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Sammanfattning

Bakgrund: Enligt en undersökning som Stockholms handelskammare genomfört 
tillsammans med Infotorg så blir internet och de sociala medierna en allt viktigare källa till 
information för arbetsgivare. I studien visar det sig av 40 procent av alla rekryterare 
kontrollerar kandidater via Facebook. Detta väckte frågor hos mig, som jag valde att gå 
vidare med i denna kandidatuppsats.  

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka varför, och på vilket sätt, arbetsgivare använder 
sig av internet och de sociala medierna när de rekryterar ny personal. Vad är det 
egentligen företagen vill få fram när man ”googlar” en kandidat? Och hur påverkar våra 
”digitala identiteter” våra chanser till att få ett arbete?

Metod: För att få en djupare insikt av varför man som arbetsgivare använder sig av denna 
metod har jag valt att göra en kvalitativ studie med sju personer som arbetar med 
personalfrågor och rekrytering på olika företag. Min analys och slutsats bygger sedan på 
tolkningar av deras olika svar.  

Teori: Jag har i studien huvudsakligen använt mig av Goffmans dramaturgiska perspektiv, 
Hewitts tankar om situationens betydelse för en händelse och identitets- och 
imagebegrepp definierade av bland annat Melin och Bernstein. Utifrån Kozinets bok 
Netnografi har jag hämtat begreppet ”digitalt jag”, som i studien kallas ”digital identitet”.

Resultat: ”Våra sociala världar håller på att bli digitala” skriver Kozinets i sin bok 
Netnografi. Och vad vi gör i våra digitala världar, kan komma att spela en avgörande roll 
för hur vår framtida arbetssituation ser ut. Det är en slutsats som jag kommit fram till 
genom denna studie. Information om olika individer som finns på internet kan nämligen 
komma att användas i urvalsprocesser. Något vi borde tänka mer på, menar många av 
studierns informanter. Informationen som finns på nätet är som en ”tatuering” och går inte 
att ta bort. 

Nyckelord: Digital identitet, digitalt jag, identitet, arbete, internet, rekrytering, mediebild, image.    
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1. Introduktion och bakgrund

Sällan har siffran på arbetslösa invånare i Sverige varit så hög som den är nu. 
Arbetsförmedlingen presenterade nyligen siffror som visade att det  februari 2013 var 
16.000 fler som stod utan jobb, än det var under samma period 2012 (Arbetsförmedlingen 
2013). Enligt Statistiska centralbyrån innebär det att 448.000 personer i Sverige saknar 
arbete år 2013 (Statistiska centralbyrån, 2013).   

Vad gör man då om man är en person som blivit av med sitt jobb? Eller om man aldrig fått 
chansen att visa vad man går för på den hårda arbetsmarknaden?  Att skriva ett personligt 
brev och bifoga ett cv verkar inte vara lika gångbart idag, som det en gång var. Nej, 
dagens arbetsgivare använder sig av nya metoder för att hitta den arbetskraft och den 
kompetens de söker.  

En undersökning som Stockholms handelskammare gjort tillsammans med 
informationsföretaget Infotorg visar att: 

Internetsökningar och att kontrollera kandidater i sociala medier som Facebook, blir en allt 

viktigare källa till information för dem som anställer. Internetinformationen får en allt viktigare 

roll. 40 procent av alla rekryterare kontrollerar kandidater på Facebook och 37 procent söker 

information på nätet (Stockholms handelskammare 2012).

Viktigt att veta gällande undersökningen ovan är att det var 892 rekryteringsansvariga 
personer, inom både privat och offentlig sektor, som deltog i studien. 

Enligt Statistiska centralbyrån så pratar vi inte lika mycket i telefon idag, som vi gjort 
tidigare. Istället använder vi oss av sms och sociala medier när vi vill komma i kontakt med 
våra vänner och bekanta (Statistiska centralbyrån 2011). Vi skriver till varandra på 
Facebook och Twitter, lägger till vänner och publicerar bilder från helgens alla aktiviteter. 
Enligt statistik från Socialbakers så loggar drygt 4.750.000 svenskar in på Facebook, minst 
en gång i månaden (Socialbakers 2013). Samtidigt visar nya siffror från Barclays, att en 
stor del av dagens internetanvändare känner en press på att man borde ha ett intressant 
liv även på nätet. Detta leder till att många människor förskönar bilden av sig själv, på de 
sociala medierna (Barclays 2013).   

Så sociala medier och internet spelar en viktig roll i vår medialiserade värld. Men vad får 
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det här för konsekvenser när vi är på jakt efter ett nytt jobb?

2. Syfte och frågeställningar

Det har alltså konstaterats att sociala medier och internet är verktyg som används flitigt 
när arbetsgivare ska anställa ny personal. Syftet med min uppsats är således att 
undersöka varför, och på vilket sätt, arbetsgivare använder sig av de nya mediekanalerna 
under sina rekryteringsprocesser.  Vad är det egentligen företagen vill få fram när de 
”googlar” en kandidat? Vilka egenskaper anses vara bra, respektive dåliga hos en 
arbetssökande? Utifrån dessa tankar har jag författat två forskningsfrågor, som jag har för 
avsikt att besvara i denna uppsats. 

1. Av vilken anledning, och på vilket sätt, använder sig arbetsgivare av internet vid 
rekrytering av ny personal?
2. Hur påverkar våra "digitala identiteter" arbetsgivarens val av ny personal?

Med ”digital identitet” syftar jag på vår identitet på internet. Allt det vi själva skriver, 
publicerar, delar och ”taggar” på nätet bildar vår ”digitala identitet”. Men även andra 
människor kan vara med och påverka den bild av det egna jaget som återfinns på 
webben, vår ”digitala identitet”. Mer om detta återfinns i teorikapitlet här under.
 

3. Teoretisk ram

Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse till varför, och på vilket sätt, 
arbetsgivare använder sig av internet som verktyg vid rekrytering av ny personal.  För att 
klara ut detta har jag använt mig av följande begrepp och teorier. 

3.1 Sociala medier

Definitionen av sociala medier hämtar jag ur Jostein Gripsruds bok Mediekultur - 
mediesamhälle: "Sociala medier är en beteckning på platser på nätet där användarna 
levererar innehållet och kommunicerar med varandra" (Gripsrud 2011:49). Facebook är ett 
av de vanligaste forumen i den här kategorin och som jag nämnt tidigare så visar nya 
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siffror att drygt 4.750.000  svenskar loggar in på Facebook minst en gång i månaden 
(Socialbakers 2013). 

Att internet och de sociala medierna spelar en minst sagt central roll i vår kultur, råder det 
ingen tvekan om. Många människor menar till och med att detta är något som har 
revolutionerat vårt samhälle.  En av dem är mediestrategen Brit Stakston. Så här skriver 
hon i sin bok Gilla! - dela engagemang, passion och idéer via sociala medier:

De tjänster som finns på nätet idag, samlade under begreppet sociala medier, är 

kommunikationsverktyg som kan jämföras med vad grottmålningar, runstenar, tryckpressar, 

telegrafer, telefoner TV och mobiltelefoner har betytt för möjligheterna att kommunicera. 

Stora ord som samhällsrevolution och evolution används ofta om sociala medier. Och visst 

är det omvälvande när var och en av oss till nästan ingen kostnad har tillgång till något som 

tidigare var så få förunnat. Tryckpressen var dyr och distributionen likaså. /.../ Idag har vi alla 

tillgång till en egen tryckpress via nätet. Till nästan ingen kostnad alls (Stakston 2011:18).  

På Facebook kan man konversera med vänner i realtid och skicka meddelanden som 
påminner om e-post. Här kan man statusuppdatera, vilket innebär att man berättar vad 
man gör just nu, vilken film man såg senast eller vilken bra artikel man precis läst i 
tidningen. Här kan man lägga upp bilder på sig och sina vänner och här kan man hålla 
kontakt med gamla bekanta. 

På LinkedIn kan man också konversera, men här handlar koversationerna troligtvis om  
arbete eller karriär. På LinkedIns hemsida kan man läsa följande: ”Fler än 225 miljoner 
yrkespersoner använder LinkedIn för att utbyta information, idéer och möjligheter. Håll dig 
uppdaterad på dina kontakter och din bransch /.../ Styr över din yrkesidentitet på 
webben” (LinkedIn 2013) 

Instagram är ytterligare ett exempel på ett socialt nätverk. Här statusuppdaterar man med 
hjälp av bilder. Och precis som på Facebook kan man kommentera och gilla andras bilder. 
Anledningen till varför jag kort valt att presentera just dessa tre nätverk är för att de har 
tagits upp av informanterna i studiens intervjuer. Det finns förstås flera, men dessa 
kommer jag inte att presentera närmare i just denna uppsats.
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3.2 ”Digital identitet”

Robert Kozinets menar i sin bok Netnografi att ”våra sociala världar håller på att bli 
digitala” (Kozinets 2011:9). Vi spenderar allt mer tid på internet och som tidigare 
konstaterats så har telefonsamtalen till viss mån ersatts av sms eller kontakt via sociala 
medier (Statistiska centralbyrån 2011). I den nya medievärlden är vi inte bara konsumenter 
av innehållet på internet, vi är även delaktiga. Internetanvändare är idag med och 
kommunicerar och skapar innehållet på webben (Kozinets 2011:10). Allt det som skrivs, 
publiceras, delas och taggas i det egna namnet på nätet (av både dig, dina vänner och 
andra människor) bildar en persons ”digitala jag”, eller ”digitala identitet”.  Man kan 
påverka sin ”digitala identitet” genom att exempelvis ta bort bilder som inte passar den 
individ som man skulle vilja uppfattas som eller genom att ”statusuppdatera” kring 
specifika frågor som man vill att andra ska förknippa en med. Den egna ”digitala 
identiteten” är alltså inte bara skapad av det man själv skriver och publicerar, utan består 
även av den information som andra lägger upp kopplat till ens eget namn. 

3.3 Det dramaturgiska perspektivet

I sociologen Erving Goffmans bok Jaget och maskerna presenterar han det dramaturgiska 
perspektivet. Det använder han sig av för att beskriva hur vi människor beter oss i mötet 
med andra individer och hur vi presenterar oss själva. Enligt honom är vi människor 
skickliga aktörer som dagligen deltar i framträdanden, där vi själva står på scenen och har 
vår publik framför oss (Goffman 2009). Fortsatt menar han att det är i mötet med andra 
människor, vår publik, som vi konstruerar vårt egna jag (Goffman 2009:9). Varje gång vi 
möter en ny människa försöker vi att ta reda på så mycket information som möjligt om 
personen, för att vi själva ska veta hur vi bör bete oss, när vi möts (Goffman 2009:11). 
Man vill inte sticka ut eller verka konstig, så hur vi väljer att bete oss beror på vilken 
situation eller kontext vi befinner oss i.  Goffman menar att alla människor har en 
uppsättning masker, som passar vid olika tillfällen: en mask när vi träffar våra närmaste 
vänner, en annan när vi går på arbetsintervju och så vidare. 

