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Sammanfattning 

Internet och sociala medier har blivit många rekryterares hjälpmedel för att kunna finna 

positiva och negativa beteenden och egenskaper hos arbetssökande, vilket ökar respektive 

minskar chanserna till en eventuell anställning. För en del rekryterare ingår detta i 

rekryteringsprocessen där de främst kontrollerar individen innan intervjun, samtidigt som 

andra rekryterare anser att det räcker med CV och referenser.  

 

Syftet med denna uppsats är att djupare undersöka hur rekryterare utför bakgrundskontroller 

på arbetssökande via internet och sociala medier inför en anställning, samt hur de tolkar vad 

de hittar. I undersökningen genomförs intervjuer med sju respondenter. Studien utgår från en 

induktiv ansats där området undersöks utan stöd i någon teori, främst då det saknas tidigare 

forskning samt då fenomenet är intressant i sig självt. Resultatet kopplas senare till teorier om 

normer, social kontroll och organisering.   

 

Det går att dela upp sociala medier i form av professionella och privata medier. LinkedIn 

används av arbetssökande för att skapa en yrkesmässig presentation av sig själva för att 

intressera arbetsgivare, samtidigt som Facebook anses mycket mindre seriöst. Normer i 

samhället och på arbetsplatsen avgör vilka beteenden som anses acceptabla, men skiljer sig 

mellan olika rekryterare där vissa menar att en fyllebild på Facebook kan skapa en 

uppfattning om dåligt omdöme och ansvarslöst beteende. Samhället och rekryterare använder 

sig av positiva och negativa sanktioner för att avfärda ett visst beteende hos individer och 

arbetssökande som inte följer normerna. Individer som inte följer normerna uppfattas som 

utanförstående då de har ett avvikande beteende, exempel kan vara för många fyllebilder, 

politiska åsikter och dålig behärskning av språket. 
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1. Inledning 

I boken Gränslöst arbete (2007) skriver Allvin med fler om den nya världen och det nya 

arbetslivet. Ojämlikhet har alltid existerat på arbetsmarknaden, men är till skillnad från förr 

mer fokuserad på konkurrens, snarare än den hierarkiska ordningen där varje anställd tydligt 

visste sin plats. Även företag utsätts för hårdare konkurrens idag och för att överleva krävs 

färre men mer effektiv personal. När konkurrensen ökar så ökar även kraven på de som söker 

arbete.  

 

Det har därmed blivit mycket vanligt med bemannings och rekryteringsföretag, vars enda 

uppgift är att finna rätt anställda till sina kunder. Dessa företag kontrollerar arbetssökande 

och plockar ut individer som får komma på intervju för en chans till anställning. På så sätt 

kan de få tillhörighet hos en eller flera olika arbetsgivare (Ahrne och Papakostas, 2014). Att 

kontrollerna gått så långt att de går in på individers privatliv och hur de representerar sig som 

personer utanför arbetsplatsen, är ett bevis på att det inte enbart förväntas att vi är goda 

anställda som representerar företaget vi arbetar för, utan att vi håller oss i detta mönster även 

när vi gått hem (Allvin med fler, 2007).  

 

Detta är ett mycket intensivt arbete för rekryterarna som måste granska många ansökande 

under kort tid. Ofta väljer de att använda sig av internetsökningar och sociala medier som en 

metod för att undvika fel anställda, individer som inte följer de normer som rekryterarna 

önskar finna, där en enda Google eller Facebooksökning kan stoppa chansen för en 

arbetssökande att erhålla arbete.  

 

Frågan kring hur rekryterare kontrollerar arbetssökande via internet och sociala medier är en 

relativt ny forskningsfråga och det finns inte mycket tidigare forskning. Det gör det ännu mer 

intressant att undersöka för att skapa en förståelse över hur rekryterare tänker, samt hanterar 

möjligheten att på ett mycket enkelt sätt kontrollera kandidater som teknologin numera 

erbjuder. Handelskammaren (2015) visar tydlig statistik på att denna metod ökar varje år och 

ligger just nu på 72 %, främst bland rekryterings och bemanningsföretag. Anna Hedenus och 

Christel Backman utför en pågående studie inom detta område som senare kommer att 

publiceras. 
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2. Syfte och frågeställningar   

Syftet med denna undersökning är att se närmare på hur rekryterare inom rekryteringsföretag 

och bemanningsföretag kontrollerar arbetssökande genom sökningar på internet och sociala 

medier under rekryteringsprocessen.  

* Hur kontrollerar rekryterare arbetssökande via internet och sociala medier inför en 

anställning? 

* Hur tolkar rekryterare arbetssökandes framställning på internet och sociala medier?  

* Hur påverkar utfallet chanserna för en eventuell anställning? 

 

2.1 Avgränsningar  

Eftersom detta är en undersökning som kan beröra flertalet områden så riktar sig denna studie 

främst på rekryterarnas åsikter kring bakgrundskontroller via internet och sociala medier och 

deras spekulationer kring arbetssökandes tankar. Det utförs därmed inga intervjuer med 

arbetssökanden vilket jag anser är mycket relevant för en vidare studie. Då detta är en 

kvalitativ undersökning som sedan kopplar till teori så undersöks inga kvantitativa samband 

mellan vad rekryterare hittar om arbetssökande på internet och på deras sociala medier och 

chansen till en anställning. 

 

2.2 Disposition  

För att skapa en tydligare röd tråd så börjar uppsatsen med tidigare forskning och de teorier 

som används i studien, för att enklare skapa en förståelse för läsaren kring området. Detta 

följs av metod och data som redogör tillvägagångssättet för att utföra studien, urval och 

utformandet av intervjumallen. Sedan kommer resultat och analys som består av fakta från 

intervjuerna och kopplingar till de valda teorierna. Uppsatsen tar sitt slut i en diskussion där 

jag drar slutsatser samt går in djupare på min uppfattning kring materialet som samlats ihop. 
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3. Tidigare forskning 

Då detta är en relativt ny forskningsfråga finns det inte så mycket tidigare forskning att ta del 

av. Särskilt inte inom området som jag har valt att rikta mig in på kring rekryterares tankar i 

en sådan process. Undantag är Handelskammarens (Stockholms Handelskammare, 2015) 

årliga undersökningar samt Anna Hedenus och Christel Backmans pågående undersökning 

(Will your Facebook profile get you hired, 2014). 

 

En rapport från Stockholms handelskammare (Handelskammaren, 2015) visar resultatet från 

en enkätundersökning som utdelats till personalchefer, HR-chefer och rekryteringsansvariga 

både inom privat och offentlig sektor, rekryteringsföretag samt bemanningsföretag runt om i 

Sverige. Bakgrundskontroller har de senaste åren ökat och från föregående års statistik på 58 

procent har det nu hamnat på 71 procent gällande företag som har som policy eller rutin att 

utföra dessa kontroller. 17 procent svarar alltid och 55 procent svarar ibland.   

 

Rekryteringen har förflyttat sig från arbetsförmedlingen till rekryterings-/ 

bemanningsföretagen, vilka har som enda uppgift att hitta rätt anställda till företagen och det 

blir därmed mycket viktigt att de utför bakgrundskontroller på kandidater. Det talas om en 

uppskattning på 700 000 kronor för en felrekrytering, det är därmed väldigt viktigt att rätt 

personer anställs.  

