteringsprocesser. Som rekryterare är underhållet av 

nätverket en extremt viktig del i det dagliga arbetet. Det handlar om att undersöka och hålla 

sig uppdaterad kring omvärlden för att kunna hitta potentiella kandidater som kan anses 

lämpliga för en tjänst. Även om en tilltänkt kandidat i slutändan inte ansågs passa för en viss 

tjänst är det rimligt att kandidaten kommer bli aktuell för framtida tjänster och det är därmed 

vitigt att upprätt hålla en nätverkslänk till kandidaten. För att upprätthålla nätverk är det 

viktigt att kunna kommunicera. Kommunikationen är troligtvis det mest vitala momentet för 

att nätverket inte ska fallera. 

	  

6.2.1	  Slutsats 
Nätverket spelar en avgörande huvudroll i rekryteringsprocesser oberoende om rekrytering 

sker via sociala medier eller traditionella vägar. Nätverket tenderar att bidra till effektivare 

rekryteringar och kan nyttjas för att komma i kontakt med potentiella kandidater. Sociala 

medier är ett bra verktyg vid nätverksanvändande då det bidrar till att enklare kunna länka 

rekryterare till potentiell kandidat. 

 

6.3	  Framtiden	  	   
Framtidsaspekten var något som betonades av respondenterna under anskaffningen av empiri. 

Det var varit svårt att styrka framtidsaspekten med teoretiska källor men i och med att sociala 

medier är ett så pass föränderligt fenomen så måste framtiden beaktas i slutsatsen. Även om 

sociala medier i dagsläget inte längre klassas som någonting nytt på rekryteringsmarknaden så 

är det är fortfarande aktuellt och användbart inom flertalet områden. Användandet av sociala 

medier kommer troligtvis öka i framtiden. Framför allt det generella användandet är det som 

kommer implementeras ytterligare i organisationers rekryteringstrategier. Generella 

användningsområden är exempelvis exponering och nätverkande. Det behöver således inte 

innebära att det kommer att användas mer frekvent inom rekrytering. Ett frågetecken som 

kravstår är om sociala medier i framtiden kommer att ersätta alla andra rekryteringsvägar? 

Troligtvis kommer sociala medier endast fortsätta att utgöra ett komplement till traditionella 

rekryteringsmetoder för majoriteten av organisationerna. 



- Adda mig på Facebook så hör jag av mig! 
Amanda Igelström & Frida Nilsson  

	  

	   62	  

 

I framtiden kommer sociala medier att underlätta nätverksuppbyggande än mer än vad det 

redan gör idag. I och med teknikens utveckling kommer integrering mellan individer att 

underlättas och således kommer sociala medier att få en större inverkan på individers sätt att 

umgås och kommunicera med varandra. En viktig aspekt är att utvecklingen inte står still och 

det förekommer trender även inom bemanning och rekryteringsbranschen. Även om sociala 

medier är en tung aktör inom rekrytering idag så kan det komma att tonas ut ur 

rekryteringsprocessen och ersättas av ett annat rekryteringsverktyg som anses effektivare.    

	  

6.3.1	  Slutsats 
Sociala medier kommer troligtvis även i framtiden att utgöra ett komplement till traditionella 

rekryteringsmetoder för majoriteten av organisationerna i bemanning och 

rekryteringsbranschen. I framtiden kommer sociala medier att underlätta för 

nätverksuppbyggande än mer än det gör idag, med tanke på teknik utvecklingen kommer 

troligtvis utvecklingen av sociala medier gå mot effektivare kommunikation individer 

emellan. 

 

6.4	  Sammanfattande	  slutsats 
Utifrån den teoretiska referensramen har det gått att utläsa att rekrytering med fördel kan 

utföras via sociala medier men att det är en liten del som använder uteslutande använder 

metoden. Vanligtvis kombineras flera olika rekryteringsmetoder vid en rekryteringsprocess. 