Goffman talar om möten med andra människor i termer av framträdanden. I ordet 
framträdande ingår all den aktivitet som en individ visar upp inför en grupp människor 
(Goffman 2009:28). Det personliga framträdandet: ”formas och omformas för att passa in i 
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förutsättningar och förväntningar som finns i det samhälle i vilket det framförs” (Goffman 
2009:39). Han menar att människor ändrar och förfinar sitt beteende inför andra, för att 
verka bättre än vad man egentligen är. När man står på en scen inför massor av 
människor visar man upp en passande bild av det egna jaget. Man döljer saker som inte 
lämpar sig för den specifika kontexten och saker som inte är förenliga med folks 
uppfattningar av ens person (Goffman 2009:45). Det man visar upp är en ”putsad” version 
av det egna jaget, som införlivar, och spär på, samhällets redan vedertagna sanktioner 
(Goffman 2009:39).

Goffman menar att det finns olika regioner för en individs framträdande. Här finns det både  
en främre region och en bakre region (Goffman 2009: 97ff). I den främre regionen 
upprätthålls normer och individen måste här framställa sig själv, så som denne vill bli sedd 
och uppfattad av sin publik (Goffman 2009:98f).  Man försöker påverka publikens tankar 
kring ens person genom att måla upp en så positiv bild som möjligt av det egna jaget 
(Goffman 2009:97f).

I den bakre regionen, eller ”bakom kulisserna”, finns alla de sidor hos en person som inte 
visas upp i den främre regionen. I den bakre regionen återfinns alla undertryckta, eller 
undangömda sidor hos en individ. Sidor som inte visas upp i den främre regionen men 
som alltid finns i aktörens medvetande (Goffman 2009:101). Det som finns i den bakre 
regionen är det en individ tvingas dölja från den främre regionen, då det inte är förenliga 
med samhällets normer. Eller åtminstone inte den bild av jaget som individen vill förmedla 
till sin publik (Goffman 2009:46). Men en bakre region är enbart en bakre region i en viss 
kontext, men behöver inte alltid vara det. Och vice versa. Något som man gärna visar upp 
i en specifik situation, är något man kanske undanhåller i en annan.

Goffman menar att man med sitt framträdande i den främre regionen, försöker leva upp till 
en viss grupps jargong, och det som inte passar in där, återfinns i den bakre regionen. 
”I alla västerländska samhällen tycks det finnas ett informellt beteendespråk för området 
bakom kulisserna och ett annat för de tillfällen då framträdandet presenteras” (Goffman 
2009:114). Goffman menar att den ”oförställda” versionen av det egna jaget kommer fram i 
den bakre regionen (Goffman 2009:118).
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3.4 Jaget och samhället

Goffmans teorier påminner i viss mån om John P. Hewitts. I sin bok Jaget och Samhället 
(1981) försöker han förklara vad samhället gör med och för människorna. Han menar att 
situationen är avgörande för hur vi människor beter oss. Han skriver att ”Människors 
uppträdande utspelas i situationer som definieras av deltagarna, och dessa agerar i 
förhållande till varandra, situationen och de objekt de innehåller utifrån sina 
definitioner” (Hewitt 1981:128). Han menar att människor handlar i förhållande till varandra 
och att det inte är individen i sig själv som väljer hur denne ska bete sig, eller vad han eller 
hon bör säga. Detta beror på situationen och sällskapet. 

”Individen blir /.../ objekt för sig själva när de lär sig att beteckna sig själva så som andra 
betecknar dem och därmed flytta in den sociala processen i sitt eget inre” (Hewitt 
1981:72). Det han menar är att vi lär oss att betrakta oss själva ur andra människors 
föreställda perspektiv. För att passa in måste vi anpassa våra subjektiva tankar, till att 
matcha andra människors idéer om vår person. Vi anpassar noggrant våra egna 
handlingar efter omständigheterna där de sker (Hewitt 1981:75-76). I boken Jaget och 
samhället skriver John P. Hewitt så här: ”Vi lever alltså i en medvetet hypotetisk värld som 
vi kan manipulera i vår fantasi, inte en enkel värld som ligger framför oss” (Hewitt 
1981:75). Hewitt skriver att världen är en komplex plats, där det inte finns en enkel 
förklaring till hur en människa kommer att handla, utan allting handlar om situationer.  
  

3.5 Identitet och image

Bo Petersson skriver i sin bok Identitetsstudier i praktiken att:
 

/.../ identitet handlar om tillhörighet och om en förståelse av vad som utmärker det egna jaget 

eller gruppen. För individen sammanfattar identiteten egenskaper som ger svar på frågorna 

”vem är jag? och ”vem är jag inte?” (Petersson 2003:35). 

Ett företags identitet, grundar sig istället på vilka värderingar man, som varumärke, har 
(Melin 2001:16). ”Personalen är det egna företagets främsta identitetsbärare” skriver Frans 
Melin i sin bok Varumärkesstrategi (Melin 2001:26). I boken skriver han om hur viktigt det 
är att personalen på ett visst företaget agerar ”verkliga varumärkesambassadörer” (Melin 
2001:26). Detta för att ett företag aldrig är starkare än sin svagaste länk. Anledningen till 
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varför just företagsidentitet och företagsimage diksuteras här, är för att det är relevant för 
studiens syfte. En defintition av dessa begrepp har varit nödvändig, då många av 
informanterna pratade om just varumärken och identitet under våra intervjuer.

Image management är något som många varumärken och företag arbetar med. Det 
innebär, mycket kortfattat, att man vill att konsumenternas uppfattning av ett varumärke 
ska ligga så nära märkesinnehavarnas, eller företagets, som möjligt (Melin 2001:249). Det 
som faktiskt finns måste stämma överens med det som faktiskt syns hos ett företag 
(Bernstein 1985:25). För att uppnå en god image, krävs alltså att företagets identitet  
överensstämmer med konsumenternas bild av företaget. Man kan säga att 
märkesinnehavaren (exempelvis varumärkets ledning) är den formella ägaren av ett 
företag, medan konsumenten (exempelvis personer som känner till varumärket) är den 
reelle ägaren (Melin 2001:250). Det är således konsumenterna som ger ett specifikt 
varumärke sin image, men företaget kan förstås själva försöka påverka hur det ska 
uppfattas, på olika sätt.  

Bernstein skriver i sin bok Image och verklighet att: ”den ideala kommunikationsformen är 
människa till människa” (Bernstein 1985:14). En människas dåliga erfarenheter av 
exempelvis ett butiksbesök hos ett visst företag, kan påverka både den enskilda individen 
men även dennes vänner, förutsatt att man väljer att berätta om sitt missnöje för dem.  
Detta är ett exempel på när ett företags identitet och deras image inte hänger samman. 
Som jag nämnt tidigare så handlar image management om att försöka minska skillnaden 
mellan företagets- och konsumentens syn på varumärket.  Att ett varumärkes identitet och 
dess image ska ligga så nära varandra som möjligt. Om en kund är missnöjd, så riskerar 
varumärkets image att ta skada, eftersom att kundens bild då skiljer sig från det aktuella 
företagets.  

Anledningen till varför en god företagsimage är att rekommendera skriver Johan 
Anselmsson och Frans Melin om i sin studie Personalen stärker varumärket: ”/.../ en 
positiv image attraherar bra personal, gör att bra personal stannar och att personalen trivs 
samt att personalen jobbar bra i organisationen” (Anselmsson & Melin 2009:11).

Så sammanfattningsvis kan man säga att de sociala medierna och internet agerar arena 
för   teorierna i denna uppsats. Våra ”digitala identiteter” kommer att gå som en röd tråd 
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genom hela uppsatsen. För att beskriva vad som händer när en rekryterare använder sig 
av internet och de sociala medierna för granskning av en aktuell arbetskandidat, kommer 
jag att använda mig av Goffmans dramaturgiska perspektiv och de främre och bakre 
regionerna. Hewitts tankar om kontext kommer att användas för att beskriva situationens 
betydelse för förståelsen av en viss företeelse. Och längre fram i uppsatsen kommer 
begreppen identitet och image att beröras, i ett försök att förstå varför mediakontroller 
används för att granska arbetskandidater via nätet.

4. Metod

För att besvara mina forskningsfrågor har jag använt mig av kvalitativ metod. Jag har 
träffat representanter från sju olika företag, som alla arbetar med personalfrågor på något 
sätt. En exempelintervju går att ta del av längre bak i denna uppsats (Se bilaga 2). I 
arbetet med uppsatsen har jag valt att använda mig av vad Lantz kallar för riktat öppna 
intervjuer (Lantz 2011:30). Det innebär att man låter individen berätta om sin upplevelse av 
en speciell företeelse (Lantz 2011:33), i mitt fall om internet som ett verktyg vid rekrytering. 
När det kommer till den här typen av kvalitativ forskning är det viktigt att man får fram 
informanternas egna tankar och funderingar, vilket är väsentligt för uppsatsens syfte. 
Avsikten är således att försöka förstå ett specifikt fenomen (i detta fall internet som 
rekryteringsverktyg), utifrån arbetsgivarnas, eller aktörernas perspektiv (Kvale & 
Brinkmann 2009:42). 

4.1 Frågeguide

Inför intervjuerna skapades en frågeguide, med utgångspunkt i två frågeområden: arbete 
och internetanvändning (Se bilaga 1). Till frågeguiden skrev jag sedan ned ett antal öppna 
frågor, detta för att få de mest fullständiga svaren från mina respondenter (Kvale & 
Brinkmann 2009:150). Avsikten med studien är att ta reda på varför, samt hur, arbetsgivare 
använder sig av internet, vid rekrytering av ny personal. De har därför tillåtits att prata 
relativt fritt utifrån den komponerade frågeguiden. Under intervjuerna har jag försökt att 
anpassa den så kallade ”tratt-tekniken”, som innebär att man börjar med mer vida frågor, 
för att sedan smalna av ämnet och styra det mot studiens huvudsakliga syfte (Kvale & 
Brinkmann 2009:146). I de flesta fall har intervjuerna börjat med frågor om informantens 
arbetsplats, för att sedan komma att handla mer om internetanvänding och synen på 
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representation på nätet. 

4.2 Etiska aspekter och urval

Att ta hänsyn till etiska aspekter är viktigt inom all forskning, inte minst när man genomför 
kvalitativa intervjuer. Jag valde att genomföra mina intervjuer, i den mån det var möjligt, på 
andra platser än på informanternas arbetsplatser. Detta för att informanterna skulle känna 
sig fria att svara så uppriktigt som möjligt på alla mina frågor. Vad som också är viktigt är 
att man som forskare är medveten om att själva intervjun är en social situation i sig, där 
det, precis som i resten av samhället, finns maktförhållanden att ta hänsyn till och anpassa 
sig efter (Kvale & Brinkmann 2009:48).  Förförståelsen av en sådan här situation är också 
viktig att ta med i beräkningen, då den kan påverkar informantens svar eller agerande. 
Personerna som jag har intervjuat är ”utsatta” för studiens frågor, och svaren kan komma 
att grunda sig i medvetenheten om den specifika situationen. Eller de eventuella 
förväntningar som situationen bjuder. Bo Petersson uttrycker detta så här i sin bok 
Identitetsstudier i praktiken: 

Då identiteter är föränderliga, mångdimensionella och kontextberoende processer är det 

enbart ögonblicksbilder vi kan få fram genom denna typ av arbetsmetod [personliga 

intervjuer]. Samtidigt är dessa ögonblicksbilder nog så värdefulla i sig. Intervjun erbjuder 

ingen objektiv och neutral väg till respondentens inre världar och föreställningsramar, 

eftersom intervjuaren alltid spelar en roll i det samtal och det sociala möte som intervjun 

innebär” (Petersson 2003:52).  