 

I denna undersökning har 46 procent angett att de söker på kandidater på internet, exempelvis 

via Google, en ökning på 5 procent jämfört med år 2014. 41 procent säger att de tittar på 

kandidaters sociala medier så som Twitter, bloggar, Facebook, LinkedIn etcetera, jämfört 

med siffrorna år 2014 där statistiken låg på 31 procent, dessa metoder är främst kända bland 

rekrytering och bemanningsföretagen. Privata företag gör generellt mer bakgrundskontroller i 

form av drogtest, anmärkningar, Googlesökningar och sociala medier, samtidigt som 

offentliga sektorns arbetsgivare lägger mer vikt på utbildningshistorik, brott etcetera. Det blir 

allt vanligare med egna meritförteckningar på nätet, ett känt exempel är hemsidan LinkedIn 

vilket ger möjlighet till professionella relationer mellan kandidat och rekryterare. Detta kan 

dock vara ett problem i form av ifall informationen berör rätt person, samt hur relevant 

informationen egentligen är för ett beslut rörande anställning.  
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Bakgrundskontroller är oftast en extraåtgärd och ingen rutin men fungerar bra som en slutlig 

kvalitetskontroll. De ser detta som en del av "likabehandling" av kandidater genom att 

förutom att titta på deras kompetens även se på potential, drivkraft och motivation vilket 

kontroller av sociala medier hjälper till med. 30 procent har svarat att de i samband med 

sökningar av kandidater har sorterat bort någon kandidat någon gång på grund av 

informationen de hittat, en siffra som ökat med 5 procent sedan 2014 (Handelskammaren, 

2015). 

 

Denna rapport har varit en god grund för mig då den bekräftat att detta är ett fenomen som 

utvecklar sig med tiden, statistiken tyder på ökade kontroller via internet och sociala medier 

och blir därmed en mycket lämplig forskningsfråga i ett modernt samhälle. Men då det inte 

funnits teorier specifikt kring detta område så blev det därmed lämpligt att koppla mitt 

resultat till teorier som jag ansett är lämpliga för att kunna förklara resultaten samt täcka de 

tomrum som den tidigare forskningen fått fram. 

 

I ett pågående projekt undersöker Anna Hedenus och Christel Backman (2014) på Göteborgs 

Universitet ämnet jag skriver om. Det finns dessvärre ännu ingenting publicerat då detta är en 

pågående undersökning som jag fick äran att ta del av visst material, där det står om en 

kvalitativ pilotundersökning som är en del av en större undersökning. 11 personer som jobbar 

med rekrytering blev intervjuade och observerade i sina sökningar, för att se hur de använder 

sig av sociala medier för att hitta ytterligare data om kandidater. Forskarna hade inte mycket 

kunskap kring området, därför utgår de från en induktiv ansats. 

 

I analysen av pilotundersökningen visar resultaten en skiljande praxis i internetsökningarna 

baserat på var och hur sökningarna görs. Detta beror på vad det är för position, yrke, antalet 

arbetssökande samt vilken social kategori som en typisk anställd representerar. Rekryterarna 

söker information online för att öka antalet kandidater genom att skapa ett första urval. De 

önskar förhoppningsvis hitta ytterligare positiva aspekter, då allt kanske presenterats av själva 

ansökaren eller att företag eller kunder kräver en bakgrundskontroll då det kan handla om 

höga och viktiga positioner. Denna metod används även för att bekräfta utbildning, tidigare 

anställningar och till och med kontrollera kritik gentemot det projekt som kandidaten tidigare 

medverkat i och därmed bekräfta kandidatens "data double". Internet blir på detta sätt ett 

substitut för gula papper, tidningar, telefonsamtal, listor om medlemskap och så vidare för att 
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kontrollera kompetens och erfarenhet. Med denna metod kan man skapa ett första urval av 

alla kandidater. 

 

Omsättningen av personal som rekryterar är väldigt hög då de oftast är väldigt unga och inte 

arbetar hos samma arbetsgivare under längre tid. Arbeten som inte kräver särskild kompetens 

och har många arbetssökanden innebär att det måste gå väldigt fort och då kan 

internetsökningar användas som metod för att hitta brister och stryka bort personer. Illojalt 

beteende i form av negativa kommentarer kring arbetsplatsen, nazistiska inlägg, sådant som 

anses som dåligt omdöme och så vidare är väldigt negativt för någon som söker tjänst.   

 

Ett begrepp som Hedenus och Backman presenterar är "data double", vilket är de spår vi 

skapar och lämnar ifrån oss själva online samt det som andra har skapat om oss. Data double 

leder till att baserat på tiden som en persons namn söks på internet så är informationen olika 

då information läggs till och tag bort konstant. Detta blir därmed en personifiering som både 

stämmer och inte stämmer med personen och håller den avgörande nyckeln till hur en person 

verkligen är. Dock kan det "dubbla" ibland inte vara tillräcklig utan att uppleva den "äkta" 

personen. Genom denna teori går det att dra en koppling till hur det blir relevant i en 

rekryteringsprocess att se hur– informationen som hittas uppfattas av rekryterarna. Denna 

"data double" kan ibland tolkas som en sann och stabil bild av personen och påverkar det 

"dubbla", alltså det som är utanför det virtuella (Hedenus och Backman, 2014). 

Forskarna belyser även problematiken med personliga integriteten och den personliga 

synvinkeln gällande den kontroll man kan upprätthålla om sig själv (Hedenus och Backman, 

2014). De vill förstå personers tankar kring detta begrepp ur ett moraliskt perspektiv och hur 

de hanterar det. De är intresserade av at titta på rekryterares känsla för kandidaters privatliv 

och dess påverkan för olika åtgärder och hur långt de kan gå i sina handlingar mot potentiella 

anställda. 

 

 

 

 

 



   

 

  6 

 

4. Teori 

I följande avsnitt redogörs de teorier som sedan i resultat/analysdelen kommer att bearbetas 

för att skapa ett teoretiskt utfall.  

 

4.1 Organisering 

Det finns en tydlig gräns mellan de som är medlemmar i en organisation och de som inte är 

det. Alltså de som erhåller den tillhörighet som krävs för att vistas och ta del av olika 

rättigheter (Ahrne och Hedström, 1999; Ahrne och Papakostas, 2014). En formell tillhörighet 

mellan bestämda människor är en av grunderna i organisering, att det existerar en koppling 

mellan tillhörigheten och organisationens kollektiva resurser samt att 

individerna/medlemmarna är utbytbara (Ahrne och Papakostas, 2014). Företag är alltså inte 

beroende av samma anställda, då den har en självständig existens, samtidigt som den är 

beroende av vissa handlingar från några individer. Exempel är att vissa individer närvarar på 

sitt arbete, kommer i tid och utför sina uppgifter (Ahrne och Hedström, 1999). 

 

I uppsatsen blir det intressant att fokusera specifikt på organisationer i form av företag och de 

som de kan tänka sig anställa. Det finns så kallad obligatorisk tillhörighet i organisationer så 

som medborgarskap, men denna form av organisering, alltså en anställning på ett företag 

anses vara frivillig. Det är upp till var individ om den vill skapa denna tillhörighet, samtidigt 

är det inte deras val att få välja tillhörighet (Ahrne och Papakostas, 2014). Det är de i 

organisationen, alltså företaget som beslutar vilka som får ta del av denna tillhörighet och bli 

deras anställd. Utbildade ingenjörer har rätten att söka anställning inom vilka ingenjörsjobb 

de vill, men de kan inte bestämma vart de får sin anställning. När de fått denna anställning så 

innebär det ett åtagande gentemot företaget på obestämd tid, där individer accepterar att de är 

under kontroll och väljer frivilligt att delta i detta. Individernas tillhörighet innebär att de 

följer företagets regler och förväntningar, vilket påverkar individernas livsvillkor och 

handlingsmöjligheter och skapar deras identiteter (Ahrne och Hedström, 1999). I detta fall 

handlar det om att framstå som en god anställd genom att visa ett gott beteende på sociala 

medier samt inte ha något som uppfattas som problematiskt på internet.  

