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Sociala medier har blivit ett allt mer omtyckt rekryteringsverktyg 
bland såväl företag som arbetssökande. Eftersom det finns 
begränsad forskning inom området sociala medier som 
rekryteringsverktyg anses den aktuella studien tidsenlig.  Syftet med 
den föreliggande studien var att undersöka rekryterarens upplevelse 
och användning av sociala medier som arbetsverktyg samt att 
undersöka hur informationen om arbetssökande på sociala medier 
tolkas. Datainsamlingen genomfördes med kvalitativa semi-
strukturerade intervjuer som analyserades tematiskt. Sammanlagt 
deltog tolv personer i undersökningen. I resultatet framkom det att 
respondenterna betraktade användningen av sociala medier som ett 
kompletterande och kostnadseffektivt rekryteringsverktyg.  De 
använde den sociala median främst för att annonsera, marknadsföra 
och bakgrundsgranska kandidater. Respondenterna upplevde 
användningen av sociala medier som positiv och bidragande till en 
effektivare rekryteringsprocess. Resultatet antyder att det är viktigt 
för rekryterare att vara aktiv i de sociala medierna för att 
upprätthålla sin attraktion gentemot kunder och för att finna rätt 
kandidater. 

 
 
Internet är ett fenomen som bidragit till att samhället fått en ny skepnad med nya 
strukturer, kommunikationskanaler och informationsflöden. Med hjälp av internet har 
både nationella och internationella gränser blivit otydligare och människor kan 
numera utföra många ärenden genom den virtuella världen (Giddens, 2007). 
Samhället har under den senaste tiden blivit mer informativt och globalt. Med 
utgångspunkt i teknikutvecklingarna har ett nätverkssamhälle skapats och delat upp 
befolkningen i två grupper, de som följer med i utvecklingen och de som inte gör det 
(Castells, 2001).  
 
Användandet av sociala medier är en trend som har ökat successivt i popularitet 
(Doherty, 2010). Sociala medier går att förklara som gemensam online-användning 
och tekniker som möjliggör delaktighet, uppkoppling, utbyte av information och 
samarbete mellan användare. Användare av sociala medier kan skapa konversationer i 
realtid så att användarna kan diskutera, debattera och samarbeta med varandra medan 
miljoner andra kan lyssna, titta och lära. Sociala medier tillåter användare att dela 
innehåll såsom skapelser, tankar, åsikter, information och personuppgifter. 
Plattformen uppmuntrar användare till att delta i en kultur där de känner sig bekväma 
att uttrycka sig, skapa, dela och kommunicera globalt (Henderson & Bowley, 2010). 
Hur människor shoppar, kommunicerar, finner partners, söker arbete och bedriver sin 
verksamhet har förändrats genom internets framväxt (Clark & Roberts, 2010). Sociala 
medier är ett relativt nytt och växande fenomen och området anses tidsenligt för den 
föreliggande studien. Den teknologiska utvecklingen under det senaste decenniet har
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inneburit en hel del förändringar för privatpersoner och företag. För rekryterare har
sociala medier blivit ett allt mer omtyckt rekryteringsverktyg (Allen, Matho & 
Otondo, 2007; Clark & Roberts, 2010). Då det finns begränsad forskning på området 
avser föreliggande studie att undersöka användandet av sociala medier inom 
rekryteringsprocesser.  
 
Rekryteringsprocess  
Begreppet rekrytering handlar om att hitta kandidater som organisationen behöver 
(Armstrong, 2012). Bolander (2002) menar att en rekryteringsprocess består av olika 
steg och aktiviteter. Ansökningar skickas in och bedöms, kandidater väljs ut och 
kallas till intervju, referenser tas och diskussioner hålls. Rekrytering och urval handlar 
om att välja den kandidat bland alla sökande som bäst uppfyller de uppställda kraven. 
På så vis kan rätt kandidat sättas på rätt arbetsplats. Vem "rätt kandidat" är, avgörs 
genom att använda urvalsinstrument som på olika sätt mäter individers kompetens och 
egenskaper. Tillsammans ger urvalsinstrumenten ett beslutsunderlag som ligger till 
grund för beslutet om anställning (Bolander, 2002). 
 
Beslutsfattande i rekryteringssammanhang  
Enligt en doktorsavhandling av Bolander (2002) vet rekryterare att kandidater 
överdriver lite i sina ansökningar, att de hellre pratar om sina positiva än negativa 
egenskaper och att de aldrig uppger en negativ referens. Det är också självklart för 
rekryterarna att kandidaterna kommer att försöka uppvisa de egenskaper de vet att 
organisationen kräver av de sökande. Personkemi och känslor får inte vara en 
avgörande faktor, utan rekryteraren ska vara metodisk och hålla sig till "det man vet". 
Beslutet att tacka ja eller nej till en kandidat fattas på basis av en helhetsbedömning 
som rekryteraren gör utifrån sin erfarenhet och praktiska kunskap där helhetsbilden 
måste stämma. Rekryteraren måste därmed vara tränad i att hitta enskilda ledtrådar 
som tyder på att det är något som "inte riktigt stämmer" (Bolander, 2002). Lindelöw 
(2008) påstår att intervjuer är en subjektiv arbetsmetod där de flesta rekryterare anser 
sig vara bra personbedömare. Vidare menar Lindelöw (2008) att det är bättre att utgå 
från att den direkta uppfattningen om en arbetssökande är fel, eftersom det baseras på 
ytlig information som utseende, klädsel och röst.  
 
Oavsett hur tränad en rekryterare är i att finna ledtrådar är människor beroende av att 
bilda kategoriseringar. Kategoriseringar används som energisparande resurser 
eftersom människan enbart kan ta in ett begränsat antal intryck. Människor omges 
kontinuerligt av intryck som måste tolkas, vilket leder till att individer generaliserar 
omgivningen (Allport, 1954; Tajfel, 1969). För att hjälpa rekryterare att ta ett beslut 
använder de sig av tidigare erfarenheter. De tidigare erfarenheterna blir en 
förväntning för vad ett beslut kommer att få för konsekvenser i framtiden. Utifrån de 
erfarenheter som upplevs bildas automatiskt förutfattade meningar som kan leda till 
både fördomar och stereotyper. En stereotyp bildas genom att se individer i en grupp 
som mer eller mindre oskiljbara. Tillvägagångssättet för rekryterare kan leda till 
felaktiga tolkningar men är samtidigt nödvändigt för att inte överbelasta de kognitiva 
funktionerna (Allport, 1954; Baron, 2000; Tajfel, 1969). 
 
Självuppfyllande profetia 
Enligt Phillips och Dipboye (1989) har en rekryterare en benägenhet att fokusera på 
de intryck och beteenden som överensstämmer med det första intrycket. Till exempel 
i en intervjusituation kan en rekryterare lägga större vikt på det svar som bekräftar 
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första intrycket av en kandidat. Rekryterarens egna bias påverkar inte bara vad de 
väljer att se, utan också vad de lockar fram hos den andre. Om rekryteraren får ett 
negativt första intryck av en kandidat i en intervju, kan följden bli att rekryteraren 
ställer färre följdfrågor, ler mindre och visar inte lika mycket intresse för kandidaten. 
Det kan i sin tur göra att kandidaten presterar sämre under intervjun. Mycket av det 
här sker omedvetet. Utifrån följande exempel har en intervjusituation en tendens att 
leda till en självuppfyllande profetia (Philips & Dipboye, 1989). Vaughan och Hogg 
(2005) beskriver självuppfyllande profetia som antaganden och förväntningar om en 
person som får en inverkan på interaktionen och påverkar beteendet mot 
förväntningarna. Bolander (2002) framställer rekrytering som en teaterföreställning 
där det finns roller, skådespelare och en handling. Rollerna som både kandidater och 
rekryterare spelar är "mitt bästa jag". Rollen som spelas är en konsekvens av att 
rekrytering är en försäljningssituation där alla vill framställa sig själva så positivt som 
möjligt. Anledningen till att en kandidat vill ge en så positiv bild av sig själv i en 
arbetsintervju tyder på sunt förnuft. För kandidaten gäller det att visa upp sina bästa 
sidor för att erbjudas en anställning. Det är även viktigt som rekryterare att visa upp 
sina bästa sidor (Bolander, 2002).  
 