Majoriteten av den empiriska undersökningen påvisar att sociala medier snarare utgör ett 

komplement till den traditionella rekryteringen. Under insamlingen av empirin framkom det 

att organisationerna har delade meningar kring hur sociala medier bör hanteras. Sociala 

medier tenderar således att vara individuellt kring hur det hanteras och hur det används i 

organisationen. Rätt hantering av sociala medier kan generera effektivare 

rekryteringsprocesser och har därmed underlättat arbetet för bemannings- och 

rekryteringsbranschen. Att beakta valet av bransch är även det viktigt vid användning av 

sociala medier i rekryteringsprocessen. Organisationer måste beakta faktorer som lönsamhet 

och att det krävs en viss kunskap och förståelse kring sociala medier. Genom sociala medier 

kan organisationer rikta annonser till den tilltänkta målgruppen samt nå ut till fler potentiella 

kandidater. Sociala medier kan med fördel användas för att reducera olönsamma 



- Adda mig på Facebook så hör jag av mig! 
Amanda Igelström & Frida Nilsson  

	  

	   63	  

annonseringskostnader. Dock kommer sociala medier fortsätta att utgöra ett komplement till 

traditionella rekryteringsmetoder i framtiden. 

 

Uppsökandet av kompetenta kandidater underlättas av sociala medier men skiljer sig något åt. 

LinkedIn och Facebook är de sociala medier som används mest frekvent. De skiljer sig åt i 

användandet beroende på bransch samt vilken målgruppsprofilering som organisationerna har 

valt att utgå ifrån. Oberoende av vilka sökvägar som organisationer använder sig av är det 

viktigt att kunna vara kreativ samt hitta de sökvägar som gynnar de organisationer på lönsamt 

och effektivt sätt. 
 

Vid rekrytering kan det konstateras att nätverk har en central roll och är avgörande för hur 

pass väl organisationer lyckas med sina rekryteringar. Att nätverka utgör kärnan till att 

kommunicera med omvärlden är överlag en viktig del för organisationers överlevnad. Sociala 

medier underlättar nätverkande för organisationer men det är fortfarande lika viktigt att 

nätverka vid rekryteringar som sker via traditionella metoder. Nätverkande kommer i 

framtiden att underlättas genom teknikens utveckling. 

	  

6.5	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning 
Denna undersökning har bidragit till utökad förståelse och kunskap kring rekrytering och hur 

begreppet kan kopplas samman med sociala medier. En annan inriktning som har undersökts 

är vad nätverket har för betydelse för rekrytering. Uppsatsens nyckelkomponenter har medfört 

en nyfikenhet och ett intresse att fördjupa sig inom ämnet men då ifrån andra perspektiv, 

inriktningar och aspekter. En intressant aspekt att forska vidare inom är frågan kring 

generationer - att intervjuer sker med olika generationer kring hur de uppfattar sociala medier, 

både allmänt och som ett rekryteringsverktyg. Andra tankar som har väckts till intresse är att 

genomföra undersökningen ur ett annat perspektiv, exempelvis ur kandidaternas perspektiv 

och inte ur organisationernas. Det skulle vara intressant att studera individer som använt sig 

av sociala medier för att söka arbete eller de som har blivit kontaktade via sociala medier och 

fått en anställning. Vad är deras erfarenheter och attityder kring rekrytering via sociala 

medier? Även annonsering via sociala medier är intresseväckande för att undersöka hur det 

uppfattas av kandidaten som är mottagare. 
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Lönsamhetsfrågan är ett annat perspektiv som skulle vara intressant att forska vidare inom. 

Uppsatsen har problematiserat en bakgrund kring de kostnader och kring de effekter som 

medförs vid traditionella rekryteringar samt vid rekryteringar via sociala medier. Lönsamhet 

och kostnader är ämnen som således går att forska vidare inom. Ett ledningsperspektiv skulle 

då kunna vara intressant för att på djupet och öka förståelsen kring organisationers lönsamhet 

och kostnader vid en rekryteringsprocess. 