Det är viktigt att man i den här typen av sammanhang värnar om konfidentialiteten för 
personen man intervjuar, samt för institutioner som nämns under samtalet. (Kvale 2008: 
158). För att få ut så mycket som möjligt av mina intervjuer, har jag därför försäkrat mina 
informanter om att varken namn eller företag ska finnas med i min slutgiltiga rapport. 
Förtroendet spelar en viktig och betydande roll i intervjusituationer som dessa. 

Alla informanter som deltagit i denna studie har hand om rekrytering eller personalfrågor 
på sina respektive arbetsplatser. Alla deltagare arbetar på olika typer av arbetsplatser som 
är av varierande storlek och informanterna i studien är både kvinnor och män. Tanken med 
just detta urval, var att jag skulle få ett så brett arbetsmaterial som möjligt. 
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Eftersom att det i vissa av intervjuerna framkommer inom vilket arbetsområde de 
intervjuade arbetar, så valde jag att skriva ut detta hos alla sju informanter. Vilka företag de 
är verksamma på, är oväsentligt för studiens syfte, och därför har jag valt att inte avslöja 
detta. Alla informanter har av etiska skäl tilldelats fiktiva namn. Här nedan följer en lista på 
namn och arbetsområden:

1. Informant 1 kallas i texten för Bengt. Han arbetar på en konsultfirma.
2. Informant 2 kallas i texten för Filip. Han arbetar på ett stort telefonföretag.
3. Informant 3 kallas i texten för Henrik. Han arbetar på en skola, som skolledare.
4. Informant 4 kallas i texten för Marit. Hon arbetar på ett försäkringsbolag.
5. Informant 5 kallas i texten för Tina. Hon arbetar på en stor butikskedja. 
6. Informant 6 kallas i texten för Anders. Han arbetar på en klädbutik, som butikschef.
7. Informant 7 kallas i texten för Hilda. Hon arbetar på ett transportföretag.  

4.2 Generalisering

Jag är medveten om att man med en sådan här metod inte kommer att kunna dra några 
generella slutsatser utifrån studiens resultat. Dels är urvalet av respondenter alldeles för 
litet och dels lämpar sig den här typen av öppna riktade intervjuer inte för ett sådant 
ändamål. Om man önskar kunna generalisera sina resultat bör man istället använda sig av 
strukturerade intervjuer som besvara frågor i still med ”hur mycket” eller ”hur 
många” (Lantz 2011:31). Istället är meningen med dessa intervjuer att definiera och skapa 
en förståelse för fenomenet: internet som verktyg vid rekrytering av ny personal, som 
enligt tidigare presenterad forskning faktiskt är någonting som existerar.  

När man pratar om validitet vid kvalitativa intervjuer menar man, mycket förenklat, själva 
forskningsprocessen (Patel & Davidson 2003:102-103). Man kan säga att det är ett mått 
på hur väl man genomfört sin studie, och om man undersökt det man faktiskt hade för 
avsikt att studera. Fortsatt behöver en persons olika svar på en och samma fråga 
nödvändigtvis inte betyda att reliabiliteten är låg i en kvalitativ undersökning, som det 
skulle tyda på i en kvantitativ studie. Istället kan detta vara ett tecken på att individen 
ändrat uppfattning i en viss fråga, eller att situationen när frågan ställs är en annan, något 
som skulle kunna vara avgörande för den enskilde informanten. Variationen i svaren kan 
ses som en kvalitet i den kvalitativa intervjun (Patel & Davidson 2003:103). Detta gör bara 
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svaren mer levande och man kommer närmare den intervjuades livsvärld, vilket ju är syftet 
med en sådan här metod. 

4.3 Kategorisering 

Steinar Kvale (2008) skriver i sin bok att det inte finns någon standardiserad form eller kod 
för utskrifter av forskningsintervjuer. Detta gör att man ofta ställs inför en rad val och 
tillvägagångssätt, ska man återge intervjun ordagrant eller ska den få en mer formell 
skriftspråklig karaktär? Ska man ta med pauser eller ej? (Kvale 2008:156) Jag har valt att i 
den mån det varit möjligt, skriva ut pauseringar och när intervjupersonen stakar sig och 
försökt beskriva samtalet så verkligt som möjligt. Detta för att även jag, som forskare ska 
minnas det aktuella samtalet på ett så tydligt sätt som möjligt. 

Fortsatt menar Kvale att meningskategorisering kan vara en bra metod för att kunna 
sammanställa och kategorisera sitt insamlade material. Det innebär att man kodar 
intervjuerna efter vissa bestämda teman. (Kvale 2008:178-180) Här presenteras några av 
de teman jag har valt att utgå ifrån i mitt uppsatsarbete:
 
1. Anledningarna till varför man väljer att annonsera ut nya tjänster via nätet.
2. Positiva saker som skulle kunna upptäckas hos en kandidat via nätet.
3. Negativa saker som skulle kunna upptäckas hos en kandidat via nätet.
4. Hur man som arbetsgivare behandlar den information som finns på nätet.

Jag skrev ut mitt transkriberade material och delade in respondenternas svar under den 
kategori där de passade bäst. För att få en tydligare överblick över vad som egentligen 
sagts sammanställde jag utvalda citat från varje respondent  i ett sammanfattande 
dokument. Utifrån detta dokument skapade jag sedan ett översiktligt schema. Detta för att 
det skulle vara lättare för mig som forskare att hålla ordning på citat och tankar som 
informanterna delat med sig av. 
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5. Resultat

Jag kommer nedan att sammanfatta några av de viktigaste punkterna, som framkommit 
under mina intervjuer. 

5.1 Annonsering på nätet

Det skulle visa sig att alla sju arbetsgivare som deltagit i studien, valt att någon gång 
annonsera ut företagets lediga tjänster via internet. Anledningarna till detta skulle dock 
visa sig variera, så även de utvalda sajterna för de specifika annonserna. Bengt, som är 
en av informanterna, berättar att hans företag lägger ut praktikantannonser via företagets 
Facebooksida. Detta gör man för att nå de personer som verkligen är intresserade av 
företagets verksamhet och för att komma åt de personer som finns i företagets, eller de 
anställdas nätverk. 

En av de främsta anledningarna till varför man använder sig av internet och de sociala 
medierna när man annonserar om ny personal, tar Filip upp under vår intervju:  ”Det finns 
så oerhört, oerhört få som är mellan (.) låt oss säga 18 till (.) 35 år som inte har någon 
koppling till ett socialt medienätverk. Därför blir genomslagskraften så enormt stor.” 
Räckvidden är alltså en avgörande faktor som spelar in när man väljer plattform för 
publicering av sin annons. 

Informant 6, som i studien kallas för Anders, håller med om att räckvidden och 
genomslagskraften på internet är enorm. Hans företag har dock valt att resonera på 
följande vis, gällande sin annonsering: ”Vi la ut en annons på Facebook och Instagram. 
(2.0) Om vi hade lagt ut den på en vanlig jobbsida så hade vi säkert fått alldeles för många 
ansökningar, som vi inte hade haft tid att gå igenom”. Han menar alltså att man på hans 
företag medvetet valt att lägga ut jobbannonsen på den egna Facebook-sidan för att man 
vill ha möjlighet att ögna igenom de cv:n man faktiskt får in. Han är medveten om de 
sociala mediernas genomslagskraft, men företaget har valt att enbart lägga ut annonsen 
på den egna sidan, där man enbart kommer att attrahera de personer som är intresserade 
av företagets verksamhet. Resten kommer inte att söka jobbet, menar Anders. En ”vanlig 
jobbsida” hade lett till alldeles för många ansökningar och inte nödvändigtvis bättre 
sådana. 
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På Henriks företag använder man främst Arbetsförmedlingens jobbsajt när man lägger ut 
sina annonser. Han håller med Anders i påståendet att man lockar till sig  för många 
sökande via en sådan typ av sida: ”/.../ ungefär hälften av de som söker våra tjänster, 
känns som att de söker för att de måste söka för att få arbetslöshetsersättning. Men det är 
många av dem som inte alls har behörighet, de tycker bara att det verkar vara kul”. 

Henrik hävdar dock att man på hans arbetsplats ögnar igenom alla de cv:n man får in, och 
sedan kallas alla personer med rätt behörighet till en intervju. Det är ingenting man har tid 
för på företagen där Marit och Tina arbetar. Här försöker man istället att ”nischa” in sig, 
redan vid valet av annonseringssajt. Marit berättar: 

Vi försöker göra våra annonser så målgruppsinriktade som möjligt. På vilka forum finns den 

här målgruppen? Vi försöker alltid att välja någon bred kanal, men även någon som är lite 

mer nischad. /.../ Så vi har försökt att gå ifrån print i våra annonser och istället försökt arbeta 

med att bli mer målgruppsinriktade. Vi satsar mycket smalare, men letar på tydligare ställen.

Marit menar även att delandet av jobbannonsen via sociala medier är av stor betydelse:
 

M: Om man tittar på sociala medier och rekrytering så jobbar vi med LinkedIn. Vi lägger ut 

annonser där och försöker få alla att dela annonser och utnyttja sina nätverk på LinkedIn.

L: Menar du att det är folk inom företaget som förväntas dela företagets uppdateringar?

M: Eh (.) ja, främst. Men givetvis är förhoppningen att man även ska ”pusha” på sitt nätverk 

med att sprida våra annonser. Och sen jobbar vi också med Facebook, men det är inte en 

riktigt lika tydlig kanal i rekryteringssammanhang, som LinkedIn.

L: Men ni lägger ut era tjänster även där?

M: Ja, det har vi gjort.

Så i det här fallet handlar det alltså om att försöka se på vilka internetsidor den aktuella 
kandidaten kan finnas. Samt att få personalen att dela jobbannonsen via sociala medier, 
och på så sätt komma åt bra personer som redan finns i personalens nätverk. 

Anledningen till varför vissa av företagen använder sig av privata plattformar för att lägga 
ut professionella annonser verkar ha ekonomiska förklaringar. Räckvidden är stor och 
priset är lågt. Informanten som i studien kallas för Filip säger så här under vår intervju: 
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”LinkedIn [kostar] väldigt mycket att bygga ut, Facebook kan man ju göra ganska mycket 
med för att det är gratis”.  
 