 

En individ som söker anställning på ett specifikt företag, vill identifieras som en person som 

förtjänar en sådan anställning och måste därmed utmärka sig på det sätt som företaget 
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förväntar sig innan hen blir anställd. Dessa individer väljer därmed att avstå från sådant som 

de i vanliga fall inte hade gjort och släpper kontrollen för sådant som ingår i företagets 

villkor. Detta beror på att ”Organisering handlar om att skapa en kontinuitet och 

förutsägbarhet i en föränderlig och osäker värld” (Ahrne och Papakostas, 2014:21), vilket är 

förklaringen till varför människor beter sig mindre mänskligt och istället väljer att följa 

andras motiv. Detta ska skapa en gemenskap där individernas handlingar blir till en 

gemensam verksamhet. Ett företag kan ha en viss kontroll över sina anställda, men i normala 

fall inte över hela individernas liv. De väljer därmed att sätta fokus på sådant som är relevant 

i samband med där individen är mycket synlig, då de enbart accepterar visst beteende från 

deras anställda.  

 

Utifrån organisationsteori måste det finnas en gemenskap bland de anställda för att kunna 

tillhöra ett specifikt företag eller erhålla en viss position, där personer som erhåller samma 

befattning liknar de andra. Det blir därmed naturligt att ett gott beteende förväntas av 

rekryterare på respektive individs sociala medier, då de förväntas nå upp till en viss nivå eller 

hålla sig inom ett visst område för att passa in i företagets förväntningar. De anställda måste 

ha vissa gemensamma intressen och mål för att företaget ska kunna skapa en god bild på 

marknaden, för att klara en konkurrensfylld marknad genom seriositet och stabila anställda 

(Ahrne och Hedström, 1999). 

 

4.2 Normer, avvikande beteende och konformitet 

Människans liv styrs av regler och normer/normuppsättningar, vilket gör att vi kan undvika 

kaos genom att följa dessa regler och undvika att bete oss opassande eller olämpligt i olika 

situationer. De normer vi följer skapar en förutsägbar karaktär till den sociala verkligheten, 

genom att ha angett vissa handlingar som riktiga och andra som felaktiga (Giddens, 1994; 

Becker, 1991). Dessa regler och normer kan vara väldigt tydliga, men trots detta följs de inte 

av alla människor. Något som då betraktas som avvikande beteende, vilket innebär att en 

individ inte följer en norm som majoriteten av individerna i ett samhälle eller social grupp 

efterlever (Giddens, 1994).  

 

”Avvikelse skapas av samhället” (Becker, 1991: 22) och är ingen egenskap, utan följden av 

andras regler och sanktioner på den som överträder dessa. Becker kallar dessa personer för 

”utanförstående”, samtidigt som han menar att dessa personer kanske ser annorlunda på 
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situationen och anser att dess domare är de som egentligen är de utanförstående. Dock går det 

inte att dela upp samhället i de som följer normer och de som inte gör det. Snarare kan man 

upptäcka att majoriteten av individer ibland kan avvika från olika normer i olika situationer.  

 

Genom socialisering har vi lärt oss att följa dessa normer, utan att tänka ett steg längre om 

varför vi beter oss som vi gör, då detta är något vi lärt oss från barndomen i både den primära 

och den sekundära socialisationen. Detta innebär att vi föds in i en objektiv värld, men att 

våra signifikanta andra övervakar oss och förmedlar deras värld som vi identifierar oss med. 

För att sedan som socialiserade individer även få upptäcka nya sektorer och generaliserande 

normer vilka gäller överallt (Berger och Luckmann, 1991). Ett exempel är språket och dess 

regler, där grammatik och uttal ska vara korrekt.  

 

Det finns normer som vi följer omedvetet, exempelvis formalitet inför främlingar eller en viss 

anpassning i olika sociala möten, vart gränserna går baseras på umgänget. Sedan finns det 

normer som vi följer medvetet, oftast på grund av att dessa normer vanligen följs av 

sanktioner som en reaktion från andra personer för att skydda dessa normer. Positiva 

sanktioner kan vara olika typer av belöningar samtidigt som negativa sanktioner kan uttrycka 

sig i straff. Formella positiva och negativa sanktioner är sådana som utdelas av en bestämd 

grupp eller organisation, exempelvis polisen som kan ge böter eller universitet som utdelar ett 

utbildningsbevis (Giddens, 1994). I denna studie kan man se detta som möjligheten att bli 

tilldelad ett arbete eller förlora chansen, genom sitt beteende på sociala medier och sådant 

som hittas om individen på internet. Informella positiva och negativa sanktioner däremot är 

spontana reaktioner i form av "bra jobbat", ett leende eller att skälla ut någon. Att se på 

normer baserat på denna information får det att framstå som att formella sanktioner är av den 

värsta sorten då det kan anses väldigt dramatiskt och synbart. Människan är dock väldigt 

beroende av att känna sig uppskattad utav familj, vänner och kollegor etcetera, vilket har en 

starkare påverkan på våra beteenden (Giddens, 1994). Detta skulle kunna vara förklaringen 

till att arbetstagare framställer sig på ett sätt som anses positivt på internet och sociala medier 

för att erhålla den bekräftelsen i form av goda ord eller beundran från andra i ens närhet.  
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4.2 Social kontroll, anomi och konformism 

Social kontroll är det som sociologerna sökte som förklaring till de moraliska grunderna för 

samhällelig ordning och hur undersåtar överlåter makten till härskare (Larsson och Engdahl, 

2011). "Social kontroll handlade kort sagt om samhällets förmåga att reglera sig självt i 

enlighet med demokratiska värden och principer" (Larsson och Engdahl, 2011: 17).   

 

Durkheims teorier och begrepp har fått stor betydelse för flera kontrollteorier för att förklara 

den ordning och gemenskap i samhället som individer upprätthåller. Han menade att 

människors gemenskapsband, bestående av vår gemensamma moral och ömsesidiga beroende 

är mest avgörande. Hans intresse lutade sig mot sociala institutioner eller informella 

institutioner, med andra ord ett kollektivt samvete som påverkar människans 

världsuppfattningar och beteendesätt (Larsson och Engdahl, 2011). Dessa institutioner 

kännetecknas av att de har en viss varaktighet. Detta kan vara familjen, folksagor, religion 

med mera. De existerar för att samhället är i behov av dessa och måste ha dem för att kunna 

överleva (Edling, 2007). Den gemensamma moralen tvingar oss att förstå vart vi ska dra 

gränserna i form av ett "gott socialt tvång", vilket gör att vi kan behärska oss då vi gillar detta 

tryck. Att individer kan stämma in på detta till punkt och pricka kallas ”altruism”, vilket är 

motsatsen till egoism och är en form av extrem konformitet. Detta innebär att individers 

beteende och föreställning helt stämmer överens med samhällets (Durkheim, 1983; Larsson 

och Engdahl, 2011).  

 

 

Enligt Durkheim så finns det tendenser till "anomi", alltså en överdriven individualism och 

avstånd från en gemensam moralisk reglering och ”altruism” vilket är begreppet och teorin 

som Durkheim använde sig av när han talade om problemet som kan uppstå mellan människa 

och samhälle. I Självmordet (1983) skriver Durkheim om att anomi ökar antalet självmord 

och han ansåg generellt att anomi är något negativt för människan då den inte vet sin ”plats” i 

samhället. Individen blir förvirrad på grund av oklarheter kring samhällets gemensamma 

värderingar samt misstro mellan människor i det samhället vilket gör människan olycklig 

(Durkheim, 1983; Larsson och Engdahl, 2011). Enligt rekryterarna så är många 

arbetssökande medvetna om bakgrundskontroller, detta skulle man kunna tänka sig är sådant 

som håller många borta från anomi och behärskar arbetssökande då arbetsplatsen som 

institution har skapat den gemensamma uppfattning om vad som anses bra. Arbetssökande 
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tillåter arbetsgivarna och företagen styra deras beteende samt är försiktiga över vad som finns 

på internet och sociala medier (Larsson och Engdahl, 2011; Durkheim, 1983). Det goda 

sociala tvånget arbetssökande har på sig när de söker ett arbete, kan vara det som gör att de 

känner sig lyckliga på grund av att de anses vara professionella och omtyckta, vilket 

bekräftas när de erhåller en anställning.  