 

Ytterligare en studie som skulle kunna genomföras är att undersöka organisationer som har 

sociala medier som enda rekryteringsväg. Att undersöka organisationer som har arbetat med 

sociala medier ett tag och som då har dokumenterat de effekter som det medfört skulle även 

det vara en intressant aspekt att undersöka. 

 

En annan intressant undersökning som skulle kunna utvecklas utifrån den studie som vi har 

genomfört är att genom en fallstudie undersöka lyckade rekryteringar via sociala medier. 

Fallstudien skulle då vända sig till organisationer som använt sig av sociala medier för att 

tillsätta en tjänst, då med en förutsättning att den nyrekryterade blev en lyckad rekrytering för 

organisationen. 
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BILAGA	   
Intervjuguide – Semistrukturerad intervju 
 

Bakgrundsfrågor 
Vad är det för organisation Ni arbetar för? 

Vilken är er nuvarande position i organisationen? 

Hur länge har Ni arbetat i organisationen? 

 

Hur används sociala medier i organisationen? 
Hur använder Ni er av sociala medier i organisationens rekryteringsprocess? 

Hur kom det sig att Ni som organisation valde att använda sociala medier i 

rekryteringsprocesser? 

Vilken typ av sociala medier använder ni er av? Har Ni någon specifik strategi för arbetet? 

Hur länge har Ni arbetat med sociala medier och hur pass aktivt är detta arbete? 

 

I vilken utsträckning används sociala medier? 
Vid rekrytering: Utgör det ett komplement eller ersätter det traditionella rekryteringsmetoder? 

Hur används sociala medier vid: Annonsering, urval och attraktion till organisationen? 

Annonsering: Företagshemsida, Facebook och LinkedIn mm. 

Urval: Hur går urvalet av sökande till? 

Tror ni att webbsidors design och innehåll påverkar arbetssökandes attityder gentemot 

organisationen? 

Finns det risk för att det målas upp en mer positiv bild av organisationen än hur den verkliga 

bilden ser ut? 

Har ni märkt några problem med att det kommer in för många ansökningar vid 

jobbannonsering via webben och sociala medier som inte är lämpliga för den aktuella 

tjänsten? 

Uppstår det någon skillnad om annonsering sker via webben och sociala medier eller via 

traditionella rekryteringsmetoder? 
 

Söka bakgrundsinformation om arbetssökande via sociala medier? 
Förekommer detta i rekryteringsprocessen? 
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I så fall i vilken utsträckning och hur? 

Har det hänt att Ni inte valt att anställa någon eller intervjuat någon på grund av information 

som framkommit via sociala medier? 

Sker det någon form av tolkning av informationen som framkommer från en potentiell 

medarbetares sociala nätverk på något sätt?  - Exempelvis bilder, citat osv? 

 

Jämförelse gentemot traditionella rekryteringsmetoder? 
Fördelar, nackdelar osv. 

Är det t lättare eller svårare att hitta rätt kandidat till rätt plats när sociala medier används vid 

rekrytering? 

Använder man sig av traditionella rekryteringsmetoder i kombination med sociala medier? 

 

Effekter av social medier? 
Märker ni några effekter? 

Anser ni det vara lönsamt att använda sig av sociala medier vid rekrytering? 

- Kan ni mäta någon form av reslutat? 

- Hur skiljer sig kostnaderna?   

Är det mätbart hur pass effektivt det är att använda sociala medier vid rekrytering? 

Finns det någon form av problem med sociala medier som rekryteringsform? 

- Vilka? 

 

Hur ser ni på framtiden och sociala medier? 
Hur upplever Ni att användandet av sociala medier kommer att påverka framtida 

rekryteringsprocesser? 

Hur har sociala medier påverkat ert traditionella sätt att rekrytera? 

I vilken utsträckning tror Ni att sociala medier respektive traditionella rekryteringsmetoder 

kommer att användas i framtiden? Mer, mindre, inte alls? 

Tror ni att alla typer av organisationer och företag kan använda sig av sociala medier i 

framtiden vid rekrytering? 
 

Avslutning 

Finns det något Ni vill tillägga? 
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