Konkurrensen hårdnar dock mellan de olika annonssidorna på nätet, oavsett om de är 
privata eller professionella, menar Hilda. Hon hävdar att Monster och CareerBuilder, bör 
se upp för nyare plattformar som Blocket och till viss mån även Facebook, där annonserna 
är billiga eller gratis. Helst av allt skulle hon dock slippa den internetbaserade 
rekryteringen: 

En dröm vore ju att få (.) att vi inte skulle behöva lägga så mycket kraft på rekrytering, utan 

att vi skulle kunna jobba mycket, mycket mer med att våra anställda och chefer tipsar om 

personal. Det tycker jag skulle vara fint, för om de rekommenderar någon och går i god för 

en viss person, så tror jag att vi skulle vara ännu träffsäkrare vad gäller personer också. De 

som jobbar mycket så landar ännu bättre. Det är ju den finaste av fina lösningar. 

Idag tillämpar de något som de kalla för ”intern hittelön” på hennes företag. Det innebär att 
om ett personaltips leder till anställning, så får personen som tipsade en slant som tack för 
hjälpen. Något de har för avsikt att fortsätta arbeta med, menar Hilda. 

5.2 Skillnaden mellan de sociala nätverken

När jag genomförde mina intervjuer menade så gott som alla informanter att olika nätverk 
fyller olika funktion, något som jag varit inne på i tidigare stycken. Man hävdar exempelvis 
att LinkedIn är ett professionellt nätverk, medan Facebook är ett nätverk som lämpar sig 
bättre för ens privata kontakter. Ändå är det många av företagen som finns representerade 
på de privata plattformarna. Filip berättar hur man på hans företag arbetar med sin 
Facebook-sida: ”Med roliga bilder och videoklipp blir sidan så levande som vi vill att den 
ska vara.” Han fortsätter att berätta om hur han tycker att man som privatperson bör 
förhålla sig till dessa forum: ”Jag tycker absolut att har man valt att synas på Facebook 
eller LinkedIn så ska man också kunna visa upp vad som finns där. /.../ Facebook ska man 
kanske ta med en nypa salt.” Han menar alltså att man på ett forum, som Facebook, ska 
vara beredd på att bli granskad, även om den plattformen egentligen inte bör fungera som 
ett verktyg för sådana kontroller. 
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Något som var intressant under intervjuerna var att informanternas personliga ”digitala 
identiteter” ofta var väldigt restriktiva och återhållsamma. Fem av sju informanter svarade 
att de använder sig av Facebook under sin fritid. Bengt berättar hur han valt att profilera 
sig:

B: På Facebook har jag stängt så mycket som går. Sen har jag en ganska avslappnad 

profilbild, där jag ligger i en pool, men det är okej. Eh (.) men i övrigt är det stängt. Sen på 

LinkedIn så är det bara det jag gjort. Där har jag lyft fram det jag vill lyfta fram. 

L: Men anledningen till att den är stängd, är för att du antar att era kunder googlar ditt namn, 

stämmer det?

B: Ja. Det vet jag att folk gör. Efter att man jobbat ett tag så vet man att headhunters och 

liknande börjar kolla upp en. På LinkedIn kan man se vilka som varit inne på ens profil och 

liknande och om man då ser att just den typen av personer är inne, så kan man utgå från att 

de kommer googla runt på allt annat också. Det gäller att försöka lyfta fram det man vill lyfta 

fram och stänga allt annat.

Så trots att informanterna hävdar att skillnaden mellan privata och professionella 
plattformar existerar, tycker de allra flesta att man borde vara restriktiv med vad man 
lägger ut för information om sig själv på nätet, oavsett forum. 

Tina menar att det i dagens samhälle har skett någon form av ”kulturkrock”, mellan det 
unga och det gamla gardet. Att man har väldigt olika sätt att se på vad man bör lägga ut, 
och vad man inte bör lägga ut för information om sig själv. Men hon tror även: ”/.../ att det 
kommer gå mer och mer mot det, att vi blir mer restriktiva.  Nu är det fortfarande lite 
nyhetens behag (.) man har ingen aning om (.) fortfarande är folk ganska godtrogna och 
sådär. Tänker att det är en kul grej”. 

Så frågan är om skillnaden mellan professionella och privata forum, som exempelvis 
Facebook och LinkedIn, egentligen är så stor. Vad som framkommer under mina intervjuer 
är att informanterna är väl medvetna om att det finns sidor som riktar sig mot det privata, 
medan andra har en mer professionell prägel. Här återkommer jag till vad Filip sa under 
vår intervju: ”har man valt att synas på Facebook eller LinkedIn så ska man också kunna 
visa upp vad som finns där”. 
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 5.3 Positiva saker som skulle kunna upptäckas via nätet 

Vad flera av rekryterarna gav uttryck för under intervjuerna var vikten av att en persons cv 
stämmer överens med den information man får upp vid en eventuell internetgranskning. 
Tina tycker att det är viktigt att en kandidat: ”skriver saker [på internet] som verkligen 
stämmer överens med ens [företagets] värderingar”. Enligt dessa tankar borde alltså en 
arbetssökandes internetprofil matchas med varumärkets värderingar för att chansen att få 
ett specifikt jobb ska öka. Med andra ord personens ”digitala identitet” bör alltså stämma 
överens med företaget där man söker jobb.  

Vikten av att en arbetssökande framstår som engagerad på internet, är också viktigt hos  
informanterna jag intervjuat. En arbetssökande ska gärna ha skrivit debattartiklar om 
intressanta ämnen, deltagit i diverse tävlingar och om man har hunnit publicera en bok, så 
är det väldigt bra menar Bengt. Han hävdar att google-sökningar på en viss kandidat 
”ger /.../ en bättre inblick än bara ett cv”. Och där får han även medhåll av andra 
respondenter. Henrik menar exempelvis att en kontroll  av en viss kandidat på internet, 
leder till att man får en bredare bild av den specifika individen.  Filip säger så här: ”har 
man en profil på en Facebook eller LinkedIn som visar att man är engagerad, att man 
dragit igång olika projekt /.../ så är det ju positvit. Definitivt.” Ett uttalande som är 
spännande, eftersom att man kan tolka det som att kontroller via dessa plattformar faktiskt 
förekommer. Annars kanske detta engagemang aldrig skulle komma upp till ytan. 

Man ska inte heller underskatta möjligheten att kunna ta del av den arbetssökandes 
kontaktnät via internet. Gemensamma bekanta som kan ge ytterligare information om en 
specifik person, ses också det som något positvit: 

Om jag via nätet får fram var personen jobbat tidigare, så kanske jag känner någon som 

också jobbar där, så kan jag ju få ännu en referens som personen själv inte använt sig av i 

sitt cv. Man ber ju folk som har ett gott öga till en att ge referenser, man går ju inte till värsta 

fienden och ber den vara referens (Henrik).  

Detta kan tolkas som att man som arbetgivare önskar få en så tydlig bild av den 
arbetssökande som möjligt. Man vill minimera risken för en felrekryteringar och vidga 
bilden av den sökande individen. Som informanten Bengt uttrycker det: ”Det handlar om 
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att minska informationsgapet, helt enkelt. En ansökan är bra med den ger ju inte hela 
bilden.” 

5.4 Negativa saker som skulle kunna upptäckas via nätet

Informanterna som deltagit i undersökningen menar att engagemang och prestationer som 
syns på internet kan lyfta en arbetssökandes cv. Samtidigt finns det saker som inte alls 
anses vara lämpliga och listan över dessa egenskaper och egenheter kan göras lång.  

Om en av de mest positiva sakerna man skulle kunna få fram om en kandidat via internet, 
är att mediebilden stämmer överens med personens cv, så är motsatsen ett stort minus. 
Informanterna menar att det är viktigt för en arbetssökande att granska sitt cv och jämföra 
det med den digitala bilden av det egna jaget, den ”digitala identiteten”. Om de två 
bilderna inte stämmer överens kan det eventuellt leda till att arbetet går till en annan 
sökande, vilket innebär att det påverkar den arbetssökande negativt. Om man trots detta 
ändå kallas till intervju får man säkerligen stå till svars inför det. Så här säger Marit: 

Om cv:t inte stämmer överens med det som finns på nätet /.../ gör ju [det] att man undrar hur 

det kommer sig. Sen skulle man väl också kunna få fram om personen har väldigt starka 

åsikter inom något speciellt ämne. Ett ämne som är utanför våra värderingar. Men det måste 

man ju ha en dialog om förstås.

Marit är inne på något som många av de intervjuade håller med om. Extrema åsikter är 
något man inte skulle vilja upptäcka hos en aktuell arbetssökande, vid en 
internetgranskning. Detta skulle innebära att denna person inte längre skulle ha någon 
chans att få det utannonserade jobbet, eller att kandidaten skulle behöva stå till svars för 
sina tankar. Oberoende av varandra var det flera respondenter som tog upp rasism som 
exempel på detta. Så här resonerar Hilda:

Det är få saker som skulle få mig att (.) bli osäker [på en arbetssökande]. Det handlar nog 

bara om att försöka ta reda på om personen har några speciella intressen. Skulle man 

exempelvis upptäcka att en person har radikala åsikter, typ att de är medlemmar i 

Sverigedemokraterna och sådana saker, då kanske man skulle bli lite mer selektiv.
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Tina säger följande när jag ber henne berätta om negativa saker som skulle kunna dyka 
upp vid en internetgranskning: ”Till exempel om det är någon som skriver rasistiska saker i 
sina statusuppdateringar eller skriver kommentarer någonstans. Då skulle det vara väldigt 
negativt.” Man kan alltså säga att företagets värderingar och dess identitet bildar en ram 
för hur dess personal ska agera och handla, exempelvis i situationer som denna. Med 
hjälp av ett varumärkes identitet kan man avfärda en kandidat, som inte har samma 
värderingar som det aktuella företaget. Bengt säger så här: ”För oss är vårt rykte, vårt allt. 
Jag tror inte att de [kunderna] skulle komma tillbaka till oss om de såg att vårt varumärke 
var associerat med någonting som de inte anser är lämpligt.”  

Filip har flera exempel på negativa saker man skulle kunna hitta på internet:

/.../ Sen skulle jag kanske säga (2.0) personer som inte alls har neutrala bilder, inte har tänkt 

till när de lägger ut en bild på sig själv. Innan man lägger ut konstiga festbilder kanske man 

bör tänka över det en extra gång. Varför har personen varit i den här situationen, kanske 

man tänker då.

Här ser vi ett exempel på att det inte bara är det som står skrivet om en person på internet 
som skulle kunna uppfattas som negativt av en arbetsgivare. Som arbetssökande bör 
man, enligt Filip, tänka på vilka bilder man lägger ut, eller blir ”taggad” i. Även om det sker 
på ett ”privat” forum som exempelvis Facebook.