Arbetsgivarvarumärke 
Rekryteraren vill att kandidaten ska få en så positiv bild av organisationen som 
möjligt, oavsett om personen senare anställs. Det handlar bland annat om att 
rekryteraren vill vara säker på att den som erbjuds jobbet kommer att vilja jobba i 
organisationen, men också om marknadsföring. Även om kandidaten inte erbjuds en 
anställning eftersträvas att personen talar positivt om organisationen inför grannar, 
vänner, potentiella sökande eller kunder (Bolander, 2002). Enligt Melin (1999) har 
företagsidentitet blivit viktigare på grund av ett ökat utbud av likvärdiga tjänster. Som 
rekryterare är det viktigt att tänka på sitt varumärke eftersom människor köper av 
företag som har ett gott rykte och garanterar kvalitet (Melin, 1999). 
Arbetsgivarvarumärke (employer branding) är ett begrepp som betecknar vilket rykte 
ett företag har som arbetsgivare. För att uppnå ett positivt arbetsgivarvarumärke är det 
viktigt som rekryterare på ett företag att marknadsföra sig och sitt varumärke så att 
det upplevs som attraktivt och önskvärt. Marknadsföringen kan bland annat göras på 
sociala medier. För att arbetsgivarvarumärke ska fungera effektivt bör det riktas mot 
befintliga kollegor, kunder och framtida anställda (Ambler & Barrow, 1996). 
 
Information som finns i sociala medier 
Google grundades 1998 och har sedan dess vuxit och blivit en av de mest använda 
sökmotorerna i världen. Google räknas inte som en social media, utan går att använda 
i syftet att spåra aktivitet på sociala medier genom tillexempel bloggar, Twitter och 
bilder. Google har som målsättning att organisera världens information och göra den 
användbar och tillgänglig för alla. På Google går det att använda en individs namn 
som sökord och sedan få ut information om personen. Information som kommer fram 
genom en personsökning kan vara bilder, personuppgifter, artiklar m.m. 
(https://www.google.com/about/). Linkedin är ett professionellt karriärnätverk som 
tillåter medlemmarna att dela erfarenheter och kommunicera via forum. Hemsidans 
mål är att göra det möjligt för yrkespersoner att komma i kontakt med varandra och 
främja produktivitet och framgång. Linkedin gör det exempelvis möjligt för 
rekryterare att finna och granska individers arbetslivserfarenhet och intressen 
(http://press.linkedin.com/about). Den sociala median Facebook har som målsättning 
att ge individer möjligheten att dela och skapa en mer öppen och tillgänglig värld. 
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Människor använder Facebook för att hålla kontakten med vänner och familj, 
upptäcka vad som händer i världen samt dela och uttrycka vad som är viktigt för dem. 
Facebook gör det möjligt att se andra användares bilder, inlägg samt vilka 
organisationer en individ gillar (https://www.facebook.com/facebook/info).  
 
Sociala medier som rekryteringsverktyg 
Internet används alltmer i samband med rekrytering för att minska kostnader samt öka 
effektiviteten i rekryteringsprocessen (Stone, Lukaszewski & Isenhour, 2005). Sociala 
medier ger möjlighet att ta bort mycket av den administrativa belastningen för företag. 
Sociala nätverk har förändrat det traditionella CV:t med potential att göra livet 
enklare. Anledningen till det är att traditionella CV oftast blir inaktiva så fort de är 
skrivna och information som var aktuell igår kan ha blivit förändrad. CV:n är 
dessutom oftast dåligt formulerade och därför svårläsliga (Allen m.fl., 2007).  Enligt 
Doherty (2010) är informationen som finns på sociala medier fördelaktig eftersom 
den ofta har högre sannolikhetshalt än ett traditionellt CV. En arbetsgivare kan finna 
en mer detaljerad profil som ger större insikt i en kandidats kompetens och 
personlighet än vad ett CV är anpassat till. Med hjälp av informationen kan en 
arbetsgivare utvärdera en potentiell kandidat.  
 
Även om sociala medier är ett relativt nytt användningsområde i rekrytering, har det 
visat sig att företag i en ökad takt utför bakgrundsgranskningar på arbetssökande 
(Clark & Roberts, 2010). Vidare menar Clark och Roberts (2010) att företag tidigare 
bara kunnat bakgrundsgranska arbetssökande genom brotts- och kreditregister, vilket 
varit ett kostsamt alternativ som enbart används mot avancerade tjänster. Bilden har 
däremot förändrats då arbetsgivare via sociala medier kan genomföra kontinuerliga 
bakgrundskontroller på arbetssökande utan deras vetskap. Eftersom arbetsgivare 
granskar profiler på sociala medier kommer kandidater anpassa användandet utifrån 
vad arbetsgivare anser lämpligt. Vissa arbetsgivare menar att de behöver ta del av all 
information de kan få tillgång till om en kandidat, för att skydda sig själv och 
företagets rykte (Clark & Roberts, 2010). Det finns många fördelar med sociala 
medier, men det är även viktigt att ta fasta på riskerna. Att enbart använda internet till 
rekrytering rekommenderas inte eftersom det trots populariteten fortfarande finns en 
hel del människor som inte använder sociala medier. En annonsering av en ledig 
tjänst på Facebook lockar en annan kandidat än en annonsering på ett professionellt 
nätverk som Linkedin. Ska organisationer använda sig av annonsering via medier är 
det viktigt att arbetsgivarna förstår vilka kandidater som använder sig av de olika 
sociala medierna (Doherty, 2010; Stone m.fl., 2005).  
 
Tidigare studier inom området 
I en litteraturstudie gjord av Breaugh (2008) framkommer det att forskning inom 
området rekrytering drastiskt har ökat under de senaste fyrtio åren. De områden som 
främst har undersökts är realistiska jobbförväntningar, rekryteringsmetoder och 
rekryterarens påverkan på rekryteringsprocessen. Enligt Breaugh (2008) behövs det 
mer forskning om annonsering och bakgrundsgranskning, då det är två områden som i 
dagsläget är relativt outforskade. Kluemper och Rosen (2009) har i USA undersökt 
hur väl det går att förutspå en individs personlighetsdrag, mental förmåga och 
förväntat studieresultat utifrån informationen som individer delar på Facebook. I 
studien fick 63 studenter som uppgift att utifrån tre stycken manliga och tre kvinnliga 
profiler på Facebook göra en bedömning. Studenterna som deltog i studien var 
utbildade i både personlighet och intelligens-testning samt i användning av 
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skattningsskalor. Varje deltagare fick spendera tio minuter på varje Facebook-profil 
och därefter göra en bedömning. Resultatet av studien visade att det i hög 
utsträckning gick att skapa sig en bedömning utifrån informationen på Facebook som 
stämde överens med individens personlighet. Författarna till undersökningen menar 
att arbetsgivare genom information från sociala medier kan avgöra individers 
personlighetsdrag, mental förmåga och förväntade studieresultat. Författarna 
poängterar att artikeln är den första vetenskapliga artikeln som adresserar 
användandet av sociala medier i rekryteringsprocesser. Vidare menar Kleumper och 
Rosen (2009) att mer forskning behövs för att säkerställa reliabiliteten och validiteten 
i användning av information från sociala medier vid bedömningen av kandidater till 
en tjänst. 
 