 

Arbetsplatsen kan ses som en institution i samhället och härskarna kan ses som cheferna och 

rekryterarna. Att arbeta är en gemensam moralisk värdering av människor i ett samhälle. En 

person som inte uppfyller normerna som rekryterarna värnar om, riskerar att inte bli anställd 

och får ökad risk till anomi, då denne känner sig misslyckad och olycklig. Hur kommer det 

sig att vi vill bli anställda? Alla måste vi konsumera mat och ha tak över huvudet för att 

kunna överleva i ett modernt samhälle, tar vi inte detta ansvar så betraktas vi som att stå 

utanför samhället. De som väljer att ingå i samhället gör det främst genom att arbeta och för 

att få göra det så måste vi först bli anställda. I detta fall kan man använda Durkheims poäng i 

form av att människor behöver vara en del av en arbetsplats för att inte ingå i kategorin 

”anomi”. Att anpassa sig för att få ett arbete kan då i många fall bli mer eller mindre 

nödvändigt, oavsett om det gäller hur man presenteras på internet samt i annat. Genom dessa 

anpassningar som leder till ett arbete så kan människan känna att den har en plats och är 

medveten om hur hen måste bete sig för att vara lycklig. Enligt Durkheim är det bästa måttet 

att hålla sig i bredden mellan dessa motpoler, att dras till någon av dem blir till något negativt 

och förstör individen och samhället (Durkheim, 1983). 
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5. Metod och urval 

Denna studie är en kvalitativ studie i form av intervjuer, vilket lämpar sig bäst för mitt syfte 

för att skapa en djupare förståelse för olika fenomen och skapa empiriskt material. Kvalitativ 

metod passar sig bäst då fokus ligger på att skapa en förståelse för rekryterarnas åsikter och 

tankesätt, för att djupare tolka deras synsätt av ett visst beteende från arbetssökande på 

internet och sociala medier. Statistik kring fenomenet finns redan, bland annat från 

Handelskammaren (2015) som talar om en ökning för var år. Intressant blir det därmed att 

undersöka varför och hur rekryterare gör detta, respektive varför de inte skulle göra det. 

Genom intervjuer går det därmed mycket lättare att få ut sådant från respondenten som krävs 

för att bygga ett trovärdigt empiriskt material, då det är mycket svårare att täcka allt detta 

exempelvis genom frågeformulär. Urvalet består även av en mindre grupp än det som krävs 

för att undersöka ett fenomen kvantitativt, där det krävs fler respondenter och större mängd 

data för att kunna se signifikanta samband (Ahrne och Svensson, 2011).  

 

Jag utgår från ett induktivt synsätt, då den tidigare forskningen är begränsad utgår studien 

därför inte från några teorier, utan teorier vävs in efter insamlingen av kvalitativa data. 

Undersökningen är en så kallad fallstudie då det specifikt är två företag som är specialiserade 

på rekrytering som har undersökts (Bryman, 2008).  

 

5.1 Analysmetod 

Primärmaterialet, alltså det empiriska material som jag själv genererat genom inspelningar 

från mina intervjuer, är det material som jag sedan har transkriberat (Aspers, 2011). För att på 

enklast sätt finna mönster i resultatet använde jag mig av marginalmetoden, som är mest 

lämpad när det gäller exempelvis en uppsats på en grundutbildning (Aspers, 2013). Detta 

innebär att jag skrev ut mina transkriberingar och använde mig av ett kodningsschema, där 

varje kod representerade ett specifikt ord eller citat. Jag använde mig av markeringspennor i 

olika färger för att finna koderna i mina transkriberingar. Detta är en mycket effektiv metod 

då svaren tenderar att hamna på olika platser och går in i varandra beroende på hur djupt 

respondenten svarat på varje fråga. Genom att sedan sammanställa de koder jag hittat i 

materialet kunde jag finna mönster, som därmed skulle svara på de olika delarna i mina 

frågeställningar och skapa en analys (Aspers, 2013).  
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5.2 Begränsningar 

Denna undersökning genomfördes i form av en kvalitativ studie med semistrukturerade 

intervjufrågor till sju olika rekryterare, även om kvantitativ metod många gånger anses vara 

mer vetenskaplig än kvalitativ metod (Aspers, 2013). Dock är det som tidigare nämnt, inte 

relevant att använda sig av kvantitativ metod i min forskningsfråga då det fanns mycket 

begränsad tidigare forskning att ta del av. Samt att det inte var mitt syfte att få fram statistik 

på rekryterares kontroller. Snarare skapa en förståelse av respondenternas uppfattning, vilket 

är svårare att uppnå genom en kvantitativ undersökning (Bryman, 2008). 

 

Den externa reliabiliteten i kvalitativ forskning är lite mer komplicerad än i kvantitativ 

forskning på så sätt att sociala miljöer förändras (Bryman, 2008). Detsamma gäller mitt 

område då exempelvis statistik från Handelskammaren (2015) tydligt visar att 

bakgrundskontroller via internet och sociala medier ökar för varje år. Dock är det väldigt 

enkelt att upprepa min undersökning om den utförs på liknande sätt och med likadana frågor, 

men inte med största sannolikhet att få fram exakt samma svar. Gällande den externa 

validiteten så är det värt att nämna, att resultaten i min undersökning enbart berör de företag 

och de personer jag valt till mitt urval. Därmed är resultatet inte generellt för alla rekryterare 

inom bemannings och rekryteringsföretag i Sverige, istället ger det en god uppfattning 

specifikt om mina respondenter (Bryman, 2008). Men resultatet behöver samtidigt inte vara 

helt irrelevant för generalisering (Ahrne och Svensson, 2011), då vissa respondenterna är 

tagna från bland annat ett större välkänt företag. 

 

Att detta är en relativt ny forskningsfråga gör det väldigt intressant att studera, samtidigt som 

jag kunde känna mig begränsad på grund av bristen av tidigare forskning. Ett alternativ hade 

varit frågor direkt kopplade till en specifik teori, då studien hade utgått från en deduktiv 

ansats (Aspers 2013). Men jag anser att detta inte hade varit lika givande och jag hade 

dessutom inte haft möjlighet att koppla resultatet till flera teorier. Det blir därmed inte ett 

större problem att gå tillväga på detta sätt. Tvärtom att jag fick möjlighet att undersöka det 

som jag egentligen ville ha svar på, den generella frågan kring kontroller av arbetssökande 

via internet och sociala medier för att skapa en större och mer omfattande förståelse kring 

fenomenet. 
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5.3 Urval, avgränsningar och genomförande 

I beslutet kring valet av respondenter, drog jag slutsatsen att en rekryterares tillvägagångssätt 

och åsikter kan skilja sig avsevärt när det kommer till olika sektorer, företag och hur nära 

kontakten är mellan rekryteraren och arbetsgivaren. Därmed skulle en allt för stor spridning 

av respondenter inte ge en rättvis bild av resultatet. Studien avgränsas därmed till ett 

rekryteringsföretag som anlitas av företag för att hitta lämpliga anställda, samt ett 

bemanningsföretag som rekryterar anställda i syfte att hyra ut dessa till arbetsgivare. Dessa 

företag har därmed samma funktion, att hitta anställda som passar arbetsgivaren som en 

extern arbetsgivare.  

 

Jag kontaktade flera större och mindre företag men fick responsen att det saknas tid, vilket 

resulterade i att jag genom personliga kontakter till slut fick möjligheten att få utföra mina 

intervjuer, men under ett väldigt hektiskt schema. Jag fick tillträde till ett större 

bemanningsföretag och ett mindre rekryteringsföretag efter att jag tydliggjort att jag följer de 

etiska regler som gäller vid en kvalitativ studie, som innebär att allt är frivilligt samt helt 

konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2011). Om det hade funnits mer tid, så känner jag att det 

hade varit mer givande för uppsatsen om jag lyckats få tag i rekryterare med mer erfarenhet. 