5.5 Hur man som rekryterare behandlar information på internet

Om man väl har genomfört en internetsökning på en person, hur behandlar man som 
arbetgivare då den information man får fram? Henrik menar att det är viktigt att man som 
rekryterare granskar den informationen på ett källkritiskt sätt. Han har, enligt egen utsago, 
aldrig genomfört den här typen av kontroller och hävdar att det beror på hans bristande 
kunskap om internet: ”Alltså jag är inte så bevandrad. Jag vet dock att det finns kollegor 
som har gått in, när de träffat en kandidat, så har de varit inne och läst om den personen. 
Eller försökt hitta information på nätet, men det har också varit på eget initiativ.” 

Det Henrik menar är att om information framkommer som väcker tveksamheter hos 
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rekryteraren, så är det dennes ansvar att inte tro på det som står skrivet, utan istället 
konfrontera den aktuella kandidaten med det man har fått fram. Han får medhåll av Hilda: 
”har jag fått fram någonting så måste det ju lyftas in i (.) sammanhanget. Om det är något 
som gör att vi känner oss tveksamma.” Något som kan vara lättare sagt än gjort. Så här 
säger informanten Filip:

Vi [har] ingenting med privatlivet att göra, över huvudtaget, men jag tror ändå att det kan 

påverka indirekt. Även fast att man som rekryterare försöker att bortse från det. Jag kanske 

inte aktivt sitter och granskar en person, men mitt undermedvetna säger att den här 

personen kanske inte ligger högst upp, på grund av en viss bild eller så.

Tina menar internetinformationen som man får fram vid en eventuell sökning behandlas på 
olika sätt, beroende på vem som får fram den. Hon menar att man måste ha i åtanke att 
rekryteraren också är en del av det internetbaserade samhälle som vi lever i. Om 
rekryteraren lägger ut mycket information om sitt eget privatliv på nätet, så kanske han 
eller hon har större förståelse för andra som också gör det.

Att granskning av kandidater via nätet skulle förekomma hos informanterna är ingenting de 
vill prata särskilt mycket om. Många av dem känner till att det har hänt på företaget de 
arbetar på, men få hävdar att de själva genomfört dessa granskningar. Ett av undantagen 
står dock Anders för:

L: Efter att ni genomfört [arbets]intervjuerna, gick ni och kollade upp jobbkandidaterna på 

internet då? 

A: Nej, vi lade bara in själva annonsen där. Så när man fick in cv:na gick man igenom varje 

cv, sorterade i "intressanta" och " inte intressanta". Sen i vissa fall kollade vi upp personerna 

på Facebook eller så googlade vi dem. 

L: Av vilken anledning gjorde ni det?

Andreas:  För att se om det är något som de inte skrivit som man kan få reda på. I vissa fall, 

om man exempelvis har fått ett cv utan bild, kollar man upp personerna för att man vill ha ett 

ansikte på dem. Då är det lättare att komma ihåg folk.

Han säger en sak, och gör en annan. Något som han inte är ensam om.  Många av de 
informanter jag har talat med hävdar att kontroll av arbetskandidater via internet, inte är 
någonting som tillhör företagets policy. De flesta resonerar som Filip som säger att han: 
”tycker inte att man som rekryterare ska vara någon privatdetektiv”. Enligt Stockholms 
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handelskammares undersökning, som jag presenterat tidigare i denna uppsats, så 
kontrollerar 40 procent av alla rekryterare sina kandidater via Facebook och 37 procent av 
dem söker information på nätet (Stockholms handelskammare 2012).  Hur denna ekvation 
går ihop har Marit ett svar på: 

Vi som företag vill ju synas och då är sociala medier ett bra sätt. Sen så när det gäller att  

(2.0) kolla kandidater så har vi inte något utformat att vi gör det. Däremot kan vi inte hindra 

att vissa chefer kanske gör det, googlar sina kandidater. Däremot arbetar vi med 

bakgrundskontroller när det gäller vissa tjänster, som högre chefer eller liknande. När det 

gäller exempelvis kommunikation eller säkerhet, då görs det en mediekontroll.

Anledningen till varför dessa kontroller genomförs förklarar hon på det här sättet:

Kontrollerna gör vi ju för att säkra upp vår rekrytering. Så att personen vi anställer inte är en 

risk liksom. En risk av olika perspektiv. Om man tittar på mediebilden kan det vara att man 

figurerar i något sammanhang som blir svårt att försvara för X [företaget], som påverkar vårt 

varumärke (Marit).

Skillnaden mellan Marits företag och många av de andra informanternas, är att det på 
hennes arbetsplats genomförs ”offentliga” bakgrundskontroller där den granskade vet om 
att en mediekontroll kommer att ske. I andra fall sker dessa kontroller på egna initiativ hos 
diverse personer på de olika företagen. 

Informant 2, som i denna studie kallas för Filip säger så här:  ”Eh (2.0) jag personligen har 
inte jobbat så mycket med att ”searcha” folk på Facebook eller LinkedIn, men när man gör 
det tycker jag att det är ett väldigt bra verktyg.” Han säger att han: ”inte har jobbat så 
mycket med”, vilket kan tolkas som att det inte händer ofta, men att det faktisk har 
förekommit. Man skulle kunna tolka detta som att det är mer respekterat att tala om 
mediekontroller om det tillhör företagets policy (exempel: bakgrundskontrollerna på Marits 
företag), än vad det är om någon utav de anställda göra det på eget bevåg (exempel: 
Filips ”searchande”).  

Hilda, som är informant 7, hävdar att man som internetanvändare bör använda sitt 
omdöme när man lägger ut saker på nätet, eftersom: ”Det man gör och det man skriver på 
nätet är ju sökbart, vilket alla vet om.” Det hon menar är att även om man som 
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arbetsgivare hävdar att man inte kontrollerar kandidater på nätet, så finns möjligheten att 
faktiskt göra det. Då kanske man som privatperson inte borde riskera, exempelvis ett jobb, 
genom att lägga ut en bild eller skriva något som kan verka olämpligt. Marit är inne på ett 
liknande spår: ”när man skriver något på sociala medier, är det som att tatuera sig. Du kan 
aldrig ta bort tatueringen. Folk är kanske inte medvetna om att allt går att få fram igen, 
även om en specifik webbsida är borta.” 

6. Analys

I resultatstycket här ovan, har jag plockat ut det allra väsentligaste ur varje intervju för att 
kunna analysera materialet i detta stycke.   

En viktigt del av denna uppsats har varit människors ”digitala jag”, eller våra ”digitala 
identiteter”. Som jag skrev tidigare är detta en bild av en person som framkommer och 
tydliggörs via internet, genom publicerade bilder, texter och kommentarer exempelvis. Inte 
nödvändigtvis bara författade av den egna individen. Begreppet hämtade jag ur Kozinets 
bok Netnografi. I boken hävdar han att ”våra sociala världar håller på att bli 
digitala” (Kozinets 2011:9). Istället för att ringa våra vänner, använder vi oss av de sociala 
medierna för att hålla kontakten (Statistiska centralbyrån 2011). Idag spenderar vi betydligt 
mycket mer tid på internet och kanske främst på de sociala medierna. Något man skulle 
kunna tolka som att människor idag är sociala digitalt. Vi behöver inte ses för att 
upprätthålla en kontakt, det räcker med att skriva några rader till varandra på nätet. Detta 
skulle kunna vara en av anledningarna till varför vi människor lägger ut så mycket 
information om oss själva på internet.

Många av de informanter som deltagit i detta uppsatsarbete menar att det idag läggs ut för 
mycket privat information på nätet och på de sociala medierna. Deras intervjusvar tyder på 
att man som nätnyttjare borde tänka sig för innan man väljer att publicera en bild eller 
skicka ett meddelande till någon. Trots att rekryterarna, enligt egen utsago, inte vill vara 
några ”privatdetektiver” (Filip), så förekommer det att man på de olika företagen 
kontrollerar kandidater på internet. Den identitet vi tilldelas på internet, går inte att ta bort 
menar Marit, som pratar om internetinformationen i form av tatueringar. Vad hon menar är 
att allt vi gör på internet sparas. Våra ”digitala identiteter” alltid kommer att finnas kvar och 
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byggas på, ju längre tiden går. Detta kan tolkas som att valen vi ställs inför när vi surfar 
runt på nätet, kan få konsekvenser när vi sedan är på jakt efter ett nytt arbete.  

Många av företagen som finns representerade i den här uppsatsen väljer att annonsera ut 
sina tjänster på varumärkets egna Facebook-sida. Detta beror delvis på att räckvidden är 
stor, samt att det är ett billigt alternativ till de mer etablerade rekryteringssajterna. Men det 
kan också ses som ytterligare ett sätt för företaget att bättre på sin image i kundens ögon. 
Filip berättar att: ”Med roliga bilder och videoklipp blir [Facebook-] sidan så levande som vi 
vill att den ska vara.” Jag tolkar det som att företaget försöker att charma sina kunder och 
konsumenter genom ”sina roliga bilder och videoklipp”. För egentligen så har  ju dessa 
bilder och filmer ingenting med själva verksamheten att göra. Jag tolkar det som att man 
vill påverka sina kunder att tycka mer om varumärket. När man som företag använder sig 
av Facebook på det här sättet, alltså när man har en egen sida där ens kunder kan 
kommentera och diskutera, skulle det kunna ses som att man aktivt arbetar med image 
management. Man försöker alltså att påverka ens konsumenter och kunder att bli mer 
positivt inställda till det egna företaget. Av vilken annan anledning skulle företag annars 
publicera ”roliga bilder och videoklipp”?

Själva intervjusituationen i sig, bjuder in till användandet av Goffmans dramaturgiska 
perspektiv. Flera av informanterna hävdar att de inte brukar kontrollera sina kandidater via 
nätet, men att de vet om att det finns personal på deras arbete som faktiskt har gjort det. 
Jag menar att detta nödvändigtvis inte betyder att informanterna själva aldrig nyttjat 
internet för att kontrollera en kandidat. Istället tror jag att det är själva intervjusituationen 
som inbjuder till dessa svar. För som Goffman skriver i Jaget och Maskerna, så är vi 
människor skickliga aktörer som anpassar vårt beteende utefter vem det är vi möter och i 
vilken kontext vi handlar (Goffman 2009). Med hjälp av Goffmans tankar försöker jag att 
komma fram till att informanterna, på grund av anledningen till sin medverkan, nämligen 
deras profession, inte avslöjar ifall de verkligen kontrollerar kandidater via nätet eller ej.  
Det passar inte in i bilden av en seriös rekryterare. Jag tolkar det som att deras 
professionella identitet ställer krav på vad de som personalansvariga bör svara. De står på 
en scen, i den främre regionen, jag som forskare sitter i publiken. De visar upp sin allra 
bästa sida, den putsade versionen av deras profession. Men mellan raderna dyker det 
ändå upp citat som detta: ”Eh (2.0) jag personligen har inte jobbat så mycket med att 
”searcha” folk på Facebook eller LinkedIn, men när man gör det tycker jag att det är ett 
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väldigt bra verktyg” (Filip). Detta tolkar jag som att kontroller av kandidater faktiskt har 
förekommit, men att det inte är någonting han vill säga rakt ut, i egenskap av sin yrkesroll.  