I en enkätstudie utförd av Careerbuilder (2010) i USA tillfrågades 2 534 rekryterare 
från olika företag och branscher hur de använder sociala medier i sitt yrke. Resultatet 
visade att ungefär en tredjedel använder sociala medier för att marknadsföra företaget. 
En fjärdedel använde sociala medier för att komma i kontakt med kunder och hitta 
nya affärer, medan en femtedel använde det till att granska potentiella medarbetare 
(Careerbuilder, 2010). Enligt en enkätundersökning gjord av Stockholms 
handelskammare (2013) har det visat sig vara en ökande trend hos rekryterare att söka 
information om kandidater via sociala medier. Studien visade att tre fjärdedelar av de 
tillfrågade företagen hade någon form av rutin för bakgrundskontroller innan 
nyanställningar. De vanligaste sökmotorerna uppgavs vara Google och Facebook 
(Stockholms handelskammare, 2013). 
 
Syfte  
Syftet med den föreliggande studien var att undersöka rekryterares upplevelse och 
användning av sociala medier som arbetsverktyg. Ett delsyfte var att undersöka hur 
informationen om kandidater på sociala medier tolkades. Studiens specifika 
frågeställningar var: (i) Hur används sociala medier inom rekryteringsprocessen? (ii) 
Hur använder rekryterarna informationen på sociala medier? (iii) Hur ser rekryterarna 
på utvecklingen av att använda sociala medier inom deras bransch? 
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Kravet för urvalsgruppen var att deltagarna skulle arbeta minst halvtid med 
rekrytering. Ytterligare ett önskat kriterium var att få en spridning i ålder, kön och 
arbetsplats. För att finna undersökningsdeltagare gjordes en sökning på Google. 
Sökorden rekrytering och orterna Stockholm, Skellefteå eller Luleå användes. Orterna 
valdes eftersom det var där vi författare befann oss. Organisationer som dök upp via 
sökningen kontaktades per telefon och fick förfrågan om att medverka. Via 
telefonkontakten gavs information om studien. Av de tillfrågade tackade tre företag 
nej på grund av tidsbrist. Till de företag som ville medverka i studien skickades efter 
telefonkontakten ett presentationsmejl ut. Det gjordes dels för att ytterligare upplysa 
deltagarna om studien, men även för att skapa en kontakt innan studien påbörjades. 
Sammanlagt bestod undersökningsdeltagarna av 12 personer, 4 män och 8 kvinnor i 
åldrarna 25 – 48. Medelåldern var 34,17 med standardavvikelse 8,17. 
Respondenternas jobberfarenhet i branschen varierade mellan 2 till 15 år. I 
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undersökningen deltog 9 organisationer, dessa var både mindre och större företag som 
var verksamma på orterna Stockholm, Skellefteå och Luleå.  
 
Datainsamling 
Data samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer. Intervjumetod valdes för att 
respondenten skulle kunna utveckla sina svar och berätta om sina erfarenheter och 
kunskaper med utgångspunkt från sitt eget perspektiv. Intervjuerna syftade att ge ett 
brett informationsintag som kunde bidra med en djupare förståelse av det valda 
fenomenet. Respondenterna fick själva välja på vilken plats de ville att intervjuerna 
skulle genomföras. Alla valde att genomföra intervjuerna på sina respektive kontor 
eller i företagens intervjurum. Intervjuerna genomfördes ostört. I direkt anslutning till 
samtalet togs syftet med undersökningen upp igen, de etiska aspekterna, vad intervjun 
skulle handla om och hur den skulle gå tillväga. Undersökningen har följt de 
forskningsetiska principerna som är informationskravet, nyttjandekravet, 
samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 1999).  Under 
intervjuerna användes en semi-strukturerad intervjuguide som var utformad av oss 
författare. Den semi-strukturerade intervjuguiden hade används av oss författare i en 
förstudie. Syftet med förstudien var att pröva intervjuguiden. Exempel på frågor som 
ingick i intervjuguiden var ”Kan du beskriva hur du använder sociala medier i 
rekryteringsprocessen?”, ”Vad finns det för positivt innehåll som du vill hitta om en 
kandidat på sociala medier?”, ”Vilka möjligheter ser du med att använda sociala 
medier i rekrytering?, ”Vilka svårigheter ser du med att använda sociala medier i 
rekrytering?” och ”Hur tror du att förhållandet mellan sociala medier och rekrytering 
kommer att se ut i framtiden?”.  Som ett komplement till intervjufrågorna ställdes 
varierande följdfrågor i takt med intervjupersonernas berättande. Efter varje 
intervjusamtals slut sammanfattades några korta rader om hur intervjun varit. 
Intervjuerna som varade i 40 – 80 minuter spelades in med respondenternas 
godkännande. Materialet transkriberades sedan. I transkriberingen valdes det att inte 
ta med ”hummande” och ”utfyllnadsord” eftersom dessa inte hade någon meningsfull 
relation till tolkningen. Förutom nämnda undantag har ingenting vid transkriberingen 
lagts till eller tagits bort från det innehåll som finns på inspelningarna. 
 
Analys 
Det transkriberade materialet skrevs ut och analyserades tematiskt utifrån uppsatsens 
syfte. En tematisk analys valdes eftersom det passade sig mest lämpligt för ett 
utforskande syfte, då studiens teman var empiristyrda (Langemar, 2008). Litteratur 
lästes parallellt. De båda författarna i denna rapport kodade det transkriberade 
materialet inledningsvis separat. Det gjordes för att öka bedömaröverensstämmelsen 
och få ut det mesta möjliga av materialet. Transkriberingarna genomlästes noggrant 
flera gånger för att god förståelse av både helhet och detaljer skulle uppnås. 
Intervjustycken som kunde identifieras till olika temaområdena klipptes ut och 
samlades under egna rubriker. Efter att alla preliminära teman var klara jämförde de 
två författarna teman med varandra och kom fram till ett mer informativt resultat. 
Slutligen sammanfattades innehållet under respektive tema. Efter det definierades 
varje tema och citat som var relevanta för att belysa vissa teman valdes ut. De teman 
som uppstod ur analysen beskrivs i resultatdelen av föreliggande uppsats. 
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Resultat 
 
Den tematiska analysen gav sju huvudteman och tre underteman. Dessa beskrivs 
nedan och sammanfattas i Figur 1. 

 
 
Figur 1. Sammanfattningsfigur av huvudteman och underteman. 
 
Varierande användningsområden 
Sociala medier användes frekvent i deltagarnas yrkesvardag. För dem var det ett 
arbetsverktyg som underlättade rekryteringsprocessen. Hur mycket respondenterna 
använde sociala medier i sina arbeten varierade. Varför det varierade berodde främst 
på vilken tjänst som skulle rekryteras. Sociala medier användes mer hos rekryterarna 
när de hade specialtjänster att tillsätta, till exempel en VD. Linkedin var en social 
media som alla deltagarna uppgav sig använda. Användandet av Linkedin beskrevs 
främst inriktat på att attrahera de tyngre och seniora profilerna och de tjänster som var 
svåra att tillsätta. Det var enligt respondenterna också lättare att finna kandidater till 
svårare jobb på Linkedin än det var på exempelvis Facebook. Linkedin beskrevs som 
ett professionellt nätverk till skillnad från Facebook, som i större utsträckning 
beskrevs som ett privat nätverk. De ansåg att Linkedin var anpassat för att finna 
specifik arbetskompetens med hjälp av nätverkets sökverktyg. Facebook beskrevs 
som ett nätverk som fungerade bra för att attrahera kandidater till lättare tjänster, till 
exempel receptionist. Målgruppen som deltagarna riktade in sig på där var från den 
yngre generationen med lägre utbildningsnivå. Respondenterna menade även att 
Facebook nådde ut till en bredare variation av individer än Linkedin. Kanaler 
respondenterna använde i rekryteringsprocessen var förutom Facebook och Linkedin 
exempelvis; Stepstone, Monster, Google, Twitter, Instagram med flera. 
  