Alla kunde dela med sig av sina tankar och hur de skulle gå tillväga om någonting skulle vara 

avvikande från det normala, men då flera inte hade en större erfarenhet så hade de flesta inte 

varit med om några extremfall. 

 

Det är även intressant att titta på vad för slags anställningar dessa rekryterare arbetar med, 

rekryteringsföretaget anställer kontorspersonal så som ekonomer och administratörer 

samtidigt som bemanningsföretaget anställer personer inom olika yrken, allt från 

tjänstesektorn till lagerarbete. Mina respondenter blev 3 personer, 23 till 24 år från 

rekryteringsföretaget och 4 personer, 24 till 47 år från bemanningsföretaget. 

 

Min grundtanke var att försöka få en så bred variation i ålder och kön i mitt urval som möjligt 

för att se om några mönster skulle framkomma, men detta är svårt när det berör ett sådant litet 

urval. Jag valde därmed att inte fokusera på dessa aspekter, då de som var villiga att ställa 

upp var alla unga kvinnor och enbart en man i medelåldern.  
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Då jag enbart hade kontakt med en person från varje företag, så fick dessa personer bli mina 

så kallade gatekeepers. Dessa blev min väg in till fältet, då det var genom deras förtroende 

som jag även fick möjligheten att intervjua deras kollegor som jag annars inte hade kunnat få 

tag på, det blev alltså en form av snöbollsselektion (Aspers, 2013). 

 

Från rekryteringsföretaget intervjuade jag en vän till mig på ett café samt hennes två kollegor 

på deras arbetsplats. Från bemanningsföretaget intervjuade jag fyra personer på deras kontor 

för att underlätta det för alla och inte ta för mycket av respondenternas tid. Jag anser inte att 

det skulle vara någon risk för mitt resultat att inkludera någon jag känner, då frågorna inte är 

personliga och enligt min bedömning behöver inte intervjupersonerna anpassa sina svar till 

något som de tror att jag vill höra.   

 

Intervjuerna tog cirka 20 minuter per person, vilket kan framstå som en ganska kort tid, men 

jag valde att inte ha med fler frågor på grund av att jag blev välinformerad att alla är väldigt 

upptagna på sina arbetsplatser och var tydliga med den begränsade tiden, vilket jag 

respekterade. Jag fick därmed anpassa mig för att få möjlighet till tillträde överhuvudtaget 

och istället använda mig av den tiden så effektivt som möjligt. Detta gjorde jag genom att 

hålla mig till semistrukturerade intervjufrågor för att få med alla intressanta delar och 

tillräckligt information för att kunna besvara mina frågeställningar, utan att få någon större 

bristande påverkan på resultatet (Aspers, 2013). 

 

Vid intervjusituationerna fördes inga anteckningar på grund av att det kan skapa distraktion 

från själva intervjun. Därmed blev mobiltelefonen det enklaste redskapet, som jag spelade in 

alla intervjuer med. Efter varje intervju transkriberade jag allt som respondenten sagt under 

olika bokstäver som representerar varje respondent. 

 

Eftersom att intervjuerna hölls på respondenternas arbetsplats i en professionell atmosfär, 

anser jag att det resulterade i att de höll kvar sig i rollen som professionella rekryterare och 

därmed var försiktiga med hur de yttrade sig för att inte låta dömande mot andra personer. 

Detta försökte jag undvika genom följdfrågor för att gräva djupare kring hur de faktiskt 

tänker om de arbetssökandes beteenden på internet och sociala medier. Jag tror att om det 

hade funnits möjlighet att utföra dessa intervjuer i en mer avslappnad atmosfär där 
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respondenterna känner sig trygga nog att prata mer öppet så hade jag kunnat uppnå ännu 

ärligare svar, utan rädsla av att framstå som en icke professionell.  

 

Ibland kunde respondenternas svar på en fråga även besvara någon av mina följande frågor, 

då fick jag istället anpassa mig. Då jag kunde frågorna utantill, så blev det enklare att 

utveckla respondentens svar när hen pratar om flera delar i ett sammanhang, samtidigt som 

det finns möjlighet att gå tillbaka och diskutera lite djupare. 

 

Precis som i allt annat så kan det uppstå problem på vägen, min dator där jag hade förberett 

mina frågor på samt sparat bilder som jag skulle visa för intervjupersonerna, kunde inte 

ansluta sig till internet hos ett av företagen. Jag blev därmed tvungen att improvisera genom 

att få fram frågorna på min telefon, samt hitta bilderna på Google så snabbt jag kunde, då det 

inte varit möjligt att dra ut på tiden. 

 

5.4 Intervjumall 

Undersökningen består av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att jag utformat ett 

visst antal frågor som jag samtidigt skapade en dialog kring genom att följa upp 

respondenternas svar (Aspers, 2013). Detta ansåg jag var bäst lämpat för att kunna samla in 

information specifikt kring det område som undersöks. Denna metod används vanligtvis när 

vid en deduktiv ansats, men fungerade väldigt bra för mig då jag var i behov av att komma åt 

viss information under begränsad tid. I annat fall hade det funnits möjligheter till öppna 

intervjuer för att komma ännu djupare, men jag drog slutsatsen att öppna intervjuer inte hade 

varit givande i 20 minuter. Jag drog även slutsatsen att det vore mer lämpligt med en induktiv 

ansats, då jag efter att ha sökt och letat efter tidigare forskning inte hittade liknande 

undersökningar inom området. Detta är i allmänhet en väldigt intressant frågeställning och 

jag utgick därmed inte från någon teori när jag utformade mina frågor. Jag utgick därmed från 

min egen förförståelse, samtidigt som jag inte ville vara för ledande i mina frågor eller tvinga 

respondenterna i en viss riktning då jag var väl medveten om att det finns en del risker med 

att ha förberett specifika frågor (Aspers, 2013). Denna risk tror jag även minimerades genom 

att jag inte utgick från en deduktiv ansats då teorin hela tiden sitter i bakhuvudet. 

 

Utöver min färdiga frågemall så använde jag mig av så kallad visuell elicitering, det vill säga 

att jag visade exempelbilder som jag bad rekryterarna att kommentera kring. Detta både för 
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att förtydliga min tolkning av en fyllebild samt för att höra rekryterarens åsikter och 

kommentarer kring dessa foton och skapa en slags diskussion. (Aspers, 2013) 

 

Då jag först utförde en testintervju, så resulterade det i att jag ändrade en aning på 

utformningen av mina frågor utan att ta bort eller lägga till någonting särskilt. Jag har därmed 

valt att inkludera den intervjun i mitt resultat. Jag insåg att det blev nödvändigt att lägga till 

en del följdfrågor i form av hur och varför, för att skapa dialog, eller när respondenten inte 

ville yttra sig på ett sätt som framstår som dömande (Aspers, 2013). Vilket ibland är 

nödvändigt när man inte får fullständiga svar från respondenten.  

 

6. Resultat och analys 

Följande avsnitt är uppdelat i teman där olika områden från intervjuerna berörs. Då detta är 

en kvalitativ undersökning så går resultatet ihop med analysen. 

 

6.1 Varför och hur mycket kontroller av 

arbetssökande som utförs  

Bara ett fåtal rekryterare hade mer eller mindre som rutin att utföra bakgrundskontroller via 

internet och sociala medier. Vanligtvis skedde detta före, men även efter en intervju då det 

inte finns specifika direktiv kring detta. Flertalet rekryterare påpekade tidsbristen, då det är 

många som måste anställas, vilket ofta kan resultera i att det inte finns tid att kontrollera dem 

djupare. Det blir därmed främst relevant att titta på sådant som är direkt jobbrelaterat i form 

av LinkedIn, som samtliga rekryterare kontrollerar mer eller mindre. Detta görs vanligtvis 

inför en intervju för att stämma av att allting stämmer, men kan även hända när intervjun är 

utförd för att ”titta tillbaka” (G). Undantaget är kunder som kräver att deras anställda ska ha 

ett säkerhetstänk, då rekryteraren i princip blir tvungen att även utföra kontroller genom 

internet. Under intervjutillfället går rekryteraren då tillsammans med arbetssökande igenom 

hens sociala medier, för att se om personen har en blogg eller liknande och vad för slags 

information som personen delar med sig av.  