De allra flesta informanter säger något i stil med följande citat när jag frågar om de har 
kontrollerat sina kandidater via internet: ” /../ det finns kollegor som har gått in, när de 
träffat en kandidat, så har de varit inne och läst om den personen [på internet]. Eller 
försökt hitta information på nätet, men det har också varit på eget initiativ” (Henrik). 
Kanske beror detta på att kontroller av de här slaget inte är helt accepterade i vårt 
samhälle än. Att det privata jaget skiljer sig från det professionella? Kanske borde man 
som arbetsgivare enbart utgå från den information ett cv och ett personligt brev innehåller. 
Men med tanke på i vilken informationsbetonad kultur vi lever, kan det kanske vara svårt. 
Informationen finns ju där, bara ett musklick bort. Det kanske inte är så konstigt att det är 
så många arbetsgivare som använder sig av internet som verktyg vid granskning av 
arbetskandidater?

Under intervjuerna säger många av informanterna att de inte använder sig av internet för 
att kontrollera aktuella arbetskandidater. Men i flera fall framkommer det att det faktiskt har 
hänt. Man skulle kunna tolka detta som att informanterna är väl medvetna om att de inte 
har med arbetskandidaternas privatliv att göra. Något som kan vara svårt, då man inte 
bara är en rekryterare, utan även en individ med individuella tankar, värderingar och 
åsikter. Det kan vara  svårt att bortse från det egna jaget när man genomför 
internetkontroller. Det är lätt att man blir personlig och väver in egna värderingar i det man 
får syn på, även om man gör det i sin yrkesroll.   

Goffman (2009) menar att när man framträder inför andra, gör man det utifrån en specifik 
kontext, inför en publik och det är i förhållandet till dem man vet hur man själv bör handla. 
Det innebär ju att en persons framträdande förändras beroende på vem som sitter i 
publiken. Goffman (2009) menar att ett oväntat inträde ”bakom kulisserna” hos en individ, 
kan leda  till problem för de inblandade. När exempelvis en arbetsgivare träder in ”bakom 
kulisserna” hos en kandidat, har hon eller han säkerligen frångått rollen som denne hade 
under sitt framträdande, sin arbetsintervju. Man har tagit av sig masken som passade den 
främre regionen och satt på sig en annan. Exempel på detta är om en persons cv inte 
stämmer överens med mediebilden av den aktuella kandidaten. Då kan arbetsgivaren 
komma att känns sig mycket förvirrad. Vem är egentligen den aktuella kandidaten, är det 

Institutionen för mediestudier, vt 2013
Linnea Wermeling

linnea.wermeling@gmail.com

  26

mailto:linnea.wermeling@gmail.com
mailto:linnea.wermeling@gmail.com


personen i cv:t eller personen man kunde läsa om på internet? 

Att en persons cv skulle stämma överens med dennes ”digitala identitet”, skulle vara en 
omöjlighet utifrån Goffmans tankar och teorier. Den ”digitala identiteten” är ju skapad 
utifrån olika kontexter, där vi har på oss olika masker. När vi skriver vårt cv har vi tagit på 
oss en mask, när vi umgås med våra vänner har vi olika masker beroende på vilka vi är i 
just deras sällskap. Den ”digitala identiteten” visar vanligen inte upp någon ensidig bild av 
en person, eftersom att den är skapad av och med många olika människor. Vår identitet 
(på internet) är någonting mycket mer komplext. 

Många av de intervjuade rekryterarna menar att det är viktigt att en persons ”digitala 
identitet” stämmer överens med företagets värderingar. De menar att man då har störst 
chans att få anställning. Men frågan är då vad dessa ”digitala identiteter” egentligen 
kommer att avslöja om den arbetssökande? Om man som individ skulle anpassa sin 
internetprofil efter vad arbetgivaren vill se (exempelvis genom att ta bort alla opassande 
bilder), blir inte våra ”digitala identiteter” bara ett kvitto då, som visar ifall vi har förstått hur 
internet fungerar eller ej? Och vad skulle i så fall en arbetsgivare få ut av att granska våran 
”digitala identitet”? Kan man verkligen lita på att den bilden stämmer överens med ens 
verkliga person? 

Hewitt menar att vi människor lär oss att betrakta oss själva ur andra människors 
föreställda perspektiv. Vi anpassar noggrant våra egna handlingar efter omständigheterna 
där de sker (Hewitt 1981:75). Även han menar alltså att vårt beteende, vår person, 
omformas beroende på vem det är som betraktar oss.  Den ena stunden förväntas vi att 
vara på ett specifikt sätt, i ett annat vore det beteendet rent utav märkligt. Filip säger så 
här under vår intervju: ”Facebook ska man kanske ta med en nypa salt.” Hans uttalande 
kan tolkas som att han är medveten om att saker som skrivs på Facebook, tillhör den 
privata sfären och riktar sig därför till en viss målgrupp, som kanske använder sig av en 
specifik jargong. Han menar att man inte borde ta denna typ av information på så stort 
allvar, som arbetsgivare. Men samtidigt hävdar han att det kan vara svårt att stänga av alla 
egna tankar och värderingar i rollen som rekryterare. Även fast att man i sin yrkesroll inte 
har för avsikt att använda sig av internetinformationen, är det svårt att bortse ifrån vissa 
saker som dyker upp på skärmen vid en eventuell granskning. 
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Kanske är detta också en av anledningarna till varför så många av de tillfrågade 
informanterna valt att begränsa sina egna, privat profiler på de sociala nätverken?  För att 
de är medvetna om att kontroller av arbetskandidater genomförs, även på privata 
plattformar som exempelvis Facebook. Många av dem menar ju att man som rekryterare 
inte har något med en kandidats privatliv att göra. Men enligt vad som framkom i mina 
intervjuer, är det trots allt något som förekommer. Det skulle man kunna tolka som ett 
resultat av rekryterarnas eget handlande, att de vet att kontroller av kandidater 
förekommer och att de därför försöker att påverka sin egen ”digitala identitet” i den mån 
det är möjligt. Beroende av vem som kontrollerar en, vill man ju framhäva olika sidor hos 
sig själv. För att inte riskera att gå miste om några framtida chanser, så kanske 
informanterna väljer att begränsa sina privata profiler på nätet. Om man vet att ens ”publik” 
är ens framtida arbetsgivare, vill man kanske inte behöva stå till svars för någonting man 
skrivit eller kommenterat på internet. Något som från början inte skrevs för att läsas av ens 
framtida arbetsgivare, utan kanske bara av en vän, kanske var för länge sedan. 

Bengt uttrycker sin syn på hur man bör vara på nätet så här: ”Det gäller att försöka lyfta 
fram det man vill lyfta fram och stänga allt annat”.  Att många av de tillfrågade rekryterarna 
valt att agera på det här sättet, tolkar jag som att den ”digitala identiteten” faktiskt spelar 
en viss roll vid rekrytering av ny personal. Rekryterarna vet att den här typen av kontroller 
förekommer och för att minimera riskerna med sitt privata internetanvändande så 
begränsar de sin egen närvaro. Så att de inte ska lämna några opassande spår efter sig, 
som kan komma att bli betydelsefulla i framtiden. 

Marit säger under vår intervju att anledningen till varför man på hennes företag valt att 
genomföra mediekontroller av arbetskandidater, beror på att man vill ”säkra upp” sin 
rekrytering. Man vill inte att personen man anställer ska vara en risk för varumärket. Det 
man önskar komma fram till är om kandidaten skulle kunna vara företagets  ”verkliga 
varumärkesambassadörer” (Melin 2001:26), och dela samt förkroppsliga deras 
värderingar. Om ett företag rekryterar folk som delar deras värderingar blir ju gapet mellan 
det som syns och det som finns mindre, något som Bernstein talar om som en viktig 
komponent vid byggandet av ett företags image och som i viss mån påverkar framtiden för 
företaget. Anledningen till varför man väljer att ”googla” en kandidat beskriver Bengt så 
här: ”Det handlar om att minska informationsgapet, helt enkelt. En ansökan är bra med 
den ger ju inte hela bilden.” Enligt honom vill man alltså ha fram så mycket information 
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som möjligt om en kandidat. Ju mer information man får fram, desto lättare är det att se 
ifall kandidatens profil överensstämmer med varumärkets värderingar. Vilket gör att man 
blir en mindre ”risk” för varumärkets image. Bengt säger så här: ”För oss är vårt rykte, vårt 
allt. Jag tror inte att de [kunderna] skulle komma tillbaka till oss om de såg att vårt 
varumärke var associerat med någonting som de inte anser är lämpligt.” 

Man kan tolka ovanstående uttalanden från Marits och Bengt som att våra ”digitala 
identiteter” faktiskt spelar en avgörande roll för våra chanser att få en framtida anställning. 
Något som man kanske inte reflekterar över när man befinner sig i en helt annan kontext, 
än i den arbetssökandes. Men detta är något som rekryterarna hävdar att man borde blir 
mer medveten om. Att även om internet inte är en källa som kanske används av alla 
rekryterare, så finns informationen alltid där. Det är en möjlig källa för granskning av 
kandidater. Ens ”digitala identietet” bör, enligt studiens informanter, helst stämma överens 
med företagets identitet, alltså dess värderingar. En av anledningarna till varför 
internetkontroller av kandidater faktiskt förekommer sägs vara för att man som rekryterare 
på så sätt får en bredare bild av en specifik kandidat. Dessa kontroller gör att man kan få 
fram mer information om en kandidat. Detta skulle kunna tolkas som att man som 
rekryterare tror att man får större insyn, vad gäller en kandidats värderingar, via internet. 
Men det bygger ju på att det som finns på internet, en persons ”digitala identitet”, är sann 
och riktig. Om den inte är det, kan en internetgranskning leda till att man som rekryterare 
avfärdar en kandidat, på grund av värderingar som man tror att person har, men som i 
själva verket inte stämmer. Flera av informanterna i denna studie talar dock om vikten av 
källkritiskt tänkande vid hantering av internetinformation.

Anledningen till varför så många av informanterna tog upp just rasism som exempel på 
extrema åsikter i sina svar tror jag beror på att rasism är ett aktuellt ämne i vårt samhälle 
idag. Sverigedemokraternas intåg i den svenska riksdagen, skulle kunna ses som ett 
exempel på detta. Jag menar att det inte är en slump att det är just denna inriktning av 
extremer, som tas upp som exempel i flera av undersökningens intervjuer.  Men att det inte 
nödvändigtvis bara är rasism som dessa rekryterare tar avstånd ifrån.
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7. Slutsats och fortsatt forskning

”Våra sociala världar håller på att bli digitala” skriver Kozinets i sin bok Netnografi. Och 
vad vi gör i våra digitala världar, kan komma att spela en avgörande roll för hur vår 
framtida arbetssituation ser ut. Det är en slutsats som jag kommit fram till genom denna 
studie. 