Så om det är lite mer seniora profiler så brukar vi vända oss till Linkedin, 
snarare än om det kanske är kundtjänst. Vi har inte upplevt att vi har fått några 
träffar om det är t.ex. receptionistjobb, kundtjänst eller den typen av 
okvalificerade tjänster. Då brukar vi gå mer via Facebook. Och det blir ju lite 
mer den yngre publiken. (R2) 
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Otydlighetsfaktor 
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Utvecklingsmöjligheter 
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Annonsering och marknadsföring 
Sociala medier användes för annonsering och för att attrahera och nå ut till många 
kandidater. Annonsering via sociala medier hjälpte till att sprida annonser utanför 
orten respondenterna var verksamma på och även ibland utanför landet. På så vis 
attraherade annonserna fler personer än om deltagarna bara annonserat i exempelvis 
dagstidningen. Rekryterarna angav att de genom de sociala medierna sprider 
information om företagets lediga tjänster för att nå ut till så många människor som 
möjligt. Den ekologiska debatten var även ett argument till att annonsera digitalt 
istället för i tryckta tidningar som sedan kastades bort. Genom annonsering digitalt 
sparade företagen inte bara pengar utan tog även ett initiativ för en bättre miljö. Det 
var viktigt att vara restriktiv i sitt annonserande, eftersom ett allt för frekvent 
annonserande kunde bli tjatigt vilket gav negativ publicitet för företaget. Annonsering 
i sociala medier kunde leda till någonting okontrollerat, då annonser spreds väldigt 
fort. Som företag var det bra att vara medveten om vilka kanaler organisationen ville 
synas i.  
 

Om man hela tiden publicerar varenda chans man har, då blir det inte riktigt 
attraktivt heller. Det är mycket man ska tänka på vad som gäller, det handlar ju 
om företagets varumärke och att attrahera när det väl behövs. (R1) 

 
Vilka nätverk deltagarna valde att publicera en annons på berodde på vilken tjänst 
som eftersöktes. Vid annonsering handlade det om att attrahera rätt målgrupp för rätt 
tjänst, vilket krävde kunskap i vart den aktuella målgruppen befann sig. Hur svår 
deltagarna ansåg att kandidaten var att hitta hade betydelse för hur aktivt de 
annonserade och vart de annonserade. Ett flertal olika nätverk användes för att nå ut 
till och finna kandidater. För respondenterna handlade det om att försöka ta reda på 
vilka internetsidor aktuella kandidater befann sig på.  
 
Annonsering användes även för att marknadsföra deltagarnas företag och dess 
tjänster. Respondenterna lyfte fram sociala medier som ett bra sätt att visa upp sig 
som potentiell arbetsgivare. Internet har gjort det möjligt för respondenterna att 
marknadsföra sig på ett billigt sätt, jämfört med förr då det gjordes med reklam i tv 
och tidningar. Tack vare annonsering av tjänster kan sökande kandidater även klicka 
sig in på företagets hemsida. Bara genom att synas i annonser ökade 
marknadsföringen, vilket var positivt för företaget. Om respondenterna hade en 
välkänd kund, var de noggrannare med att annonsera på flera sociala medier för att på 
så vis stärka sitt eget varumärke.  

 
Sist jag gjorde det så var det svenska fotbollsförbundet, det är ju rätt hett 
liksom, många som kanske dras tills bara för det till att börja med och sen börjar 
läsa vidare. Så det händer det ju också att man lägger ut för att locka och få 
blickarna till sig. (R2) 

 
Respondenterna upplevde några nackdelar med att använda sociala medier i deras 
yrke. Några deltagare uttryckte en svårighet med att det fanns för många internetsidor 
att tillgå. För deltagarna kunde det vara tidskrävande med alla nätverk. Emellanåt 
kunde det vara svårt för deltagarna att urskilja väsentlig information från överflödig. 
Dagens höga mediebrus ansåg deltagarna som negativt, eftersom det fanns risk att de 
själva kunde försvinna i det. Många nätverk var väldigt lika varandra, vilket kunde 
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skapa en trötthet enligt vissa. För några av intervjudeltagarna skulle det underlätta om 
det bara fanns en plattform som alla använde. 
 

Det är så många sajter, det är mycket, det händer så mycket saker, vi lägger ut 
annons på sex olika sidor. Och sen delar vi det via Facebook, sen ska det vara 
blogg, och det ska vara Twitter, sen ska det vara Instagram. Vad enkelt det 
skulle vara i livet om det bara fanns en sajt. (R1) 

 
Användandet av sociala medier medförde även risker för att företagets varumärke 
kunde bli nedsmutsat. Deltagarna påstod att internet öppnade upp för möjligheten att 
kritisera och ge negativ publicitet åt företagen, vilket enligt några respondenter enbart 
visade på vikten av att sköta sitt jobb snyggt och inte dölja något. Offentligheten var 
enligt deltagarna enbart en negativ faktor för företag som körde fult spel. 
 
Sökning av kandidater 
Respondenterna uppgav att de sökte efter kandidater. En sökning kunde göras om 
deltagarna fått in för lite eller okvalificerade ansökningar på deras annonser.  Att söka 
efter kandidater kallades headhunting och innebar att rekryteraren använde sig av de 
sociala nätverken för att finna potentiella kandidater. För att finna kandidater använde 
sig respondenterna av olika kanaler beroende på vilken tjänst de avsåg att rekrytera 
till. Headhunting är enligt deltagarna ett relativt nytt arbetssätt. Det är något som har 
vuxit fram under de senaste åren. Innan headhunting användes av respondenterna fick 
kandidater själva söka de tjänster de var intresserade av. De personer som bytte jobb 
var förr bara de som aktivt sökte arbete. Enligt respondenterna fanns det till följd av 
sociala medier fler passiva arbetssökande på marknaden som eftersträvade att bli 
upptäckta. 
 

Det kan absolut vara ett bra komplement om man känner att man får väldigt lite 
gensvar på annonsen. Då kan man ju jaga själv. (R7) 

 
Bakgrundsgranskning 
Respondenterna uttryckte att de medvetet utförde bakgrundskontroller på kandidater 
via de sociala medierna. Granskningen användes som ett verktyg för att finna mer 
information om kandidaten. Bakgrundsgranskningen användes som ett redskap för att 
hitta fakta som inte framgått i en intervju eller i en kandidats CV. Ibland syftade även 
granskningen till att bekräfta en misstanke eller otydlighet som uppstått under 
intervjun. Information som eftersöktes om en kandidat var sådant som kunde kopplas 
till den aktuella tjänsten. Det som fanns på internet om personen kunde både stärka 
synen om kandidaten, men även göra kandidaten mer avlägsen. Vad deltagarna letade 
efter i en bakgrundsgranskning kunde variera. Respondenterna uttryckte att de inte 
såg några etiska problem med att granska kandidater via sociala medier, då innehållet 
oftast hade lagts ut av kandidaterna själva. Några deltagare menade att det till och 
med skulle vara dumt att inte ta vara på informationen som fanns tillgänglig. På grund 
av hur enkelt det var för rekryterarna att granska kandidater på sociala medier, 
påpekar de vikten av att som kandidat marknadsföra sig på ett strategiskt sätt. Det var 
viktigt som kandidat med medvetenhet om att informationen var tillgänglig för 
allmänheten. Ett flertal respondenter menade att individer borde tänka mer på vad de 
lägger ut på sociala medier, då det blir deras varumärke i en anställningssituation. 
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Vi har tillgång till allting. Och då är det klart att man vill kolla upp det. Har man 
något att dölja, eller vill man inte att ens åsikter ska komma fram, då kanske 
man inte ska skrika ut dem på sociala medier. (R2)  

 
Problem-screening. 