 

Rekryterarnas allmänna tolkning kring kopplingen av hur en individ beter sig i privatlivet och 

om detta har någon koppling till denne som en anställd, skiljde sig markant mellan 
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rekryterarna. En del ansåg att kopplingen var väldigt tydlig, med andra ord att vad du gör 

utanför jobbet även säger en hel del om hur du är som anställd. Även representationen av 

individen på internet och sociala medier, är enligt vissa helt avgörande för chansen till en 

anställning. Samtidigt var det flera som ansåg att det inte nödvändigtvis har någon betydelse, 

vilket även var de individer som visade sig inte använda av internet och sociala medier som 

metod för bakgrundskontroller. Sedan fanns det rekryterare som stod någonstans i mitten och 

menade att det kan vara ”relevant” (F). Detta blev ett väldigt tydligt mönster från 

rekryterarna, som tyckte väldigt olika om att kunna bedöma om en person är lämpad för en 

anställning, utöver det som står på personens CV och vad hens tidigare referenser har att 

säga. ”Människor förställer sig på sociala medier” (E) var en förklaring till att det inte går att 

bedöma arbetssökande på detta vis.  

 

En av rekryterarna hade dock varit med om ett tillfälle där en arbetssökande ”hintat” om att 

något inte skulle stämma med hens belastningsregister. Då valde rekryteraren att googla på 

personen och upptäckte flera artiklar om personens kriminella handlingar. I detta fall hade 

detta kommit fram även om rekryteraren inte valt att googla. ”Saker kommer alltid fram om 

något inte stämmer” enligt G, som aldrig kontrollerar kandidater på internet. Ingen av 

rekryterarna har varit med om att en arbetssökande som de ansett varit perfekt, plötsligt fått 

skapat en omvänd bild efter att kontrollerat dem på internet. ”Många som söker jobb vet att 

man googlar och sådant” (B) och flera rekryterare påpekade att det är arbetssökandes eget 

ansvar för vad de lägger upp på internet. 

 

Det framgick att ålder på arbetssökande kan ha betydelse för kontrollerna via internet, då 

ungdomar generellt är mer aktiva, samt att det ofta är de som hänvisar till sina LinkedIn 

profiler. Därmed blir det vanligare att ungdomar kontrolleras på detta sätt. 

 

6.2 Vart rekryterarna tittar 

Ofta när man talar om internet och sociala medier så fokuserar personer på Facebook, men 

det finns en stor skillnad mellan olika sociala medier. LinkedIn är skapad för arbetssökande 

som vill skapa en professionell sida om sig själva för att attrahera arbetsgivare, medan 

Facebook och bloggar är avsedda för andra syften. Då LinkedIn är hemsidan där individer 

ska representera sig som seriösa anställda, så anser rekryterarna att det är väldigt olämpligt 

med en fest bild som profilbild eller problem med språket så som stavfel. Samtidigt som detta 
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är mycket mer accepterat om det finns på exempelvis Facebook, vilket anses vara mer privat. 

”Man ser olika ut på olika medier, LinkedIn är mer professionellt, men Facebook mer privat” 

(B). De rekryterare som oftast använde sig av internet och sociala medier, svarade att de alltid 

eller oftast använder sig av LinkedIn och ibland även av Facebook och Google. Samtidigt 

som rekryterare som påstod att de oftast inte använde sig av internet och sociala medier, 

ibland använde sig av LinkedIn, men aldrig av Facebook eller Google. Denna information 

blir intressant om den sätts i förhållande till begreppet Data Double och kan betyda att 

rekryteraren innan kontrollen, har en viss bild av vad hen kommer att finna och kan därmed 

se olika på spåren som lämnas ifrån individer på internet. Detta ger rekryterarna möjligheten 

att mer öppet göra en bedömning om det som hittas på internet verkligen stämmer överens 

med personen i verkligheten och skapar en uppdelad enhet, precis som de sociala medierna 

delas upp i olika enheter. 

 

6.3 Vad som anses positivt respektive negativt 

att finna och hur denna information påverkar 

beslutet för en eventuell anställning 

Man kan betrakta en arbetsplats bestående av en grupp anställda som följer en viss 

normuppsättning, där det är rekryterarnas jobb att anställda individer som håller sig till dessa 

normer. För att normerna ska följas krävs personer som är ansvarstagande och ett sätt för 

rekryterare att bedöma detta är genom sådant de finner om personerna på sociala medier och 

internet. “Vad en person lägger ut och inte, har att göra med dennes integritet, mycket 

festbilder är väldigt opassande och skapar en viss uppfattning om personen" (A). Det verkar 

dock svårt för rekryterarna att veta vart den exakta gränsen går. "Svårt att sätta fingret, 

mycket som inte är passande" (A). Allt detta innebär att rekryterarna utgår från en 

uppfattning om hur normerna ser ut för en anställd (Giddens, 1994).  

 

Det rekryterarna vill hitta är sådant som kan visa att dessa personer kan nå upp till vissa 

regler, för att även kunna följa arbetsplatsens normer. Rekryteraren kan därmed betraktas som 

den bestämda gruppen som kan utdela sanktioner. En formell positiv sanktion skulle i detta 

fall vara en anställning, då arbetssökande visat att hen kommer att efterfölja de normer som 

existerar på arbetsplatsen. En formell negativ sanktion (Giddens, 1994) blir därmed att 

arbetssökande blir bortplockad från listan, vilket är mer smärtsamt för en person som kanske 
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varit arbetslös under en längre tid och söker flera arbeten, eller verkligen önskade sig den 

specifika anställningen.  

 

Som Handelskammaren (2015) visar i sin rapport så har det blivit viktigare att hitta 

innovativa och motiverade personal, detta kan kopplas till att rekryterare vill hitta sådana som 

följer normerna, men samtidigt som jag tolkar det, kan bidra med något nytt som kan vara 

utvecklande. Där kan jag även dra slutsatsen varför det är viktigt att inte skapa för mycket 

konformitet (Durkheim, 1983,) då detta kan stoppa individens och företagets utveckling. 

 

Enligt rekryterarna så vet en person som söker anställning att beteendet måste anpassas och 

att reglerna och normerna ser väldigt annorlunda ut på arbetsplatsen jämfört med i hemmet 

eller bland vänner. ”Många är medvetna om att vi kollar, tvärtom brukar jag hitta mer bra 

grejer än dåliga” (B). I samband med detta och det faktum att bakgrundskontroller på internet 

och sociala medier ökar för var år (Handelskammaren, 2015), så kan detta innebära att 

individer medvetet presenterar sig på ett visst sätt för att inte betraktas som utomstående. 

Detta blir därmed ett sätt att upprätthålla ordningen och motverka den anomi som kan uppstå 

på arbetsplatsen genom att anställa en person som inte följer alla normer. Samt i samhället då 

det existerar en positiv syn på personer som arbetar, särskilt de som arbetar inom högre 

positioner (Larsson och Engdahl, 2011). För många kan detta vara något medvetet, i samband 

med att personer som anses vara professionella automatiskt anpassar sitt beteende på 

arbetsplatsen och medvetet även representerar sig på det sättet på sina sociala medier, "Folk 

förstår att de inte ska ha opassande bilder" (B). Sedan finns det personer som har festbilder på 

sina CV och som profilbild på LinkedIn. Dessa personer har därmed inte lyckats övertyga 

rekryterarna. Varken på ett omedvetet sätt, då det har visat sig vara väldigt avgörande att 

framstå som en seriös person med hög integritet, eller på ett medvetet sätt, då flera 

rekryterare uttalade sig om att vissa tror att arbetsgivare och rekryterare kan finna det roligt 

med festbilder, när verkligheten är tvärtom. 