Arbetsgivare använder sig av internet av olika anledningar. Delvis för att utlysa nya 
tjänster. Det är ett ekonomiskt och effektivt verktyg för att nå ut till en stor grupp 
människor. På internet har man som rekryterare även möjlighet att målgruppsanpassa sina 
annonser och på så sätt nå ut till personer som skulle kunna bli aktuella för en framtida 
anställning, de personer som man skulle vilja ha på sitt företag. Via internet är det även lätt 
att dela och sprida en intressant annons och många av rekryterarna ser gärna att man 
som anställd hjälper till med detta. Flera av informanterna lägger ut sina annonser via 
privata forum som exempelvis Facebook, där man även lägger upp roliga bilder och 
filmklipp. Dessa skämtsamma klipp och bilder skulle man kunna se som ett sätt att 
påverka kundens idéer och tankar kring det specifika varumärket. Få kunderna att tänka 
mer positivt kring det enskilda varumärket. Internet kan således ses som en effektiv kanal 
för att både sprida ett företags jobbannonser och dess önskade budskap.

Anledningarna till varför man granskar kandidater via internet har enligt informanterna, 
varit för att man velat få en bredare bild av en aktuell kandidat. Men även för att man velat 
få fram mer information än vad som ryms i en persons cv. Kanske kan man få reda på vad 
personen har för nätverk, eller om personen varit engagerad i något som kan vara 
intressant för varumärket? En annan anledning till varför man som arbetgivare använder 
sig av internet vid rekrytering av ny personal är för att man vill eliminera eventuella risker 
hos en arbetssökande. Risker som skulle kunna komma att påverka varumärkets identitet 
och image, på ett negativt sätt.

Trots att många av arbetsgivarna i min undersökning hävdar att de inte har använt sig av 
internet för att granska sina arbetskandidater, så existerar fortfarande den möjligheten. På 
internet finns information om både dig och mig. Många av informanterna i undersökningen 
säger sig dock känna till kollegor som använt sig av metoden. Det är många av de 
intervjuade arbetsgivarna i denna studie som själva har valt att begränsa sina ”digitala 
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identiteter” på internet. Kanske för att de vet att att möjligheten till granskning faktiskt 
existerar? Kanske för att de vet att det kan vara svårt att  som rekryterare bortse från 
saker som man ser på internet, även om man skulle vilja? Enligt informanterna verkar det 
inte vara så lätt att bortse från en kandidats ”digitala identitet”, om väl en granskning har 
genomförts. Enligt informanterna i denna studie borde man alltså vara försiktig med vad 
det är för information som man lägger ut på internet. Våra ”digitala identieter” skulle 
nämligen kunna komma att ligga till grund för om vi i framtiden får ett arbete eller ej.   

Fortsättningsvis skulle jag mer än gärna undersöka och forska kring följande frågor:  Vad 
säger egentligen våra ”digitala identiteter” om oss som individer?  Är det inte så att det 
som egentligen framkommer via nätet, vid en granskning, är om vi som privatpersoner 
förstår hur saker på internet uppfattas eller ej? Och skiljer sig insikten om våra ”digitala 
identiteter” beroende på faktorer som exempelvis klasstillhörighet? 
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Bilaga 1: Frågeguide

Arbete:

1. Berätta lite om företaget som du arbetar på.
2. Vad innebär ditt arbete för dig?
3. Vad har du för roll/befattning på ditt företag?
4. Hur gick det till när du fick ditt nuvarande jobb?
5. Kan du berätta lite om hur det går till när ni anställer ny personal på ditt företag.
6. Vad har ni för policys när det kommer till rekrytering av ny personal på ditt företag?
7. Var utlyser ni era lediga tjänster?

Internetanvändning:

8. Kan du ge några exempel på hur ni använder er av internet och sociala medier på ditt 
företag?
9. En ny studie visar att det händer att arbetsgivare använder sig av sociala medier och 
internet när man rekryterar ny personal. Hur tänker du kring detta?
10. Har ni någon gång använt er av internet som verktyg vid rekrytering av ny personal?
      Om ja: På vilket sätt? I vilket syfte? Vilka sidor
      Om nej: Varför inte? Hur har ni resonerat?
11. Nämn några saker som du skulle uppfatta som negativa/positiva hos en kandidat i en 
sådana här situation.
12. Hur bedömer man som rekryterare informationen man får fram vid en eventuell 
internetgranskning?
14. Hur tror du att du själv uppfattas på internet och de sociala medierna?

Övrigt:

15. Är det någonting du tycker att jag har glömt fråga dig om?
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Bilaga 2: Exempelintervju

Informant 4 
Fiktivt namn: Marit
Arbetar på: Försäkringsbolag
Intervjun sker på: ett kafé i Stockholm
Tid: 2013-04-19 

1. L: Kan du berätta lite om hur det är att arbeta som HR-person på ett försäkringsbolag?  

2. M: Jag jobbar med rekrytering på X [företaget] som är en väldigt stor koncern.  Vi är över 3000 
medarbetare. Vi har över 300 chefer. Jag arbetar centralt på vår HR-enhet och vi är tre stycken som jobbar 
med rekrytering centralt, sen har vi ett antal personer som sitter lokalt och jobbar med rekrytering. De sitter 
närmare våra chefer, så de stöttar cheferna i vissa frågor och vi hjälper till. Vi äger processen centralt och 
jobbar med processfrågor, men vi hjälper även till med kanalval. Vi jobbar mycket med att göra tester och 
personbedömningar på slutet av processer. 

3. L: Okej, okej.

4. M: Och förra året gjorde vi omkring (.) 500 externa rekryteringar. Så att vi är ett företag som rekryterar 
väldigt mycket. 

5. L: Hur ser det ut när det kommer till internrekrytering då?

6. M: Förra året så (.) var det cirka 200 som rekryterades internt och 500 externt. Det är ju ett stort antal 
rekryteringar som vi gör. 

7. L: Ja, verkligen. Eh (.) men vad innebär ditt jobb för dig?

8. M: Eh (.) en dag på mitt arbete ser väldigt olika ut, så det innebär lite olika saker beroende på period. Jag 
jobbar ju dels operativt med rekryteringar och sen jobbar jag även med olika utvecklingsuppdrag. Eh (.) jag 
är exempelvis ansvarig för karriärdagar som vi har. Jag är ansvarig för våra externa leverantörer, när det 
gäller ”searchbolag” och rekryteringsföretag. Eh (.) och sen jobbar vi även mycket med sociala medier och 
försöker hänga med, vi försöker att synas där. Så det jobbar vi också med. Just nu är det mest LinkedIn och 
Facebook. Eh (.) så mina dagar ser väldigt olika ut. Idag har jag intervjuer, jag har möte med dig, jag ska 
träffa chefer kring ett uppdrag där man går via ett searchbolag. Mitt arbete innebär väldigt varierande 
arbetsuppgifter, helt enkelt.

9. L: Vad spännande. Hur länge har du varit på företaget?

10. M: Jag har varit där i fyra år. 

11. L: Okej, innan dess gick du personalvetarlinjen, eller vad gjorde du då?

12. M: Jag har egentligen pluggat ekonomi och systemvetenskap, så jag har egentligen en helt annan 
inriktning. Men har kommit in via (.) jag jobbade med it-rekrytering först. Jag har varit ansvarig för rekrytering 
på ett annat företag innan jag hamnade på X [företaget].
 
13. L: Du säger att du ska ha intervjuer idag. Hur går det till när ni anställer ny personal? 

14. M: Ja, jag har ju jobbat med rekrytering på väldigt många företag. Jag kan jämföra hur det ser ut i 
jämförelse med andra. Och jag ser ju att vi har en väldigt strukturerad process. Där vi tittar på vad det är för 
krav som ställs på den här personen och gör det väldigt systematiskt. Vi tittar även på vad kraven är 
framöver, vi rekryterar även för framtiden. Men vi försöker tänka strategiskt redan från början. Det här ska 
den här personen kunna, de här kraven har vi på erfarenhet men också jätteviktigt hur personen vi anställer 
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ska vara. Vad har man i bagaget i form av kunskap? Men också hur ska man vara, den biten är minst lika 
viktig. 

15. L: Är det en speciell personlighet ni letar efter?

16. M: Eh (.) nej, det beror ju på vilken typ av tjänst det handlar om. Vi är ju som sagt en väldigt stor koncern, 
så vi söker personer som är alltifrån tunga försäkringsspecialister till personer som ska jobba på vår 
kommunikationsavdelning, till jurister, till säljare. Och dessa tjänster kräver olika personligheter.
 
17. L: Rekryteringen ni arbetar med idag då, hur går den till? 

18. M: Jag var faktiskt inte med från början på den rekryteringen. Men vi försöker alltid att titta på dels: ”vad 
är det för person vi söker?” och: ”vart finns den här personen?”. Vi försöker göra våra annonser så 
målgruppsinriktade som möjligt. På vilka forum finns den här målgruppen? Vi försöker alltid att välja någon 
bred kanal, men även någon som är lite mer nischad. Och jag var inte med från början i just den här 
processen, men jag vet att man lagt ut den på ett sådant forum och fått in mycket bra respons. Så vi har 
försökt att gå ifrån print i våra annonser och istället försökt arbeta med att bli mer målgruppsinriktade. Vi 
satsar mycket smalare, men letar på tydligare ställen. 

19. L: Arbetar ni med jobbsajter, som exempelvis Monster?

20. M: Ja, absolut. Det är ju en bred sajt som vi tycker. Det är lätt att försvinna där eftersom att alla 
annonserar just där. Det är lätt att annonsen drunknar. Vi lägger upp den på sådana sajter, men vi försöker 
även att nischa oss lite mer för att hitta rätt. 

21. L: Vad har ni för policy när det kommer till rekrytering av ny personal?

22. M: Vi har vår process, där vi tittar på kraven och intervjuar. Sen skapar vi en intervjuguide som baseras 
på kraven vi ställer på personen. Det följer med hela vägen, vi tar referenser utifrån de kraven och testar 
dem. Så där har vi en tydlig process som alla chefer ska följa. 

23. L: Ah, okej. (.) Hur gick det till när du hamnade på just den positionen där du är idag?

24. M: Jag kände att jag ville (.) jag jobbade med rekrytering på ett amerikanskt bolag där jag trivdes och 
mycket var väldigt kul, men nackdelen var att vi inte jobbade så långsiktigt. När kvartalsrapporten kom och 
den visade sig vara dålig, så kunde man inte rekrytera. Sen kunde det gå någon månad och helt plötsligt 
skulle vi rekrytera jättemånga. Jag tyckte inte att det kändes som något långsiktigt, och då kände jag att jag 
ville komma någonstans där man hade det långsiktiga som mål. Det strategiska tänket.
 
25. L: Mm.

26. M: Så fick jag gå igenom rekryteringsprocessen med intervjuer och tester och (.) ah. 

27. L: Kan du beskriva känslan när du fick veta att jobbet var ditt?

28. M: Det var kul! Jag kände mig glad. Och tycker fortfarande att jag har ett väldigt bra och roligt jobb. 

29. L: Vad härligt! (.) Hur använder ni er av sociala medier på ditt företag då?

30. M: Eh (.) om man tittar på (.) X [företaget] använder sig av sociala medier i det stora hela för att 
kommunicera med kunder, där har man en stor palett och det finns en ganska tydlig strategi hur man 
använder sig av sociala medier på företaget. Om man tittar på sociala medier och rekrytering så jobbar vi 
med LinkedIn. Vi lägger ut annonser där och försöker få alla att dela annonser och utnyttja sina nätverk på 
LinkedIn.