Deltagarna uppgav en del information som de inte ville hitta om en kandidat. 
Samtliga ville inte hitta avvikelser eller konstigheter om kandidaten som inte passade 
in i den aktuella/kommande organisationens värderingar. Till exempel ville de inte 
finna politiska värderingar som inte gick i linje med företagets. De ville inte heller 
finna personer med osund människosyn. Respondenterna ville inte upptäcka 
information på internet om en kandidat som gick emot Cv:t. Intervjupersonerna var 
samstämmiga i att de inte ville hitta kandidater som skrev negativt om sin 
arbetsgivare. Alla hade rätt att vara missnöjda, men att skriva om sin arbetsgivare 
ansågs i de flesta fall som olämpligt. Pratade kandidaten illa om sin nuvarande 
arbetsgivare fanns det en stor risk att den även skulle göra det på sin kommande 
arbetsplats. 
 

Jag hade googlat den här personen å så sen efter ett tag hittade jag den här 
tjejens blogg. I den här bloggen stod det både det ena och det andra om 
kandidatens då nuvarande arbetsgivare och saker som egentligen inte kommit 
fram på intervjun som man då kunde läsa på hennes blogg. Och det slutade med 
att personen inte fick jobbet. Så där sköt hon ju sig själv lite i foten. Man får 
vara lite aktsam om vad man skriver. (R1) 

 
Fotografiet kandidater hade på sitt CV och på sin Linkedin-profil tyckte rekryterarna 
skulle vara professionella och seriösa. Bilden skulle inte innehålla något djur, 
familjemedlem eller kompis. Kortet på CV och Linkedin skulle vara relevant till det 
jobb som eftersöktes. Söktes en kandidat till en tjänst som ekonom, skulle inte kortet 
vara på en person i militärkläder. Grimaser eller att ha utmanade kläder var inte heller 
uppskattat på profilbilden. 
 

Ska man ha ett kort ska man ha ett professionellt kort. Nu behöver inte en 
proffs-fotograf tagit det. Men man ska ha, där det bara är en själv, ingenting 
annat. Det ska inte vara någon hund eller någon kompis. Det känns lite oseriöst 
tycker jag. Det är samma sak på Linkedin. (R5) 

 
På Facebook tyckte några rekryterare att det var mer fritt vilken bild användaren hade. 
Bilder som dök upp när respondenterna googlade kandidater skulle inte enbart bestå 
av festbilder. Var det allt för många festbilder menade några deltagare att det kunde 
indikera att personen hade alkoholproblem, vilket inte var positivt vid en rekrytering. 

 
Bekräftelse av positivt intryck. 

Ett gott intryck på de sociala medierna kunde ha ett positivt utfall för kandidaternas 
möjlighet till att få arbete. Om CV, intervju, tester och referenser stämde överens med 
det som rekryterarna hittade om kandidaten på internet blev deltagarna nöjda. Vad 
respondenterna tyckte kunde stärka en kandidat på sociala medier skiljde sig åt och 
var subjektivt. 
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Personligen kan jag ju lägga en värdering i om det här är en person som tilltalar 
mig. Rekrytering är ju så mycket mer än det man kan få fram på ett CV eller 
kompetensen. (R 11) 

 
En bra relation till sin familj eller att individen var aktiv i olika biståndsrörelser kunde 
förbättra kandidatens chans till anställning. Många respondenter uppskattade om de 
hittade kandidater som hade ett fritidsintresse. Respondenterna upplevde att personer 
som var aktiva i ett intresse oftast hade ett drivande personlighetsdrag, vilket var 
positivt vid en rekrytering. Om en person var aktiv inom den bransch den sökte jobb i 
var det uppskattat. Exempelvis kunde individer vara delaktiga i forum online inom sitt 
område. Några respondenter betonade att det inte handlade om vad en kandidat hade 
skrivit på sociala medier utan hur det skrevs. Överlag uppskattade de om kandidaterna 
verkade positiva och glada på sociala medierna. 
 
Oklar betydelse för beslutsfattandet 
Respondenterna hade svårt att uttrycka hur mycket av det som visades på sociala 
medier vägde in i deras rekryteringsprocess. Det rådde en viss splittring om hur stor 
vikt rekryterarna lade vid det som syntes på internet om kandidaterna. Några 
respondenter påpekade att det inte hade så stor betydelse, men senare i intervjun 
framtonade samma respondenter att det hade en betydelse.  
 

Det gäller att ha en fläckfri bakgrund. Men man får inte dra för hårda växlar på 
det, men det är klart att det är viktigt vad man sänder för signaler, det är 
jätteviktigt. (R7) 

 
Informationen som visades om kandidater på sociala medier bearbetades med 
utgångspunkt i deltagarnas tidigare erfarenheter och upplevelser. Vem som granskade 
informationen hade en betydelse för hur informationen tolkades.  Enligt 
intervjusvaren från respondenterna varierade tolkningen beroende på vem som 
granskade informationen. Men alla respondenter var överens om att informationen på 
sociala medier tillförde en ytterligare bedömningsgrund i deras jobb som rekryterare. 
 

Sen beroende på om det är jag eller någon annan som kikar på det beror det ju 
på vad man drar för koppling. (R12)  

 
Vilken tjänst deltagarna avsåg att rekrytera, påverkade också vilken betydelse 
informationen på sociala medierna fick. Var det exempelvis en chefsroll de letade 
efter kunde informationen få en stor inverkan på beslutet. Eftersom rollen skulle 
innefatta ansiktet utåt för en organisation. Skulle de rekrytera till en receptionisttjänst 
menade deltagarna att informationen inte fick samma betydelse. Det fanns tillfällen då 
deltagarna anställt personer tack vare informationen på sociala medier. Det fanns även 
tillfällen då deltagare valt att inte anställa individer p.g.a. informationen på sociala 
medier.  
 

Och det passar sig inte om man har en frontposition att… för jag kommer inte 
vara den enda som googlar den här personen. (R11) 

 
Respondenterna betonade att det som stod på sociala medier oftast inte hade en 
avgörande betydelse i deras beslutsfattande. Deltagarna framhöll att kandidaterna 
hade rätt till yttrandefrihet. Bara för att negativ information kom fram om en kandidat 
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på sociala medier, behövde det inte innebära att kandidaten avvisades direkt. Utan 
kandidaten kunde i så fall konfronteras av rekryteraren och få möjlighet att stå till 
svars och ge en förklaring.  
 

Otydlighetsfaktor. 
Det rådde en otydlighet om vad deltagarna ansåg om en kandidats närvaro eller 
frånvaro på de sociala medierna. Några respondenter uttryckte att det inte var ett 
problem om de inte hittade något om en kandidat då de exempelvis googlade namnet. 
Varför de inte hittade något kunde dels bero på att personen hade ett vanligt namn likt 
”Maria Johansson” eller att individen aktivt valt att inte finnas på sociala medier. 
Individer som hade ovanliga namn gav mer utslag i information på sociala medier än 
individer med vanliga namn. Men några respondenter ansåg att om en person inte 
gick att finna var det en nackdel för individen. En anledning var eftersom det i dagens 
samhälle ansågs tidsenligt att vara aktiv på sociala medier. Om arbetssökande aktivt 
valt att inte finnas på sociala medier kunde de väcka frågetecken hos respondenterna. 
Hur de värderade att kandidaten inte fanns på sociala medier berodde på vilken tjänst 
som skulle tillsättas. I en media-anknuten bransch ville respondenterna se aktivitet 
hos kandidaterna på sociala medier. Om en person sökt en utannonserad tjänst till en 
webb-utvecklare och det sedan inte gav något utslag på en internetsökning kunde 
några deltagare bli irriterade. Personer som jobbade inom en media-anknuten bransch 
skulle enligt deltagarna vara aktiv på sociala medier. Det fanns en frustration hos 
deltagarna över att det fanns extremt duktiga kandidater som var sämre på att 
marknadsföra sig, vilket ledde till att kompetensen inte upptäcktes och därmed 
förbisågs. Respondenterna beskrev även att det förekom att individer förvrängde och 
anpassade sanningen på sociala medier. Det försvårade situationen för respondenterna 
då de inte kunde veta vad som var sant eller falskt. Några deltagare uppgav vikten av 
att ha ett kritiskt förhållningssätt till det som stod och visades på nätet.  
 