 

Att kontrollera arbetssökande på internet och i sociala medier har ofta att göra med vad för 

slags tjänst som personen söker. Arbeten som inkluderar att personen är mycket synlig eller 

representerar företaget, förtroendegivande positioner och högre befattningar kräver vårdat 

språk och beteende. ”Det beror på hur mycket man syns ute eller representerar företaget, det 

är mer okej om man inte syns så mycket eller har kontakt med kunden” (C). Rekryterarna i 



   

 

  20 

 

rekryteringsföretaget arbetar främst med att anställa ekonomer och då anses det vara väldigt 

viktigt att personerna framställer sig som ordningsamma. Bemanningsföretaget anställer dock 

personer till mycket varierande tjänster och det framgår att det inte är lika avgörande när en 

person som ska arbeta inom lagerarbete har festbilder, jämfört med en person som har mer 

kontakt med kunder och liknande. Här blir det synligt att normerna är annorlunda bland 

arbeten där de anställda syns olika mycket och får möjlighet att representera företaget.  

 

Enligt Ahrne och Papakostas (2015) är det nödvändigt att veta vilka organisationer människor 

tillhör för att förstå deras handlingar. Det går därmed att dra slutsatsen att individer som har 

högre positioner eller representerar ett företag mer utåt, behärskar sig mer och visar ett mer 

accepterat beteende på internet och sociala medier. Detta på grund av att det kan uppstå 

skandaler om något som anses vara väldigt olämpligt av samhället och organisationen skulle 

visa sig, vilket ofta leder till avskedning. Detta blir förklaringen till varför sådana personer 

som förväntas följa dessa regler inte anställs från första början, om de antyder på sådant 

beteende. Individer som inte är anställda är så kallade ”utestängda” vilket innebär att de inte 

behöver hålla sig inom dessa regler (Ahrne och Papakostas, 2014). 

 

Även språkets regler är väldigt avgörande inför en anställning, det blir därmed relevant att i 

samband med internetsökningar och kontroller av sociala medier att titta på arbetssökandes 

språk. Att personen i fråga kan "skriva bra och uttrycka sig bra" (E) och påvisa någonstans att 

man är en god skribent. Att hitta stavfel är någonting negativt, men "lite stavfel på Facebook 

spelar ingen roll" (E). Ett exempel kan vara personer som ska representera en myndighet där 

det krävs ett vårdat språk.  

 

En arbetssökande kan ha bra erfarenheter och den kompetens som rekryteraren anser att 

arbetsplatsen söker, men om rekryteraren finner något avvikande på hens sociala medier så 

kan det räcka för att inte kompensera för resterande goda egenskaper. Detta kan vara olika 

former av starka politiska åsikter eller till och med främlingsfientliga åsikter och festbilder, 

”Sådant som tyder på att man inte har någon integritet och hänger ut sig” (A). Detta är 

särskilt viktigt gällande förtroendegivande positioner, exempelvis rådgivare, då det är väldigt 

negativt om rekryterarna hittar mycket fest eller oseriösa bilder på denna person.  
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En mycket avgörande norm är att ansökande alltid talar sanning för att framstå som en 

förtroendegivande person, samt är lojal mot sin arbetsgivare. I samband med 

rekryteringsprocessen blir detta relevant gällande tidigare anställningar, utbildning och 

erfarenhet, då rekryterare kan använda sig av internetsökningar och LinkedIn för att 

kontrollera att allt personen har sagt stämmer och bekräfta den bild de skapat av hen. Om en 

arbetssökande exempelvis påstår att hen tidigare varit ägare av ett bolag, så kan en 

rekryterare enkelt kolla upp om detta är sant eller falskt. 

 

Rekryterarna ansåg inte det som något allvarligt med kommentarer i form av ”äntligen få 

komma hem” och att det finns en tydlig linje med vad som betraktas som illojalt beteende 

gentemot arbetsgivaren. Sådant som anses som illojalt kan vara sådant som att sprida 

information om sin arbetsplats eller tala illa om sin arbetsgivare. Detta anses oacceptabelt av 

dessa rekryterare om man önskar sig anställning via dem ”Jag vill inte hitta någonting om 

tidigare arbetsgivare” (D). 

 

De flesta rekryterare reagerade väldigt positivt till bilden som föreställer en person som 

erhåller ett diplom, de ansåg att bilden visade en ansvarsfull person som är ambitiös och 

målinriktad. Men flera rekryterare menade att de inte ville vara dömande vare sig det gäller 

bilder som ger en positiv eller en negativ effekt. Då en bild med ett diplom kan gälla för i 

princip vad som helst och en bild med en full person inte behöver betyda att personen alltid 

dricker och beter sig på ett sätt som framstår som ansvarslöst. ”Jag slår inte ner på folk på 

grund av en sådan bild” .”De som är halvnakna och dyngraka hade jag valt bort på grund av 

dåligt omdöme” (E). De flesta rekryterare ansåg att arbetssökande som har flertal bilder på 

Facebook där de är berusade inte visar ansvarstagande, vilket är en viktig norm på en 

arbetsplats. Genom att bryta denna norm så riskerar kandidater att inte få komma vidare till 

en intervju, då de redan brutit den normen. Detta jämfört med någon som tar studenten och 

har bild med en öl eller ett glas bubbel i handen, vilket anses vara väldigt vanligt. Detta visar 

att alkohol är någonting accepterat, så länge det inte går överstyr. Samtidigt som det i andra 

kulturer hade kunnat anses som helt ansvarslöst bara att dricka lite alkohol. Rekryterarnas 

uppfattning om vad som anses vara gott och ont beteende, bekräftas därmed ännu en gång av 

att deras uppfattning om att normerna är formade efter vad samhället som vi lever i har skapat 

för uppfattning åt oss. Sedan beror det på vart dessa bilder finns också, vissa personer har 

festbilder på sin LinkedIn vilket ratas direkt av rekryterarna, men om dessa bilder finns på 
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personens Facebook eller liknande så är det delade meningar om ifall det kan ha betydelse för 

en anställning eller inte. ”De bilder man har, borde representera hur man är” (B) ”Festbilder 

på Facebook är inte avgörande” (C). 

 

Utöver svaren på frågorna är även respondenternas reaktioner på de bilder som jag visade 

under intervjun intressanta att titta på, då åsikterna blev ganska tydliga genom kroppsspråket. 

Bilden där en person ser väldigt berusad ut, skapade hos vissa en reaktion om att deras åsikt 

skulle vara självklar för alla i deras position. Exempelvis när en har passerat en viss gräns så 

tyder det på att beteendet inte längre är acceptabelt och första orden blev oftast ”ja men 

exakt”, ”Ja men precis”, eller ett fnitter eller skratt i form av att en sådan bild skapar en lite 

obehag eller behöver skojas bort. Samtidigt som bilden med personen som tar emot ett 

diplom resulterade i ett lugn, men även på ett sätt som att mina åsikter som intervjuare, 

stämmer överens med deras. Denna bild ansågs därmed som acceptabel samtidigt som den 

andra oftast inte gjorde det.   

 

Den gemensamma önskan från rekryterarna var att helst inte hitta någonting alls om dem 

arbetssökande på internet. ”Bättre med en låst profil” (D). Att de flesta rekryterare påpekade 

att de helst av allt inte vill finna någonting om personen de googlar eller undersöker på 

sociala medier, uppfattar jag som förvånande. Detta kan ses som en motsägelse till allt annat 

som rekryterarna sagt, speciellt när det gäller yrken där det ofta är ett krav att de anställda är 

tävlingsinriktade och med mycket personlighet. Jag tolkar detta som att rekryterarna hellre 

inte vill finna någonting alls i jämförelse med något som anses vara avvikande, ”detta är det 

bästa för personen själv” (A).  