31. L: Menar du att det är folk inom företaget som förväntas dela företagets uppdateringar?

32. M: Eh (.) ja, främst. Men givetvis är förhoppningen att man även ska pusha på sitt nätverk med att sprida 
våra annonser. Och sen jobbar vi också med Facebook, men det är inte en riktigt lika tydlig kanal i 
rekryteringssammanhang, som LinkedIn.
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33. L: Men ni lägger ut era tjänster även där?

34. M: Ja, det har vi gjort. Där lägger vi ut en länk till vår hemsida, så att vi dirigerar trafiken rätt, så att all 
rekrytering går via vår hemsida. Till vår karriärsida, som vi tycker är väldigt snygg. Det är där vi vill att alla 
ska landa, så att de kan läsa om företaget och den aktuella tjänsten. 

35. L: Vad är egentligen skillnaden mellan Facebook och LinkedIn, när det kommer till rekrytering?

36. M: Det är stor skillnad. Vi satsar mer på att använda LinkedIn i ett karriärsammanhang men vi vill ändå 

synas på Facebook. Men Facbook kanske är mer privat. Där har man säkert ett annat nätverk än på 

LinkedIn. Den är mer kopplad till ens yrkesverksamma nätverk.

37. L: Forskning visar att arbetsgivare använder sig av sociala medier för att kolla upp eventuella 

kandidater. Vad tänker du kring detta?

38. M: Eh (.) vi har sett det som attraktion. Vi som förtag vill ju synas och då är sociala medier ett bra 

sätt. Sen så när det gäller att  (2.0) kolla kandidater så har vi inte något utformat att vi gör det. Däremot 

kan vi inte hindra att vissa chefer kanske gör det, googlar sina kandidater. Däremot arbetar vi med 

bakgrundskontroller när det gäller vissa tjänster, som högre chefer eller liknande. När det gäller 

exempelvis kommunikation eller säkerhet, då görs det en mediekontroll. 

39. L: Men vad innebär det då?

40. M: Det innebär bland annat (.) man gör flera saker också i den här kontrollen, som exempelvis 

ekonomisk kontroll och att man inte har belastningar (.) att man inte är brottslig liksom. Då tittar man vart 

den här personen figurerar i media. Figurerar den på något sätt som kanske strider mot X [företagets] 

värderingar. Stämmer det den här personen har skrivit i sitt cv, med bilden som framkommer i ett 

mediesammanhang. 

41. L: Den bilden som finns av dig och mig på internet, är det ju inte bara du och jag som byggt upp, det 

är ju fler som bidragit till denna bild. Hur tänker du kring detta?

42. M: Vi är faktiskt väldigt restriktiva med det vi ser på nätet, då allt som finns där inte stämmer. Allt är ju 

inte sant. Det är inte heller säkert att det kommer från rätt källa. Vi försöker att göra den här typen av 

kontroller så sällan det behövs. Och så försöker vi att ta hänsyn till om det som dyker upp på skärmen är 

en tillförlitlig källa eller ej. 

43. L: Vad är syftet med dessa kontroller då?

44. M: Kontrollerna gör vi ju för att  säkra upp vår rekrytering. Så att personen vi anställer inte är en risk 

liksom. En risk av olika perspektiv. Om man tittar på mediebilden kan det vara att man figurerar i något 

sammanhang som blir svårt att försvara för X [företaget], som påverkar vårt varumärke. 

Institutionen för mediestudier, vt 2013
Linnea Wermeling

linnea.wermeling@gmail.com

                                             37

mailto:linnea.wermeling@gmail.com
mailto:linnea.wermeling@gmail.com


45. L: Kan du ge några exempel på negativa egenskaper som ni skulle kunna få fram vid en sådan här 

mediegranskning av en person på nätet? 

 

46. M: En del är ju att det inte stämmer överens. Att cv:t inte stämmer överens med det som finns på 

nätet, på exempelvis en LinkedIn-profil. Det gör ju att man undrar  hur det kommer sig. Sen skulle man 

väl också kunna få fram om personen har väldigt starka åsikter inom något speciellt ämne. Ett ämne 

som är utanför våra värderingar. Men det måste man ju ha en dialog om förstås, med den aktuella 

kandidaten. 

47. L: Kan du konkretisera det?

48. M: Ja, det kan väl vara att man har åsikter kring (3.0) företaget står ju mycket för ansvarstagande, 

miljö, jämställdhet och att vi ska ta ansvar, så om det skulle dyka upp saker som skulle strida mot det, så 

skulle man (.) så skulle det inte vara så positivt.

 

49. L: Men positivt då, vad skulle kunna höja en persons cv, på nätet?

50. M: Det som är positivt är väl om det stämmer överens. Att det stämmer överens med det som syns i 

ett mediesammanhang. Det är ju positivt. 

51. L: Den här mediegranskningen som du nämnde tidigare, när genomför ni den?

52. M:  Jag vill först poängtera att det är väldigt sällan vi gör dessa kontroller. Mediekontrollen är inte 

jättevanlig, utan vi gör det kanske vid någon enstaka rekrytering. Beroende av vilken tjänst det handlar 

om.  Vi gör granskningen så sent som möjligt i en rekryteringsprocess. Sen kan det ju vara så att någon 

chef gör det ganska tidigt, granskar och googlar sin kandidat, men det vet inte jag. Men jag kan tänka 

mig att (2.0) en del gör det.  

53. L: Om man gör det, vad tror du anledningen till detta är?

54. M: Nej men jag kan tänka mig att man gör en sökning på LinkedIn för att se om cv:t stämmer. Man 

kan också se på LinkedIn om personen ingår i något utav mina nätverk. Ja tror kanske att chefer är lite 

nyfikna. 

55. L: Det är ju ganska lätt att hitta information om någon på nätet.

56. M: Ja, det är ju ett väldigt lätt verktyg att leta på. 

57. L: Den här informationen som du får fram vid en eventuell googling, hur bedömer du den?
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58. M: Vi försöker vara försiktiga i det. Och de mer omfattande mediekontrollerna görs av våra 

leverantörer. Ett externt företag som är nischade på just bakgrundskontroller, där mediekontrollen är en 

del. 

59. L: Vad är det mer för delar då?

60. M: Det är just det här, är personen dömd för något, hur ser personens ekonomi ut, man tittar på 

stämmer detta cv och kollar det med tidigare arbetsgivare. Eh (.) så det är en rätt stor kontroll, för att få 

fram en helhet. Vi jobbar med 2secure och LookCloser.  Men vi är som sagt ganska restriktiva hur vi 

bedömer informationen, för att (2.0) många heter kanske Karlsson eller Johansson, vilket gör det svårt 

att veta om informationen stämmer. Är det här verkligen  den person som kandiderar för den specifika 

tjänsten?

61. L: Men i mediekontrollen, vad är det för punkter som ingår i den?

62. M: Man försöker verifiera cv:t och det som står skrivet om personen. Men våra leverantörer jobbar 

rätt så brett och försöker ta in all information som är möjlig att få tag på. Sen tittar de och gör en analys 

på det. De kan titta på LinkedIn, googla personen och använda sig av andra datanätverk, tidningsarkiv. 

Lite som ett detektivarbete.

63. L: Vet kandidaterna om att de blir granskade?

64. M: Ja, det är jätteviktigt att man samtycker. Man skriver på en blankett där man samtycker till att vi 

undersöker dessa saker. Men det är öppna källor vi letar i, offentlig information. 

65. L: Vad får man fram om man googlar på ditt namn?

66. M: Eh (.) jag vet att många har Google alert på sig själva, men det har inte jag. Jag figurerar inte i så 

jättemånga sammanhang. Jag har ett ganska ovanligt namn och har inte haft det så länge, för jag hette 

Karlsson innan. Det kommer upp artiklar där jag gjort en intervju, någon annons där jag är med som 

kontaktperson, eh (.) någonting kopplat till mitt arbete. Tidigare försvann jag, nu är jag rätt ensam om 

mitt namn. På gott och ont.

67. L: Tror du att folk bli mer restriktiva med vad de lägger ut på internet framöver, eller hur tänker du 

kring den mediala utvecklingen?

68. M: Jag kan ju känna att det varit en period nu när folk har delat väldigt mycket information, på 

Instagram, Twitter och Facebook, på ett explosionsartat sätt. Så jag tror att det kommer att bli någon 

form av motreaktion mot detta. Eh (.) att man går tillbaka till att man inte vill synas. Stänger igen allt som 
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går. Det är min spontana känsla. Och jag var på ett seminarium där föreläsaren sa att när man skriver 

något på sociala medier, är det som att tatuera sig. Du kan aldrig ta bort tatueringen. Folk är kanske inte 

medvetna om att allt går att få fram igen, även om en specifik webbsida är borta. 

69. L: Jaha, vad läskigt. Jag var också på ett seminarium i veckan där föreläsaren sa att unga försvinner 

bort från Facebook och liknande forum, för de vill inte finnas på samma ställe som sina föräldrar.

70. M: Ja, det har jag också hört. Det är så ute, Instagram och Facebook, det är så ute. [skratt]

71. L: [skratt]

72. M: Men X [företaget] använder sig av Facebook för att nå ut till våra kunder. Och LinkedIn för att nå 

ut till eventuella medarbetare. Där finns ju cv:t och så.

73. L: Hur jobbar ni med Facebook på ditt företag?

74. M: Om man ser till Facebook och rekrytering så lägger vi ut annonser om lediga tjänster, men inte så 

mycket mer, än så länge. Vi försöker hela tiden att bygga på vår sida, snarare än att börja jättestort från 

början. 

75. L: Är det något mer du skulle vilja lägga till?

76. M: [skratt] Ja, det är det faktiskt. Jag tror att det i framtiden kommer bli så att man har sitt cv på ett 

och samma ställe på nätet. Inte som idag, när man lägger in sitt cv på massor av olika sajter. Exempelvis 

LinkedIn. I framtiden kanske man bara skickar iväg ett mail ”jag söker den här tjänsten” och så länkar 

man till sidan där ens cv finns. 

77. L: Så pappers-cv:t kommer att försvinna menar du?

78. M: Det är redan dött. Allting går via vår karriärwebb nuförtiden. 

79. L: Då tror jag att det bara återstår för mig att tacka dig för att du tog dig tid (.) och var med på den här 

intervjun. 

80. M: Tack.
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Förklaring: Teckenförklaringen jag använt mig av ovan är hämtad från boken Metoder i 

kommunikationsvetenskap (Moberg 2010:193ff). Enligt den boken betyder:

(.) = kort paus, ett hack i talflödet. 

(3.0) = en pauslängd i sekunder.
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