Vi tycker ju att vi är duktiga på att vara människokännare. Men man blir ju 
också lurad. [...] Eller ge en bild av sig själv som är väldigt ordningsam och 
skötsam person. Det är inte alltid det är så. Bakom kulisserna så att säga. Men 
det kanske man inte alltid kan se genom att bara gå in på ett Facebook-konto 
eller på Linkedin. (R11) 

 
Övervägande fördelar 
Respondenterna upplevde huvudsakligen användandet av sociala medier som 
fördelaktig i deras rekryteringsprocesser. Deltagarna uttryckte möjligheten med att 
använda internet som ett ytterligare verktyg för att fatta ett beslut. Med hjälp av 
internet kunde respondenterna kolla upp saker om de anställda som inte framgått via 
CV, intervju, test eller referenstagning. Uppgifterna som fanns på nätet gav deltagarna 
kompletterande information som snabbt gick att hitta. Deltagarna uttryckte att 
kandidaternas Linkedin-profiler oftast var mer uppdaterade än deras CV. En annan 
fördel med sociala medier var att det gick att nå ut till arbetssökande som enbart sökte 
jobb via deras Linkedin-konto och inte använde sig av pappers-CV. 
 

Jag tycker det kan tillföra någonting, man får ytterligare en bild. (R11)  
 
Anledningen till varför respondenterna började använda sociala medier var bland 
annat för att de ville finnas där alla andra var. Deltagarna började följa kandidaternas 
beteendemönster. I deras roll som rekryterare ville de finnas där kandidaterna fanns 
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vilket internet tillät dem att göra. Internet var en framgångsfaktor och nätet 
underlättade för respondenterna eftersom de kunde nå ut till individer på ett snabbt och 
kostnadseffektivt sätt. Internet var för dem ett kommunikationssätt som fungerade 
väldigt bra. En fördel för några respondenter var att de via internet kunde ha 
intervjuer, konferenser och möten digitalt. Vilket var tidssparande samt underlättade 
för kommunikation globalt.  
 

Men alla andra mötesformer kommer hjälpa till, ibland har man inte möjlighet 
att få till ett möte och då kanske skypemöte kan hjälpa till. (R12) 

 
Några respondenter uttryckte att en positiv faktor var att det underlättade för 
arbetssökande att de kunde skicka in sitt CV digitalt istället för i pappersformat. 
Dessutom kunde kandidater enklare finna företagets annonser och hemsidor. 
Deltagarna upplevde att de hade större inflöde på deras digitala jobbannonser än då de 
inte annonserade på sociala medier. Ett större inflöde på deras annonser ledde enligt 
några respondenter till en större pricksäkerhet i att rekrytera rätt person. Ju fler 
intressenter de fick på en jobbannons desto större chans var det att de hittade rätt 
person. Fick de in en arbetssökande på rätt plats var det både en fördel för dem som 
rekryterare men även för kandidaten.  
 

Nu har vi en helt annan pricksäkerhet i att hitta rätt kompetens. Det hjälper 
sociala medier till. (R12) 

 
En annan fördel för respondenterna var att de kunde följa andra företag online inom 
samma bransch och därmed få inspiration om hur de arbetade. Genom internet kunde 
de hålla sig á jour inom sitt yrke och gentemot sina konkurrenter. Tack vare sociala 
medier upplevde några respondenter att individer emellan lättare delade med sig av 
tips och råd. Via exempelvis forum på nätet kunde olika rekryteringsstrategier 
diskuteras. Ytterligare en fördel med sociala medier var att de kunde komma åt passiva 
kandidater. Deltagarna uttryckte att kandidater har med hjälp av internet fått större 
chans att bli upptäckta. Även om individer inte skickade in sitt CV till en utannonserad 
tjänst, kunde rekryteraren lättare hitta kandidater jämfört med förr. En respondent 
uppgav att den tidigare sökt kandidater genom affärstidningar. Deltagarna uttryckte att 
det även var mer accepterat nuförtiden för individer att ha sitt CV offentligt vilket de 
upplevde som positivt eftersom det bidrog till en effektivare rekryteringsprocess.  
 

Fler och fler kanske söker jobb lite inaktivt, att man bara kan ha en profil utan att 
aktivt söka jobb så kan man ju bli uppsökt. Och det gör ju att om fler och fler 
tänker på så vis så kommer vi ju att ha fler att hitta. Så det är ju väldigt bra. 
Innan tror jag att många tyckte att det var lite sådär: Men gud ska jag verkligen 
flagga med mitt CV här och tänk om min arbetsgivare ser det och tänk om han 
tänker att jag inte trivs på mitt jobb. (R9) 

 
Utvecklingsmöjligheter 
Samtliga av de utfrågade respondenterna var övertygade om att användningen av 
sociala medier i rekryteringsprocessen kommer att öka i någon form. De ansåg att 
användningen idag enbart var en bråkdel av vad framtiden kommer kunna erbjuda. 
Flera av deltagarna pekade på att positioneringen på rätt sociala medierna kommer bli 
en viktig del för rekryteringsföretagen att fokusera på. Att veta vart den rätta 
målgruppen befinner sig i en ökad mängd av hemsidor. För att möta utbredningen av 
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söktjänster var det flera deltagare som hoppades på förbättrade sökverktyg i 
framtiden. En ökad användning och utbredning av de sociala medierna såg 
respondenterna som avgörande för att möta de kommande behoven av arbetskraft.  
Enligt deltagarna skulle sociala medier i framtiden hjälpa dem att finna kandidater 
från andra länder. Framtidens sociala medier i rekryteringsprocessen skulle kunna 
medföra att det sker fler intervjuer via webben istället för fysiska intervjuer. En 
majoritet av deltagarna ville inte att den fysiska intervjun skulle ersättas med enbart 
videointervjuer. De ansåg att den fysiska intervjun var väldigt viktig. I en fysisk 
intervju ansåg rekryterarna att de fick en bättre personlig kontakt.  
 

Det personliga mötet är jätteviktigt i alla rekryteringsprocesser. Man jobbar ju 
ihop, då kan man ju inte hoppa över det personliga mötet. (R3) 

 
Men deltagarna trodde att presentationsfilmer från en kandidat kommer att bli 
vanligare. De ansåg att de skulle kunna fungera som ett komplement till den fysiska 
intervjun. I dessa videopresentationer trodde deltagaren att kandidaten kommer att 
kunna redogöra för sina erfarenheter samtidigt som kandidaten kan framhäva sina 
personliga drag. Deltagarna trodde att arbetssökande kommer behöva jobba mer med 
sina nätverk i framtiden. Facebook kommer enligt några deltagare att succesivt 
försvinna. Några andra deltagare trodde att Facebook istället kommer att rikta om sig 
och få en ökad betydelse, exempelvis att Facebook skulle utveckla en egen 
jobbförmedlare. Det som alla var eniga om var att den sociala median Linkedin 
kommer att växa och ta en större plats. Respondenterna trodde att fler målgrupper på 
Linkedin kommer att finnas genom en ökad användning bland yngre. Dessutom 
trodde de att sökfunktionerna på Linkedin kommer att förbättras ytterligare och 
underlätta för headhuntande. 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med den aktuella studien var att undersöka rekryterares upplevelse och 
användning av sociala medier samt att undersöka hur informationen om kandidater på 
sociala medier tolkades. Studiens specifika frågeställningar var: (i) Hur används 
sociala medier inom rekryteringsprocessen? (ii) Hur använder rekryterarna 
informationen på sociala medier? (iii) Hur ser rekryterarna på utvecklingen av att 
använda sociala medier inom deras bransch? 
 