 

7. Diskussion 

Undersökningens syfte var att se närmare på hur bakgrundskontroller av arbetssökande via 

internet och sociala medier utförs av rekryterare inom bemannings och rekryteringsföretag. 

Samt hur rekryterarnas tolkning av utfallet har för betydelse för en eventuell anställning. Den 

främsta slutsats jag dragit från denna undersökning, är att en arbetsplats och samhället styrs 

av en uppsättning normer och rekryterare har som uppgift att finna arbetstagare som 

efterföljer dessa. Dessa normer består grundläggande av rätt kompetens, men avgörande kan 
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det bli baserat på hur en arbetssökande representerar sig själv på internet och sociala medier 

och hur rekryterare ser på dem.  

 

Olika yrken och positioner innebär olika grad och betydelse av bakgrundskontroller genom 

internet, då normerna skiljer sig. Hedenus och Backmans pilotundersökning (2014) visade att 

företag och kunder kan kräva dessa kontroller när det handlar om höga och viktiga positioner. 

Samtidigt visade resultaten i min undersökning att arbeten där den anställda har ett ansikte 

utåt ofta är avgörande för om en festbild har någon betydelse. Genom att arbetssökande 

bevisar att hen lever upp till dessa normer i rekryteringen så ökar det möjligheten till 

anställning, samtidigt som sådant som anses vara negativt eller avvikande i koppling till hur 

en anställd bör bete sig minskar möjligheten.  

 

Den stora frågan är vart gränsen egentligen går för ett beteende som påverkar arbetssökandes 

chanser till arbete? Detta skiljde sig väldigt mycket mellan respondenterna, samtidigt som 

"Jag skulle inte anställa en sådan" blev svaret på bilden med en person som är väldigt berusad 

på ett foto på sin Facebook. Men ändå svarar en annan rekryterare att hen inte skulle slå ner 

på folk för en sådan bild, men om det skulle vara ett genomgående schema så skulle det 

övervägas att inte ta in denna person på intervju. Gränsen rekryterarna drog gällande alkohol 

går efter samhällets normer, det är ”okej” (D) om en student har festbilder med bubbel och 

liknande, men inte i många andra fall.  

 

Men rekryterare behöver inte enbart reagera utifrån det faktum att de är rekryterare, de är i 

grunden människor som har socialiserats under barndomen, gällande vilka beteenden som är 

accepterade i olika situationer (Berger och Luckmann, 1991). De kan därmed reagera på 

sådant som egentligen inte behöver ha någon betydelse för tjänsten som personen söker. 

Detta på grund av att de socialiserats och har lärt sig vad som betraktas som bra respektive 

dåligt beteende och drar slutsatsen att en sådan person även beter sig dåligt på arbetsplatsen. 

 

Vad som framgår av materialet är att respondenter som ansåg att det var viktigt att undersöka 

arbetssökandes sociala medier, även verkade ha en strängare attityd till vad som anses som 

acceptabelt beteende och inte. ”A” var rekryteraren med största inställningen till att dessa 

kontroller är väldigt viktiga. Hen var även den som hade många exempel på vad som anses 

som oacceptabelt beteende och framstod som den med största kraven på individens beteende 
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utanför arbetet. Samtidigt som personer som ansåg att det inte var lika relevant att undersöka 

individer på internet, exempelvis inte reagerade lika starkt på fotot med en full person och 

menade att detta tillhörde personens privatliv. Men som Allvin m.fl. (2006) skriver, så har 

skillnaden mellan privatliv och arbetsliv minskat, vilket är den punkt som rekryterare tycks 

stå olika inför. Detta tar även Hedenus och Backman (2014) upp i sin pilotundersökning där 

de tittar på rekryterares känsla för kandidaters privatliv. Vilket det kan vara en fråga om. när 

man talar om rekryterare som undersöker arbetssökande på detta vis i väldigt stor 

utsträckning även via de mest privata sajterna så som Facebook. Det var väldigt tydligt att de 

flesta rekryterare hade mer eller mindre tendenser till att döma personer baserat på hur de 

framställer sig på internet. Gemensamt för respondenterna var deras förhoppning om bilden 

som skapas genom kontrollerna på internet, skulle stämma överens med den verkliga bilden 

av individen och att de var ärliga.  

 

Det goda sociala tvånget (Larsson och Engdahl, 2011) i form av rekryterarnas förväntningar 

på arbetssökandes beteende, tvingar arbetssökande att inte lägga upp bilder på exempelvis 

festande då det anses som ansvarslöst. Då våra profiler är menade att representera de vi är, så 

drar rekryterarna självklart även denna koppling. De kan dock inte bedöma om personer som 

lägger upp bilder tillhör en viss social grupp eller framställer sig som någon som de 

egentligen inte är.  

 

Ingen av rekryterarna hade varit med om något extremfall där en kandidat som ansetts vara 

perfekt mist sin chans till anställning. Detta kan självklart bero på erfarenhet, men som en av 

rekryterarna talade om, så är många som söker arbete medvetna om att de granskas via 

internet och sina sociala medier. Man kan därmed dra slutsatsen att de som verkligen önskar 

sig en anställning eller är medvetna om att olika företag sätter ett stort värde i sina anställdas 

personlighet blir det relevant för de att representera sig som ansvarsfulla på alla möjliga vis. 

Samhället har format rekryterarna som menar att arbetssökande ska ta ansvar för sitt beteende 

och sitt arbete. Den som inte arbetar kommer heller inte kunna försörja sig eller framstå som 

en person som är en del av samhället (Larsson och Engdahl, 2011). 

 

När jag ser över mina resultat och går tillbaka till forskningen som Anna Hedenus och 

Christel Backman just nu utför ser jag många likheter. Det framstår som att deras 

respondenter i pilotundersökningen i stor utsträckning har svarat i liknelse med mina 
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respondenter. Tydliga skillnader är i mitt fall att de flesta respondenterna ansåg att tiden ofta 

inte räckte till för att utföra dessa kontroller samtidigt som deras resultat antydde på att denna 

metod används för att spara tid. Likheter var att kontrollerna skiljer sig baserat på position 

och yrke där kraven är mer eller mindre stränga, samt sådant som anses vara dåligt omdöme. 

Rasistiska/nazistiska inlägg eller spridning av information om arbetsplatsen anses vara 

väldigt negativt av rekryterare.  

 

7.1 Avslutande kommentarer 

När jag utformade min frågeställning, så hade jag självklart en personlig uppfattning av hur 

resultatets utfall skulle kunna bli. Jag tillhör en generation där sociala medier har en stark 

betydelse och påverkan på människor.  Jag var medveten om att många som arbetar inom 

rekrytering är unga kvinnor och jag kunde därför dra en parallell med hur jag själv hade gått 

tillväga som rekryterare. Jag tog därmed för givet att internet är lösningen på allt. Det är av 

stor vikt att hitta rätt kandidater till sin kund och därmed mycket relevant att utföra 

bakgrundskontroller på alla arbetssökande. Med min brist på erfarenhet inom 

rekryteringsyrket så lärde jag mig att internet inte är svaret på allt, då de flesta rekryterare 

lade störst vikt på tidigare referenser och det personliga mötet. Internet blev därmed enbart ett 

hjälpmedel som många gånger inte behövdes.   

 

Då det i denna studie inte utförts några intervjuer med arbetssökande och deras upplevelse av 

hur de blir kontrollerade på internet och via sociala medier, så kunde jag enbart dra slutsatser 

ur rekryterarnas perspektiv och hur de tror att arbetssökande tänker. Som tidigare nämnts 

anser jag att det är väldigt relevant med en större eller vidare studie, kring hur anställda 

behärskar sina sociala medier och vad som finns om de på internet kring en 

rekryteringsprocess. Detta är väldigt intressant då det kan dras paralleller med rekryterarnas 

förväntningar och åsikter gentemot arbetssökandes.  
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