Sammanfattningsvis resulterade studien i sju huvudteman. I det första temat 
”varierande användningsområden” framkom det att sociala medier dagligen används i 
rekryterarnas yrkesroll. I temat ”annonsering och marknadsföring” framkom det att 
sociala medier hjälpte till att sprida information till rätt målgrupp på ett 
kostnadseffektivt sätt. Sociala medier användes till att finna kandidater, vilket 
framkom under temat ”sökning av kandidater”. Att söka kandidater benämndes av 
rekryterarna som headhunting. Det fjärde temat ”bakgrundsgranskning” indikerar att 
rekryterarna använde sociala medier för att granska kandidater. Det syftade till att 
finna mer information bl.a. sådant som inte framkom under en intervju eller på CV. 
Under ”oklar betydelse för beslutsfattande”, vilket är det femte temat, fanns det 
delade meningar angående hur stor vikt informationen på sociala medier hade. Men 
rekryterarna var eniga i att det tillförde en ytterligare bedömningsgrund. 
Användningen av sociala medier i rekryteringsprocessen upplevdes huvudsakligen 
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fördelaktig, vilket framkom i sjätte temat ”övervägande fördelar”. I det sista temat vid 
namn ”utvecklingsmöjligheter” poängterar rekryterarna att användningen av sociala 
medier i rekryteringsprocessen kommer att öka och utvecklas i framtiden. 
 
Studiens resultat antyder att sociala medier aktivt används i rekryterarens arbete. 
Detta överensstämmer med Allen m.fl. (2007) antaganden och studien gjord av 
Stockholms handelskammare (2013). Att söka information om kandidater via sociala 
medier är en trend som ökat. Användningen av sociala medier har blivit vanligare i 
befolkningen, vilket även bidragit till att informationen som finns där används i 
rekryteringssyfte. I den föreliggande studien framkom det att sociala medier användes 
bland annat för att marknadsföra sitt företag och granska kandidater. Resultatet 
överensstämmer med studien gjord av företaget Careerbuilder (2010). I den 
föreliggande studien framgick det att sociala medier även används i 
rekryteringsprocessen som ett kostnadseffektivt sätt för att sprida lediga tjänster, 
skapa större inflöden av ansökningar och hitta fler potentiella kandidater. 
Användandet av sociala medier medför en exponering av företagens varumärke. 
Exponeringen ansågs både medföra positiv och negativ publicitet. Därför är det 
viktigt att sköta sitt jobb på ett professionellt sätt för att upprätthålla företagets profil. 
Detta överensstämmer med antaganden av Bolander (2002), Melin (1999), Ambler 
och Barrow (1996) angående arbetsgivarvarumärket (employer branding). Alla 
rekryterare måste konstant förmedla ett gott intryck gentemot kandidater och kunder 
för att upprätthålla en positiv företagsimage. Utifrån studiens resultat går det att anta 
att företag vill befinna sig där målgruppen bedriver någon form av aktivitet. Med att 
allt fler privatpersoner använder sig av sociala medier är det begripligt att även 
företag börjar se fördelar med att använda sig av sociala medier.  
 
Vad som framkom i den aktuella studien skiljde sig något från resultatet från den 
tidigare nämnda kvantitativa studien av Kleumper och Rosen (2009). Kleumper och 
Rosen (2009) ansåg att det genom sociala medier gick att skapa sig en slutgiltig 
bedömning utifrån enbart informationen som kunde utläsas från en användares profil 
på Facebook. I den föreliggande studien använde alla tolv rekryterarna sig av 
bakgrundsgranskning för att få en bättre bild av kandidaten. Informationen som gick 
att utläsa om en kandidat på en internetsajt skulle däremot inte vara det enda som 
avgjorde en anställning.  
 
Sociala medier tycks användas för att bakgrundsgranska individer. Det framkom i den 
aktuella studien att en sökning av kandidatens namn på internet kan ge information 
om kandidaten som en rekryterare kan använda sig av. Anledningen till varför 
rekryterare granskar via internet är för att få ut mer information om kandidaten. 
Sökning på nätet görs för att få tillgång till mer information än vad som ryms i ett CV. 
Detta är i linje med antagandet av Doherty (2010) som anser att sociala nätverk har 
förändrat det traditionella CV:t. Med hjälp av information om en individ på internet 
kan en arbetsgivare utvärdera en potentiell kandidat. Rekryterarna i den föreliggande 
studien poängterade att beroende på vem som granskade informationen påverkade det 
tolkningen. Vad en rekryterare anser är bra eller dålig information om en kandidat 
påverkas av rekryterarens tidigare erfarenheter och upplevelser. Det går därför att anta 
att deras tolkning av informationen kan leda till en självuppfyllande profetia. Ett 
större fokus läggs på den information som rekryteraren tror att den ska finna om en 
kandidat. Det kan leda till att rekryterarens förväntningar bekräftas eftersom att en 
stor vikt läggs vid det första intrycket som en rekryterare fått från en kandidat. 
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Ovanstående går i linje med studien gjord av Phillips och Dipboye (1989) som hävdar 
att rekryterare har en tendens att fokusera på de beteendens som överensstämmer med 
det första intrycket. Det ovanstående resultatet antyder hur viktigt det är för 
rekryterare att vara medveten om att ens erfarenheter och personlighet spelar in i 
tolkningar av kandidater. Medvetenheten blir betydande för att rekryteraren ska kunna 
tolka kandidaten utifrån ett yrkesrelaterat perspektiv och bortse från irrelevanta 
känslor. Utifrån en jobbsökandes perspektiv blir det däremot av betydelse att 
marknadsföra sig på ett strategiskt sätt då första intrycket kan bli det som avgör.  
 
Bland rekryterarna i studien fanns det delade meningar mellan vilken betydelse 
informationen från sociala medier fick. Några tyckte informationen på sociala medier 
hade en stor betydelse medan andra värderade den mindre. Det betonades däremot att 
det som stod på sociala medier oftast inte hade en avgörande betydelse i deras 
beslutsfattande. Det var snarare ett komplement till CV, intervju, tester och referenser 
för att få en så representativ och sanningsenlig bild av kandidaten som möjligt. 
Ovanstående resultat går att koppla till Allport (1954), Baron (2000) och Tajfel 
(1969) som menar att utifrån individers erfarenheter bildas automatiskt förutfattade 
meningar som kan leda till både fördomar och stereotyper. Förutfattade meningar kan 
ibland vara till en fördel eftersom att det går att undvika att upprepa ett misstag. 
Förutfattade meningar kan också leda till felaktiga beslut. I den föreliggande studien 
verkade det bland rekryterarna finnas en medvetenhet om hur fördomar och 
stereotyper kan färga ett beslut. Därför använde rekryterarna olika källor för att kunna 
fatta ett så korrekt beslut som möjligt om kandidaten.  
 
Studiens resultat indikerar att internetgranskning kan fungera som ett bra komplement 
till andra metoder. Det går i linje med Clark och Roberts (2010) som anser att 
arbetsgivare behöver ta del av all information de kan få tillgång till om en kandidat, 
för att skydda sig själva och företagets rykte. Det framgick i den föreliggande studien 
att det vore dumt om rekryterare inte tog vara på informationen som fanns tillgänglig 
på sociala medier, eftersom de ville leverera en bra kandidat till den tjänst som skulle 
tillsättas. En felaktig rekrytering kostar pengar och tar tid (jmf Stone m.fl., 2005). För 
att undanröja felsteg och förhastade beslut bör därför en internetgranskning av 
kandidaten göras för att säkerställa att information inte förbisetts eller missats.  
 
En nackdel som lyftes fram med sociala medier i den föreliggande studien var att 
rekryterarna inte kunde veta om informationen var sann. En arbetssökande hade en 
tendens att förvränga och anpassa informationen på de sociala medierna. Det 
överensstämmer med Clark och Roberts (2010) studier där de menar att eftersom 
arbetsgivare granskar profiler kommer resultatet bli att kandidater anpassar sitt sätt att 
interagera med varandra. I kontrast till den föreliggande studiens resultat menar 
Doherty (2010) att informationen på sociala medier har en högre sannolikhetshalt än 
ett CV. Enligt Doherty (2010) kan en arbetsgivare få en större insikt i kandidatens 
kompetens och personlighet på sociala medier än vad ett CV är anpassat till. En 
tolkning av föreliggande studies resultat är att individer behöver ha ett kritiskt 
förhållningssätt till informationen på sociala medier, då det inte finns någon garanti 
att den är sanningsenlig och korrekt. För att kunna säkerställa att information är 
korrekt och sanningsenlig behöver därför rekryterare använda sig av fler 
rekryteringsverktyg. 
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Resultatet i den föreliggande studien antyder att användandet av de sociala medierna i 
rekryteringsprocessen kommer att öka. Frågan är om rekryterarna egentligen kan utgå 
från vad som står på sociala medier och med det undvika tidskrävande intervjuer? 
Rekryterare är trots allt enligt Bolander (2002) tränade i att hitta enskilda ledtrådar 
som tyder på att det är ”något som inte riktigt stämmer" hos en kandidat. I den 
aktuella studien poängteras vikten av ett personligt möte med kandidaten och det 
anses enligt rekryterarna inte finnas en framtid i att enbart rekrytera kandidater via 
sociala medier. Däremot framkom det att rekryterarna trodde att användning av 
videointervjuer kommer bli vanligare. Resultatet antyder att videointervjuer kan 
fungerande som ett bra alternativ på en allt mer rörlig arbetsmarknad, då 
användningen anses kunna underlätta rekrytering och kommunikation. 
 
Upplevelsen av att använda sociala medier i rekryteringsprocessen var övervägande 
positivt i den föreliggande studien. Det avspeglar studierna av Allen m.fl. (2007), 
Clark och Robert (2010) som menar att sociala medier har blivit ett allt mer omtyckt 
rekryteringsverktyg. I den föreliggande studien upplevdes det att rekryterarna genom 
sociala medier får in fler ansökningar av högre kvalitet och i större utsträckning kan 
bakgrundsgranska, marknadsföra samt annonsera. Sociala medier ansågs bidra till att 
rekryterarna kunde hålla sig uppdaterade med nyheter inom deras bransch. En negativ 
effekt med sociala medier var att det fanns för många nätverk att söka på. Det skulle 
underlätta för rekryteraren om det bara fanns en plattform för jobbannonser som alla 
kunde använda sig av. Ett annat problem är också att det fortfarande är många 
kandidater som inte är aktiva på internet. Resultatet antyder att om en rekryterare vill 
finna den mest attraktiva kandidaten till ett jobb gäller det att använda sig av fler 
informationskanaler än sociala medier. Då de sociala medierna och deras användare 
blivit allt fler, blir det därmed viktigt för rekryterare att följa med i de sociala mediers 
trender. Detta för att upprätthålla sin attraktionskraft emot kandidater och finna rätt 
målgrupp. 
 
Metoddiskussion 
Den valda tematiska analysmetoden lämpade sig för undersökningens syfte och 
analysen är väl förankrad i data. En tematisk analys ger förutsättningar att enkelt 
strukturera upp och tolka det insamlade materialet. Valet av semi-strukturerade 
intervjuer gav ett brett material att analysera och lämpade sig väl för ökad förståelse 
av det nya fenomenet då tidigare forskning inom området var begränsad. 
Respondenterna som deltog i studien fick själva välja var de ville bli intervjuade, det 
var viktigt för att de skulle känna sig bekväma i intervjusituationen. Miljön där 
intervjun genomförs ska vara så ostörd som möjligt och några åhörare ska inte finnas. 
Den intervjuade personen ska känna sig så trygg som möjligt, därför är det bra att låta 
den intervjuade bestämma plats (Langemar, 2008; Trost, 2010). Det bör beaktas att av 
de tolv som medverkade i studien var nio stycken verksamma i Stockholm, två 
stycken i Skellefteå och en i Luleå. Även om vi författare ansåg att det inte gjorde 
något att ha en ojämn fördelning, anser vi att fortsatta studier bör ha jämnare 
fördelning, då urvalet kan hota resultatets trovärdighet.  
 
Eftersom intervjuer ingår i rekryterarens arbetsuppgifter, är det viktigt att poängtera 
att deras goda intervjuvana kan ha påverkat studiens resultat. Det kan ha gjort det 
svårare för oss att få fram spontana och sanningsenliga svar. Rekryterares goda teknik 
och erfarenhet med att uttrycka sig kan resultera i att de formulerar sig på ett sätt som 
medför flyktiga svar på intervjufrågorna. Exempelvis kan de eventuellt ha kringgått 



 18 

att svara på frågor och istället pratat runt dem. Men fördelen med deras erfarenhet 
innebär samtidigt att intervjusvaren var långa och utförliga. Det som sades i 
intervjuerna hade generellt stor relevans för studiens syfte och har bidragit till att 
resultatet har en god empirisk grund.  
 
Förslag på vidare studier 
Ett framtida komplement på studien skulle vara att undersöka huruvida kandidater 
anpassar sina virtuella identiteter inför arbetssökande. Samt att undersöka 
arbetssökandes upplevelser av att använda sociala medier för att söka arbete och hur 
de uppfattar att självpresentation på internet påverkar deras chanser att få arbete. Det 
vore även viktigt att jämföra organisationers olika rekryteringsstrategier, där de 
använder sig av sociala medier för att se vilka som fungerar mest effektivt i form av 
kostnadsbesparingar och träffsäkerhet i ansökningar. Ett ytterligare förslag på vidare 
studier är att mer djupgående undersöka etiska problem som kan uppstå när 
arbetsgivare söker upp bakgrundinformation om en kandidat. 
 
Avslutande kommentar 
Den föreliggande studien avsåg att besvara på tre frågeställningar. Den första frågan 
var hur sociala medier användes inom rekryteringsprocessen. Den andra frågan var 
hur rekryterarna använde informationen på sociala medier och den tredje frågan hur 
rekryterarna såg på utvecklingen av att använda sociala medier inom deras bransch. 
Sammanfattningsvis visade resultatet att sociala medier användes frekvent av 
rekryterare. Upplevelsen och erfarenheten av att använda sociala medier i 
rekryteringssammanhang var övervägande positiv. De använde medierna vid 
annonsering, marknadsföring, sökning av kandidater och bakgrundsgranskning. Vid 
bakgrundsgransking användes medierna som ett komplement till andra 
rekryteringsverktyg. Studien visade på delade meningar angående vilken betydelse 
informationen från sociala medier fick. Den bild som framträdde indikerar på att 
beslut i rekryteringssammanhang behöver tas med hjälp av flera bedömningsgrunder 
som exempelvis referenser, intervju osv. Användningen av sociala medier i 
rekryteringsprocessen har en utvecklingspotential och förutspås öka i framtiden. Med 
denna studie har vi förhoppningar om att kunna generera en ökad förståelse om hur 
rekryteraren använder sig av sociala medier i sitt yrke. Studiens resultat indikerar att 
det är viktigt för den arbetssökande att vara medveten om hur en individ framställer 
sig i sociala medier. För att få ett jobb idag handlar det inte enbart om att skicka in ett 
CV, för att öka jobbchanserna bör individen även se över sin internetprofil. 
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